
Athrú ainm na Cuideachta agus/nó

Ní mór go mbeadh cóip dheimhnithe (agus cóip fhíordheimhnithe nuair is gá) d'aon doiciméad 
lena ndéantar nó lena bhfianaítear athrú ar Mheabhrán nó Airteagail Chomhlachais na 
cuideachta agus gach téacs leasaithe dá meabhrán nó dá hairteagail chomhlachais ag gabháil 
leis an tuairisceán seo agus go mbeadh gearrthagairt di anseo. Mura mbíonn na doiciméid seo 
scríofa i nGaeilge nó i mBéarla ní mór aistriúchán deimhnithe a fháil.

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

Athrú

nóta a haon

Cóip de na doiciméid

nóta a dó

Áit chlárúcháin na 
cuideachta

Síniú

nóta a dó

Seoladh an Bhrainse 
Sa Stát

Ainm na cuideachta

Foirm dhlíthiúil na 
cuideachta

nóta a trí

nóta a ceathair

Ainm  i mbloclitreacha nó i gclóscríbhinn

Dáta 

Meabhrán & Airteagail Comhlachais, Chairt, 
Reachtanna nó ionstraim a mbunaítear 
bunreacht na cuideachta

Uimhir na Cuideachta

Athruithe sa mheabhrán/sna hairteagail 
chomhlachais de chuid cuideachta seachtraí
Section 1302(3)(a)/1304(3) Companies Act 2014

F2

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

Uimhir faics
Teagmhálaí
Uimhir thagartha 

Ainm
Seoladh

Uimhir teileafóin
Ríomhphost 

Uimhir/Malartán DX

Mionsonraí an 
deontóra

Nóta a cúig



nóta a dó

Ní mór tír an chorpraithe a lua. Ní mór seoladh iomlán poist an Bhrainse a thabhairt.

nóta a cúig

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. Ní mór doiciméid a ghabhann leis an tuairisceán a 
bheith ar dhea-chaighdeán agus oiriúnach lena scanadh.

NÓTAÍ AR FHOIRM F2 A CHOMHLÁNÚ
Ba chóir na nótaí seo a léamh i gcónasc leis an reachtaíocht iomchuí.

nóta a haon

Bíonn ar an duine a thugann an Fhoirm F2 go dtí an CRO an mír seo a chomhlánú. Is féidir leis 
an iarrthóir é seo a dhéanamh nó is féidir le duine eile é seo a dhéanamh ar a s(h)on. 

Cuir tic sa bhosca iomchuí.

nóta a ceathair Ní mór an fhoirm a bheith sínithe ag an duine a bhfuil cónaí air nó uirthi sa Stát agus atá 
údaraithe chun a bheith freagrach as comhlíonadh Acht na gCuideachtaí 2014 a áirithiú.

nóta a trí I gcás ina mbaineann an t-athrú leis an meabhrán agus na hairteagail nó le doiciméad eile 
lena sainítear bunreacht na cuideachta, ní mór an chóip sa teanga bhunaidh a ghabhann leis 
an F2 a bheith deimhnithe mar chóip dhílis sa tír ina bhfuil an chuideachta corpraithe. Féach 
ar Bhileog Faisnéise 5 ar ár suíomh gréasáin – www.cro.ie – i gcomhair faisnéise maidir le 
deimhniú, fíordheimhniú agus aistriú.

I gcás ina mbaineann an t-athrú le hathrú ar ainm na cuideachta, ní mór cóip den deimhniú 
corpraithe / sliocht as an gclár tráchtála a bheith ag gabháil leis an bhfoirm.

Mura mbíonn na doiciméid scríofa i nGaeilge nó i mBéarla ní mór aistriúchán deimhnithe a 
fháil.

Seoladh CRO

Tuilleadh faisnéise

Íocaíocht

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.

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. Caithfidh seiceanna nó dréachtaí bainc a theacht ó bhanc i 
bPoblacht na hÉireann.
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