H5

Tuairisceán ag cuideachta atá ag ceannach
a scaireanna féin agus/nó scaireanna i
gcuideachta shealbhaíochta
Alt 116/1079 Acht nagCuideachtaí 2014

Uimhir na cuideachta
Stampa dáta faighte CRO & 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 iomlaine

Cuid A-Achoimre
nóta a trí

Grád scaire

Sonraí de scaireanna atá ceannaithe ag an gcuideachta faoi alt 105 nó 114 d'Acht na gCuideachtaí
2014, seachas sa chás go gceannaítear ar mhargadh thar lear iad. Tá an tuairisceán seo le déanamh
taobh istigh de 30 lá de sheachadadh, chuig an gcuideachta, na scaireanna a ceannaíodh. San
áireamh i gCuid A tá scaireanna a ceannaíodh ar Stoc-Mhalartán na hÉireann (ach ni hiad sin amháin
atá i gceist). Níor chóir Cuid B a líonadh ach amháin sa chás go gceannaítear scaireanna ar margaí
urrús thar lear.
Cuideachtaí poiblí amháin
Íosphraghas
Uasphraghas
Uimhir
Luach ainmniúil in
Dáta(í) seachadta
in aghaidh na
in aghaidh na
aghaidh na scaire
scaire
scaire
nóta a haon

€

€

Cuir tic leis mar is iomchuí:

Cealaítear Scaireanna i ndiaidh na
Coimeádtar Scaireanna mar
Scaireanna a athcheannach - Foirm B7
nó
Scaireannna Státchiste
áta ceangailte
Má dhéantar scaireanna a chealú nuair a dhéantar iad a athcheannach, ní mór Foirm
B7 a chur isteach leis an bhfoirm seo. Nuair a dhéantar scaireanna a choimeád mar
scaireanna státchiste, ní gá Foirm B7 a úsaid. Nuair a dhéantar scaireanna státchiste a
atheisiúint, ní mór Foirm H5a a chur ar aghaidh.

€

Suim iomlán a d'íoc an chuideachta
do scaireanna a bhaineann leis an
tuairisceán seo:
Suim Iomlán
Íoctha:

Nuair a cheannaítear scaireanna i gcuideachta shealbhaíochta:
Uimhir na cuideachta

Ainm na
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Deimhním leis seo go bhfuil na mionsonraí go léir san fhoirm seo ceart.
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Cuid B - Ceannach ar Mhargadh Thar Lear ar stocmhalartán aitheanta taobh amuigh den Stát

taobh istigh de bhrí alt 1072 d'Acht na gCuideachtaí 2014. Tiocfaidh tú ar liosta reatha de Mhalartán fhorordaithe - dul go www.cro.ie
nóta a trí

Luaigh, le do thoil, ainm an mhalartán
inar ceannaíodh na scaireanna:
Sonraí achoimre

Sonraí ar na scaireanna a cheannaigh an chuideachta ar margaí urrús aitheanta thar lear faoi alt 105
nó 114 d'Acht na gCuideachtaí 2014. Ní mór an tuairisceán seo a dhéanamh laistigh de 3 lá ón dáta a
fhaigheann an chuideachta na scaireanna a ceannaíodh.

Grád scaire
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Cuir tic leis mar is iomchuí:

Cealaítear Scaireanna i ndiaidh na
Coimeádtar Scaireanna mar
Scaireanna a athcheannach - Foirm B7
nó
Scaireannna Státchiste
áta ceangailte
Má dhéantar scaireanna a chealú nuair a dhéantar iad a athcheannach, ní mór Foirm
B7 a chur isteach leis an bhfoirm seo. Nuair a dhéantar scaireanna a choimeád mar
scaireanna státchiste, ní gá Foirm B7 a úsaid. Nuair a dhéantar scaireanna státchiste a
atheisiúint, ní mór Foirm H5a a chur ar aghaidh.
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Suim iomlán a d'íoc an chuideachta
do scaireanna a bhaineann leis an
tuairisceán seo:
Suim Iomlán
Íoctha:

Cuid B - Ceannach ar Mhargadh Thar Lear ar stocmhalartán aitheanta taobh amuigh den Stát

taobh istigh de bhrí alt 105 d'Acht na gCuideachtaí 2014. Tiocfaidh tú ar liosta reatha de Mhalartán fhorordaithe ach dul go www.cro.ie
nóta a trí

