F14
Fógra faoi bhrainse de chuid cuideachta
seachtraí a fhoirceannadh/a dhúnadh

Alt 1302(3)(e)/1304(3)(b)(c) Acht na gCuideachtaí 2014

Uimhir na Cuideachta seachtrach
Dátstampa faighte an CRO & barcode

Comhlánaigh le do thoil trí úsáid a bhaint as clóscríobh dubh nó as BLOCLITREACHA &
déan tagairt do na nótaí míniúcháin
Ainm na cuideachta
Foirm dhlíthiúil na
cuideachta
Áit chlárúcháin na
cuideachta

nóta a haon

Cuideachta atá corpraithe in
agus a bhfuil a brainse bunaithe aici sa Stát ag:

Seoladh an Bhrainse
sa Stát
nóta a haon

Ainm an Bhrainse
(murab ionann é agus
ainm na Cuideachta)

Fógra faoi
imeachtaí

Tá an mháthairchuideachta á foirceannadh.

Lá

Mí

Bliain

1 2

Cóip dheimhnithe den rún (nó doiciméad eile) ceangailte.

nóta a dó

Sonraí faoi cheapadh leachtaitheora
(i) Ainm agus seoladh (ii) Dáta an cheapacháin

(iii) A chuid nó a cuid cumhachtaí

Foirceannadh an leachtaithe (sonraí ceangailte)
Imeachtaí dócmhainneachta, comhshocraíochtaí, imshocraíochtaí nó aon imeachtaí den
sórt sin a bhfuil an chuideachta faoina réir (sonraí ceangailte).
Dúnadh an bhrainse
Deimhniú
nóta a trí

Mí

Bliain

1 2

1 2 3 1

Síniú té atá freagrach as comhlíonadh faoi alt 1302(2)(g)(ii) nó alt 1304 d'Acht na gCuideachtaí
2014

An
Mionsonraí an
deontóra

Lá

2 2

lá de 			

20

Nóta a ceathair

Ainm
Seoladh
Uimhir teileafóin

Uimhir faics

Ríomhphost

Teagmhálaí

Uimhir/Malartán DX

Uimhir thagartha

NÓTAÍ AR FHOIRM F14 A CHOMHLÁNÚ

Ba chóir na nótaí seo a léamh i gcónasc leis an reachtaíocht iomchuí.

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 F14, 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

Ní mór tír an chorpraithe a lua. Caithfear seoladh poist iomlán sa Stát a thabhairt inar féidir leis
an tseirbhís poist post a sheachadadh go réidh. Ní leor Bosca in Oifig an Phoist.

nóta a dó

Cuir tic sa bhosca ábhartha le do thoil. Ní mór an dáta feidhme a chur isteach sa chás ina bhfuil
an mháthairchuideachta á foirceannadh. Ní mór an dáta dúnta a chur isteach sa chás ina bhfuil
brainse á dhúnadh. (Má ritheadh rún chun brainse a dhúnadh nó má tá trácht ar an gcinneadh
brainse a dhúnadh i miontuairiscí cruinnithe, ba cheart cóip a cheangal leis an bhFoirm F14.)

nóta a trí

Ní mór don té atá freagrach as comhlíonadh faoi alt 1302(2)(g)(ii)/1304 d'Acht na
gCuideachtaí 2014 an fhoirm a chomhlánú.

nóta a ceathair

Bíonn ar an duine a thugann an Fhoirm F4 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.

Tuilleadh faisnéise

Seoladh an CRO

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.

