
Ainm na Cuideachta
ina hiomlán

Dearbhú

a dhearbhú go sollúnta agus go fíreannach gur stiúrthóir de chuid na cuideachta iarrthaí mé 
agus gur comhlíonadh ceanglais uile Acht na gCuideachtaí 2014 maidir leis an gcuideachta sin 
a bhaint den chlár agus le réamhábhair agus ábhair theagmhasacha leis, agus gur comhlánadh 
Foirm Q6 de réir na Nótaí um Chomhlánú Fhoirm Q6. 
Dearbhaím chomh maith: 
go leanfaidh an t-iarratasóir, ar é a chlárú, de bheith ina chomhlacht corpraithe faoi dhlíthe na 
dlínse ábhartha; 

nach bhfuair an t-iarratasóir fógra i dtaobh achainí ná nós imeachta den tsamhail chéanna 
chun an t-iarratasóir a fhoirceannadh ná a leachtú, ná níl siad fós amuigh, ná nár tugadh fógra 
don iarratasóir i dtaobh ordacháin nó nár glacadh rún chun an t-iarratasóir a fhoiceannadh ná 
a leachtú áit ar bith;

nár tugadh fógra don iarratasóir i dtaobh glacadóir, leachtaitheoir, scrúdaitheoir nó duine eile dá 
samhail a cheapadh agus, ar dháta an dearbhaithe, níl duine den sórt sin ag gníomhú sa cháil 
sin in áit ar bith maidir leis an iarratasóir, a chuid maoine nó aon chuid di. 

nach bhfuil an t-iarratasóir, ar dháta an dearbhaithe, ag oibriú ná ag seoladh gnó faoi scéim, 
ordú, comhréiteach ná faoi shocrú ar bith dá samhail a bhfuil siad páirteach iontu nó atá déanta 
ag an iarratasóir le creidiúnaithe in áit ar bith; 

nár beartaíodh, leis an iarratas ar é a bhaint den chlár, ar chalaois a dhéanamh ar dhaoine, ar 
creidiúnaithe an iarratasóra iad, ar dháta an dearbhaithe;

go bhfuarthas, nó gur tarscaoileadh (de réir mar a bhí i gceist) toiliú nó ceadú maidir le hé a 
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bhaint den chlár, mar a cheanglaítear le haon chonradh ar glacadh páirt ann nó gnóthas de 
chuid an iarratasóra;  

go gceadaíonn meabhrán agus airteagail chomhlachais an iarratasóra é a bhaint den chlár

Dearbhú
(ar aghaidh)

Agus déanaim an dearbhú sollúnta seo go coinsiasach ag creidiúint go bhfuil sé fíor agus de 
thairbhe Acht na nDearbhuithe Reachtúla 1938

Arna dhearbhú i m'fhianaise i mbloclitreacha nó i gclóscríbhinn

Duine arna údarú nó arna húdarú le                                                                  chun dearbhuithe 
reachtúla a thógáil agus a ghlacadh
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 NÓTAÍ AR FHOIRM Q6 A CHOMHLÁNÚ
 Ba chóir na nótaí seo a léamh i gcónasc leis an reachtaíocht iomchuí.

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 Q6, 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.

Caithfidh an duine atá ag cur na foirme iarratais isteach ag an gCláraitheoir an chuid seo a líonadh.  
Féadfaidh an t-iarrthóir féin nó duine ag gníomhú ar a s(h)on é seo a dhéanamh.

Tuilleadh faisnéise

Mar Aturnae Cleachtais - Alt 72 Acht Athurnaetha (Leasú) 1994.

Cuir tic sa bhosca/sna boscaí iomchuí.

Ní mór Foirm Q9, dearbhú sócmhainneachta agus Q7, an dearbhú gur comhlíonadh na 
ceanglais, bheith ag gabháil le Foirm Q5 agus Foirm Q6. Ní mór an dearbhú sómhainneachta 
(Q9) a chur faoi mhionn tráth nach déanaí ná 28 lá sula ndéantar an t-iarratas a chomhdú leis 
an gcláraitheoir.

Déan staidéar géar ar na nótaí míniúcháin thuas le do thoil. 

TÁ A THUILLEADH FAISNÉISE AR FHOIRM Q6 A CHOMHLÁNÚ AR FÁIL
 AR WWW.CRO.IE NÓ TRÍD AN R-PHOST Ó INFO@CRO.IE

Seoladh an CRO

Íocaíocht

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, 
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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