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Tuairisceán um athrú sa Liosta nó ar Shonraí na stiúrthóirí nó na ndaoine atá údaraithe chun ionadaíocht 
a dhéanamh ar an gCuideachta amhail dáta an tuairisceáin seo de bhun Alt 1302 (2)(f) d'Acht na 
gCuideachtaí 2014
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Tuairisceán um athrú ar ainmneacha nó ar sheoltaí na ndaoine a chónaíonn sa Stát 
atá freagrach faoi Alt 1302(2)(g)(ii) d'Acht na gCuideachtaí 2014 as a áirithiú go 
gcomhlíonfar forálacha na rialachán.
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Síniú té atá freagrach as comhlíonadh faoi alt 1302(2)(g)(ii) nó alt 1304 d'Acht na gCuideachtaí 
2014

Ní mór an fhoirm a bheith sínithe ag an duine a chónaíonn sa Stát atá údaraithe chun a bheith 
freagrach as Acht na gCuideachtaí 2014 a chomhlíonadh.

Síníthe

Ainm  BLOCLITREACHTA

Dáta

Sloinne

Seoladh 
cónaithe

Céadainm 

Tuairisceán um 
athrú ar shonraí an 
duine a ghlacfaidh 
le seirbheáil

Tuairisceán um athrú ar ainmneacha nó ar sheoltaí na ndaoine a chónaíonn sa Stát atá 
údaraithe faoi Alt 1302(2)(g) (i) d'Acht na gCuideachtaí 2014 chun a ghlacadh thar ceann na 
cuideachta le seirbheáil phróisis agus aon fhógraí atá le seirbheáil ar an gcuideachta.
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nóta a dó

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.

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.

NÓTAÍ AR FHOIRM F3 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 F3 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.

I gcás comhlacht corpraithe, ba chóir an oifig chláraithe nó an phríomhoifig a thabhairt

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 sé

nóta a cúig

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.

I gcás nach bhfuil aon slí ghnó cuir isteach "ceann ar bith". Ná fág an spás bán

nóta a hocht Sonraigh an t-athrú – ceapadh nó éirigh as oifig – agus comhlánaigh dáta an athraithe

nóta a seacht 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)/1304 d'Acht na 
gCuideachtaí 2014 an fhoirm a chomhlánú.

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.

Tuilleadh faisnéise
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