F12

Cuideachta a chlárú gur brainse í
de chuideachta LEE
Alt 1302(2) Acht na gCuideachtaí 2014

Uimhir na Brainse D'úsáid Oifige Amháin
Dátstampa faighte an CRO & barcode

Comhlánaigh le do thoil trí úsáid a bhaint as clóscríobh dubh nó as BLOCLITREACHA,
agus déan tagairt do na nótaí míniúcháin
Ainm na cuideachta

Foirm dhlíthiúil na
cuideachta
Áit chlárúcháin na
cuideachta

Stát
Uimhir na cuideachta

(A) Cóip, a bheidh deimhnithe agus fíordheimhnithe nuair is gá, de chairt, de reachtanna

Curtha i láthair
i gcomhair
comhdaithe

nó de mheabhrán agus airteagail na cuideachta, nó d'ionstraim eile ina gcuimsítear nó ina
sainítear bunreacht na cuideachta.

nóta a haon

(B) Ní mór cuspóirí na cuideachta, más rud é nach n-áirítear in (A) thuas iad, a chur i gceangal i
ráiteas ar leith le haistriúchán deimhnithe.

Cuir tic sa bhosca má tá an chuideachta gafa leis na gníomhaíochtaí seo a leanas
Baincéireacht

árachas/ath-árachas

(C) Cóip de dheimhniú corpraithe na cuideachta agus cóipeanna de dheimhnithe corpraithe i
leith aon athruithe ar ainm na cuideachta.

(D) Cóipeanna de na doiciméid chuntasaíochta is déanaí atá ceangailte faoi Alt 1302(2)(h)
d'Acht na gCuideachtaí 2014.

(E) Ní mór aistriúchán deimhnithe de na doiciméid go léir nach bhfuil i mBéarla nó i nGaeilge a
bheith ag gabháil leis na doiciméid sa teanga bhunaidh.

Mionsonraí an
deontóra
Nóta a dó

Ainm
Seoladh
Uimhir teileafóin

Uimhir faics

Ríomhphost

Teagmhálaí

Uimhir/Malartán DX

Uimhir thagartha

Faisnéis faoin mBrainse in Éirinn
Ainm an Bhrainse
(murab ionann é agus
ainm na Cuideachta)

TABHAIR FAOI DEARA
Má tá an brainse ag trádáil faoi ainm seachas ainm na cuideachta, ní mór an tAinm Trádála
a chlárú leis an Rannóg um Ainmneacha Gnó, tar éis don bhrainse a bheith cláraithe.
Comhlánaíonn comhlacht corpraithe Foirm RBN1B
Seoladh an Bhrainse

Postcód
Gníomhaíochtaí an
Bhrainse

Daoine atá
freagrach as
comhlíonadh a
áirithiú

Liosta de na daoine a bhfuil cónaí orthu sa Stát agus atá údaraithe chun a bheith
freagrach as comhlíonadh na Rialachán seo a áirithiú - Alt 1302 (2)(g)(ii) Acht na
gCuideachtaí 2014
Sloinne

Céadainm

Seoladh

Postcód
Toilím leis seo le gníomhú sa cháil seo
Síniú
Dáta

Ainm

i mbloclitreacha

Céadainm

Sloinne
Seoladh

Postcód
Toilím leis seo le gníomhú sa cháil seo
Síniú
Ainm

i mbloclitreacha

Dáta

Liosta nó ar Shonraí na stiúrthóirí nó rúnaí nó na ndaoine atá údaraithe chun ionadaíocht a
dhéanamh ar an gCuideachta amhail dáta an tuairisceáin seo de bhun Alt 1302 (2)(f) Acht na
gCuideachtaí 2014

Daoine atá údaraithe
chun ionadaíocht a
dhéanamh
Sloinne

Sloinne roimhe seo

Céadainm

Céadainm roimhe seo

nóta a trí

nóta a ceathair

Lá

Mí

Bliain

Dáta breithe
Seoladh cónaithe

Nóta a cúig

Gairm ghnó

Náisiúntacht

nóta a sé

Uimhir cuideachta

Cuideachta

Ionad corpraithe

Stiúrthóireachtaí eile
in Éireann agus
in áiteanna eile

Nóta a seacht

A

B

Sonraigh méid cumhachtaí an duine údaraithe i ndáil le Gníomhaíochtaí an Bhrainse

Sonraigh cé acu is féidir leis an duine údaraithe gníomhú ar son na cuideachta INA AONAIR nó
INA hAONAIR nó i gCOMHPHÁIRT le haon duine nó daoine eile

Sloinne

Sloinne roimhe seo

Céadainm

Céadainm roimhe seo

nóta a trí

nóta a ceathair

Lá

Mí

Bliain

Dáta breithe
Seoladh cónaithe

Nóta a cúig

Gairm ghnó

Náisiúntacht

nóta a sé

Cuideachta

Uimhir cuideachta

Ionad corpraithe

Stiúrthóireachtaí eile
in Éireann agus
in áiteanna eile

Nóta a seacht

A

B

Sonraigh méid cumhachtaí an duine údaraithe i ndáil le Gníomhaíochtaí an Bhrainse

Sonraigh cé acu is féidir leis an duine údaraithe gníomhú ar son na cuideachta INA AONAIR nó
INA hAONAIR nó i gCOMHPHÁIRT le haon duine nó daoine eile

Sonraí na daoine
a ghlacfaidh le
seirbheáil

Líosta na ndaoine a bhfuil cónaí air nó uirthi sa Stát atá a ghlacfaidh le seirbheáil
agus aon fhógraí atá le seirbheáil ar an gcuideachta - alt 1302(2)(g)(i) Acht na
gCuideachtaí 2014

Sloinne

Céadainm

Seoladh

Postcód

Sloinne

Céadainm

Seoladh

Postcód

Síniú an duine
atá údaraithe
faoi alt 1302(2)

Dearbhaím leis seo go bhfuil na sonraí san fhoirm seo i gceart agus tugtha de réir na Nótaí
maidir le Foirm F12 a chríochnú.