Luaigh, le do thoil, ainm an mhalartán
inar ceannaíodh na scaireanna:
Sonraí achoimre

Sonraí ar na scaireanna a cheannaigh an chuideachta ar margaí urrús aitheanta thar lear faoi alt 105
nó 114 d'Acht na gCuideachtaí 2014. Ní mór an tuairisceán seo a dhéanamh laistigh de 3 lá ón dáta a
fhaigheann an chuideachta na scaireanna a ceannaíodh.
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Cuir tic leis mar is iomchuí:

Cealaítear Scaireanna i ndiaidh na
Coimeádtar Scaireanna mar
Scaireanna a athcheannach - Foirm B7
nó
Scaireannna Státchiste
áta ceangailte
Má dhéantar scaireanna a chealú nuair a dhéantar iad a athcheannach, ní mór Foirm
B7 a chur isteach leis an bhfoirm seo. Nuair a dhéantar scaireanna a choimeád mar
scaireanna státchiste, ní gá Foirm B7 a úsaid. Nuair a dhéantar scaireanna státchiste a
atheisiúint, ní mór Foirm H5a a chur ar aghaidh.
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NÓTAÍ AR FHOIRM H5 A CHOMHLÁNÚ

Ba chóir na nótaí seo a léamh i gcomhar leis an reachtaíocht ábhartha
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.
Cuir isteach "Ní bhaineann le hábhar", "Níl" nó "Níl aon cheann" nuair is iomchuí. Mura
mbíonn go leor spáis agat ar Fhoirm H5, ba chóir an fhaisnéis a thabhairt ar bhileog leantach
agus san fhormáid chéanna a úsáidtear sa mhír iomchuí den fhoirm. Ma bhaintear úsáid as
bileog leantach, ní mór é sin a chur in iúl ar an bhfoirm.

nóta a haon

Féadfar scaireanna a sheachadtar don chuideachta ar dhátaí difriúla agus faoi chonarthaí
difriúla a chur san áireamh.

nóta a dó

Bíonn ar an diune a thugann an Fhoirm H5 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.

nóta a trí

Cuimsíonn Cuid A an cás gur cuideachta phríobháideach a cheannaíonn scaireanna,
agus freisin cuideachta phoiblí theoranta (cpt), agus an cás gur ceannaíodh scaireanna
ar Stocmhalartán na hÉireann. Ba chóir Cuid B a líonadh sa chás gur ceannaíodh na
scaireanna ar stocmhalartán aitheanta taobh amuigh den Stát.
Is éard is margaí urrús aitheanta ann chun críche Chuid 17 d'Acht na gCuideachtaí 2014, ná
malartán nó margadh, bíodh sé taobh istigh den Stát nó taobh amuigh de, arna fhorordú ag
an Aire Post, Fiontar agus Nuálaíochta. Cuideachta a eisíonn scaireanna, nó fochuideachta
den chuideachta sin, má cheannaíonn sí scaireanna na cuideachta céadluaite, is "ceannach
ar mhargadh thar lear" é sin gur ceannaíodh iad ar mhargadh rialaithe nó ar mhargadh eile
atá aitheanta chun críocha 1072 agus, i gceachtar cás, gur margadh é atá lasmuigh den Stát,
agus go bhfuil siad faoi réir comhshocraíocht mhargaíochta. (Alt 1072 Acht na gCuideachtaí
2014).

Tuilleadh faisnéise
na Malartáin
Fhorordaithe
Thar Lear

Seoladh an CRO

Sa bhreis ar an Stocmhalartán na hÉireann, is iad na margaí urrús faoi láthair
forordaithe:
NASDAQ - Stocmhalartán NASDAQ
LSE - Stocmhalartán Londan
NYSE - Stocmhalartán Nua-Eabhrac
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

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.

Déan staidéar géar ar na nótaí míniúcháin thuas le do thoil. Fhoirm H5 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 bhun ailt 898 d'Acht na g'Cuideachtaí 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 H5 A CHOMHLÁNÚ AR FÁIL
AR WWW.CRO.IE NÓ TRÍD AN R-PHOST Ó INFO@CRO.IE

