H17

Cealú na Bainte Deonaí den chlár.
Alt 732(4) Acht na gCuideachtaí 2014

Uimhir na Cuideachta

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 íniúcháin
Leis seo, tá
Ainm na Cuideachta
ina iomláine

ag déanamh iarratais chuig Cláraitheoir na gCuideachtaí faoi alt 732(4) d'Acht na
gCuideachtaí 2014, chun an nós imeachta um baint dheonach den chlár a chur ar ceal

Deimhniú

Leis seo deimhním gur ceart iad na sonraí atá san fhoirm seo agus gur tugadh iad de réir na
Nótaí ar Chomhlánú Foirm H17.

Síniú

Stiúrthóir

Mionsonraí an
deontóra

Ainm

Rúnaí

nóta a haon

i mbloclitreacha nó clóscríofa

Dáta

Duine lenar féidir fiosruithe a dhéanamh

Ainm
Seoladh
Uimhir teileafóin

Uimhir faics

Ríomhphost

Teagmhálaí

Uimhir/Malartán DX

Uimhir thagartha

NÓTAÍ COMHLÁNÚCHÁIN FHOIRM H17
Ba chóir na nótaí seo a léamh i gcomhar leis an reachtaíocht ábhartha.
Ginearálta

Caithfear an fhoirm a chomhlánú go ceart, go iomlán agus de réir na nótaí seo a leanas.
Caithfear gach alt den fhoirm a chomhlánú. Nuair is cuí "ní bhaineann le hábhar" "Náid" nó "rud
ar bith' a scríobh, iarrtar ort sin a scríobh in áit é a fhágáil folamh.

nóta a haon

Cuir tic sa bhosca/sna boscaí ábhartha. Caithfidh oifigeach atá ag obair don chuideachta faoi
láthair an fhoirm seo a dheimhniú.
Ní fhéadfaidh ach oifigeach don chuideachta an Fhoirm H17 a chomhlánú. Má tá aon duine ag
déanamh agóide i gcoinne Bhaint Dheonach na cuideachta den chlár faoi Alt 732(2)(b) d'Acht
na gCuideachtaí 2014, ba chóir foirm H16 a chomhlánú.

nóta a dó

Tá sé fíor-riachtanach go seolfaí an fhoirm H17 chuig an Oifig um Chlárú Cuideachtaí
roimh an dáta a bhfuil sé beartaithe go ndéanfaí an chuideachta a dhíscaoileadh. Ní
fhéadfaidh an CRO an chuideachta a chur ar ais nuair a bheidh sí bainte den chlár agus
níor mhór leas a bhaint as na nósanna imeachta um chur ar ais faoi alt 736 go dtí alt 744.

nóta a trí

Is ionann an sprioclá maidir leis an iarratas um Chur ar Ceal a bheith faighte agus an
tréimhse dar críoch 90 lá roimh fhoilsiú an fhógra in Iris CRO.

Tuilleadh faisnéise

Seoladh CRO

Nuair a bheidh an fhoirm comhlánaithe agus sínithe agat, seol ar aghaidh í le do thoil leis an
táille forordaithe chuig:
Rannóg Fhordfheidhmithe
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. Caithfidh seiceanna nó dréachtaí bainc a theacht ó bhanc i bPoblacht
na hÉireann.

TÁ TUILLEADH FAISNÉISE FAOI FHOIRM H17 A CHOMHLÁNÚ, LENA N-ÁIRÍTEAR AN
TÁILLE FORORDAITHE, AR FÁIL Ó WWW.CRO.IE NÓ TRÍ RÍOMHPHOST Ó INFO@CRO.IE