(g)(ii)

note eight

Síniú

Ainm

i mbloclitreacha

Dáta

NÓTAÍ COMHLÁNÚCHÁIN FHOIRM F12
Ba chóir na nótaí seo a léamh i gcomhar leis an reachtaíocht ábhartha.
Ginearálta

Ní mór an fhoirm seo a chomhlánú i gceart, ina hiomláine agus de réir na nótaí seo a leanas.
Ní mór gach mír den fhoirm a chomhlánú.
Muna mbíonn go leor spáis agat ar Fhoirm F12, ba chóir an fhaisnéis a thabhairt ar bhileog
leantach agus san fhormáid chéanna a úsáidtear sa mhír iomchuí den fhoirm. Má bhaintear
úsáid as bileog leantach, ní mór é sin a chur in iúl sa mhír ábhartha agus ar an mbileog leantach
freisin.

nóta a haon

Mura bhfuil na doiciméid scríofa i nGaeilge nó i mBéarla, beidh aistriúchán deimhnithe orthu ag
teastáil. Féach ar Bhileog Faisnéise 5 maidir le deimhniú, fíordheimhniú agus aistriú, atá ar fáil
ag www.cro.ie.

nóta a dó

Bíonn ar an duine a thugann an Fhoirm F12 go dtí an CRO an mír seo a chomhlíonadh. Is féidir
leis an iarrthóir é seo a dhéanamh nó is féidir le duine eile é seo a dhéanamh ar a s(h)on.

nóta a trí

Cuir isteach ainm iomlán (ní leor túslitreacha) agus gnáthsheoladh cónaitheach. I gcás ina
gnólacht an rúnaí, ba chóir ainm corparáideach agus seoladh cláraithe an ghnólachta a
thabhairt. Féadfar ainm agus príomhoifig an ghnólachta agus iadsan amháin a thabhairt sa
chás gur comhrúnaithe na cuideachta atá i ngach aon chomhpháirtí.

nóta a ceathair

Ní mór aon chéadainm agus sloinne roimhe seo a shonrú freisin.
Ní áirítear air sin (a) i gcás duine a aithnítear le teideal atá difriúil óna shloinne nó óna sloinne,
an t-ainm lenar aithníodh é nó í sular ghlac sé nó sí an teideal air nó uirthi féin nó sular thit an
teideal air nó uirthi;
nó (b) i gcás duine ar bith, céadainm nó sloinne roimhe seo sa chás inar athraíodh an t-ainm nó
an sloinne sin nó nár úsáideadh iad sular shlánaigh an duine ar a bhfuil an t-ainm 18 mbliana
d'aois nó inar athraíodh nó nár úsáideadh é ar feadh tréimhse nach lú ná 20 bliain;
nó (c) sa chás inar duine pósta nó páirtí sibhialta atá i gceist, an t-ainm nó an sloinne lenar
aithníodh é nó í roimh an bpósadh nó roimh an bpáirtnéireacht shibhialta.

nóta a cúig
nóta a sé
nóta a seacht
nóta a hocht

I gcás comhlacht corpraithe, ba chóir an oifig chláraithe nó an phríomhoifig a thabhairt
I gcás nach bhfuil aon slí ghnó cuir isteach "ceann ar bith". Ná fág an spás bán
Ní mór sonraí ag A agus B a chomhlánú i leith stiúrthóirí/daoine údaraithe
Ní mór don té atá freagrach as comhlíonadh faoi alt 1302(2)(g)(ii) d'Acht na gCuideachtaí
2014 an fhoirm a chomhlánú.

Tuilleadh faisnéise
Athruithe

Tar éis clárú, ní mór duit aon athruithe ar na sonraí cláraithe a chur in iúl don CRO. Is iad na
foirmeacha seo a leanas na príomhchinn a ndéantar a chomhlánú agus a chur faoi bhráid an
CRO ( téigh go dtí www.cro.ie chun liosta iomlán a fháil):
F2
F4
F3
F7

Seoladh an CRO

Athruithe sa mheabhrán/sna hairteagail chomhlachais de chuid cuideachta
seachtraí
Athruithe seoladh de chuid na cuideachta seachtraí
Athrú ar stiúrthóirí/ar an rúnaí/ar na daoine a dhéanann ionadaíocht do chuideachta
sheachtrach/ ar dhaoine údaraithe/ar na daoine atá freagrach as rialacháin a
chomhlíonadh
Doiciméid chuntasaíochta de chuid cuideachta seachtraí a chur ar ais

Nuair a bheidh an fhoirm comhlánaithe agus sínithe agat, seol ar aghaidh í le do thoil leis
an táille forordaithe chuig:
Cláraitheoir na gCuideachtaí,
Teach Bloom, Plás Gloucester Íochtarach, Baile Átha Cliath 1.

Íocaíocht

Má bhíonn tú ag íoc le seic, le hordú poist nó le dréacht bainc, íoc an táille leis an Oifig
um Chlárú Cuideachtaí le do thoil.

