G1-H15
Rún Speisialta chun Iarratas a dhéanamh ar
Bhaint Thoilteanach den Chlár
Alt 198 Acht na gCuideachtaí 2014

Uimhir na Cuideachta

Bhaint Thoilteanach den Chlár amháin

Dátstampa faighte an CRO agus 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
ina iomláine

Glacadh leis an rún/leis na rúin iomchuí seo a leanas:

Rún/Rúin
nótaí a haon agus
a dó

Lá

Mí

Bliain

ar an
I scríbhinn:

de bhun ailt 193(1) (rún d'aon toil i scríbhinn) nó
de bhun ailt 194(4) (run mhóraimh i scríbhinn) nó
de bhun ailt 196(4) (rún comhalta aonair) nó

A Cruinniú:

Cruinniú Ginearálta Urghnách nó
Cruinniú Ginearálta Bliantúil
a comóradh agua a tiolóladh go cuí ag:

Deimhniúchán
nóta a trí

Deimhním leis seo go bhfuil na mionsonraí go léir san fhoirm seo ceart agus gur
soláthraíodh iad de réir na Nótaí ar Fhoirm G1-H15 a Chomhlánú.
Síniú

Ainm

Stiúrthóir
Mionsonraí an
deontóra

Rúnaí

nóta a dó

Duine lenar féidir fiosruithe a dhéanamh

i mbloclitreacha nó i gclóscríbhinn

Dáta
nóta a ceathair

Ainm
Seoladh
Uimhir teileafóin

Uimhir faics

Ríomhphost

Teagmhálaí

Uimhir/Malartán DX

Uimhir thagartha

NÓTAÍ AR FHOIRM G1-H15 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 G1-H15,
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 cheadaítear ach amháin rún speisialta chun iarratas a dhéanamh ar an mBaint Thoilteanach
den Chlár faoi alt 731 d'Acht na gCuideachtaí 2014 ar an bhfoirm seo. Ní mór rún a chomhdú,
laistigh de 15 lá ó rith nó dhéanamh an rúin, faoi alt 198 d'Acht na gCuideachtaí 2014. Ní
féidir le Cuideachtaí Poiblí Teoranta (CPT), Cuideachtaí faoi Theorainn Ráthaíochta (CTR) ná
Cuideachtaí Neamhtheoranta rún móraimh i scríbhinn a rith.

nóta a dó

Cuir tic sa bhosca/sna boscaí iomchuí. Má tionóladh cruinniú, caithfear an t-ionad inar tionóladh
an cruinniú a chur síos. Caithfear an dáta a sholáthar i ngach cás.

nóta a trí

Caithfidh oifigeach atá ag obair don chuideachta faoi láthair an fhoirm seo a dheimhniú.

nóta a ceathair

Bíonn ar an duine a thugann an Fhoirm G1-H15 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 CRO

Oifig Poiblí: Teach Bloom, Plás Gloucester Íochtarach, Baile Átha Cliath 1.
Nuair a bheidh an fhoirm comhlánaithe agus sínithe agat, seol ar aghaidh í le do thoil leis an
táille forordaithe chuig Cláraitheoir na gCuideachtaí ag:
An Oifig um Chlárú Cuideachtaí, Bóthar Uí Bhriain, Ceatharlach, R93 E920
Seoladh DX: 271004. Malártan DX: Carlow 2

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

Rogha ar-líne

Más mian leat an fhoirm a sheoladh isteach i bhformáid eile is féidir leat dul i dteagmháil
linn ar líne ag www.core.ie. Tá sé níos saoire, níos slándála agus níos tapúla d'iarratas
a chur isteach ar-líne in ionad foirme páipéar a chomhdú.

Déan staidéar géar ar na nótaí míniúcháin thuas le do thoil. Fhoirm G1-H15 nach bhfuil críochnaithe
i gceart nó nach bhfuil na doiciméidí nó na táillí cearta ag dul leis cuirfidh an CRO ar ais
í chuig an té a sheol í de bhum ailt 898 d'Acht na gCuideachtaí 2014. Muna sheolfar an fhoirm cheartaithe
chuig an CRO laistigh de 14 lá, measfar nár seoladh í chuig an CRO i dtús báire.
TÁ A THUILLEADH FAISNÉISE AR FHOIRM G1-H15 A CHOMHLÁNÚ AR FÁIL
AR WWW.CRO.IE NÓ TRÍD AN R-PHOST Ó INFO@CRO.IE

