Q9

Dearbhú reachtúil go ndearnadh fiosrúchán
iomlán faoi ghnóthaí na cuideachta agus go
bhfuil an chuideachta sin in ann a fiacha a íoc
nuair a bheidh siad dlite
Iarratas ón gcuideachta ar imirce nó ón
iarratasóir
Alt 1415 Acht na gCuideachtaí 2014
Uimhir na Cuideachta

Stampdáta faighte CRO & barcode

nóta a haon

Comhlánaigh le do thoil trí úsáid a bhaint as clóscríobh dubh nó as BLOCLITREACHA, agus déan tagairt do na nótaí íniúcháin
Ainm na Cuideachta
ina hiomlán

Déanaimse,

Dearbhú
nóta a dó

ainm i gcló trom

a bhfuil cónaí
orm ag

Seoladh cónaithe

a dhearbhú, go sollúnta agus go fíreannach, mar stiúrthóir de chuid na cuideachta, go bhfuil
fiosrúchán iomlán déanta agam faoi ghnóthaí na cuideachta, agus é déanta amhlaidh, gur
tháinig mé ar an tuairim go bhfuil an chuideachta in ann a fiacha a íoc nuair a bheidh siad
nóta a trí
dlite.
Tagraím do ráiteas sócmhainní agus dliteanas na cuideachta mar a bhí ar an:
Lá

Mí

Bliain

nóta a ceathair

ar gach leathanach de chuid an ráitis a bhfuil an litir “A” marcáilte air, tá m’ainm curtha agam
roimh an dearbhú seo.

Leanann an dearbhú ar aghaidh lastall

Mionsonraí an deontóra
nóta a cúig

Ainm
Seoladh
Uimhir DX
Uimhir theileafóin
Ríomhphost

Malartán DX
Uimhir faics
Uimhir thagartha

Dearbhú
(leanaithe)

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

Arna dhearbhú i m'fhianaise

i mbloclitreacha nó i gclóscríbhinn

Coimisinéir Mionnaí

Feidhmeannach Síochána

Nótaire Poiblí

Duine arna údarú nó arna húdarú le               
reachtúla a thógáil agus a ghlacadh

chun dearbhuithe

cuir isteach an fhoráil reachtúil údarúcháin

nóta a sé

AG ainm i mbloclitreacha nó i gclóscríbhinn

a bhfuil aithne phearsanta agam air nó uirthi

nóta a seacht

nó

a chur
a bhfuil aithne phearsanta agam air nó uirthi, in aithne dom
nó

ar suíodh a chéannacht nó a céannacht dom roimh an Dearbhú seo a thógáil, trí na nithe seo a
nóta a seacht
leanas a thabhairt ar aird dom:
Pas uimhir
arna eisiúint
ag údaráis
is údarás arna aithint ag Rialtas na hÉireann
nó

Cárta aitheantais náisiúnta uimhir
arna eisiúint

Nóta: NOCHTADH
NA FAISNÉISE
AITHEANTAIS
A SHOLÁTHAIR
CHUN CRÍOCA
AN DHEARBHÚ
REACHTÚIL A
COMHLANÚ,
TIOCFAIDH É
MAIDIR LE SIN,
TAIFEAD POIBLÍ
AR AN IARRATAS
SIN A FHÁIL.
ALT 891 ACHT NA
gCUIDEACHTAÍ
2014.

ag údaráis
ar Ballstát de chuid AE, Cónaidhm na hEilvéise nó Páirtí Conarthach i gComhaontú LEE é
nó

Pas Eachtrannach uimhir.
(doiciméad atá comhionann le pas)
arna eisiúint
ag údaráis
is údarás arna aithint ag Rialtas na hÉireann

nó

Doiciméad taistil dídeanaí uimhir
arna eisiúint
ag an Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí

nó

Doiciméad taistil
arna eisiúint
ag an Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí

(seachas doiciméad taistil
dídeanaì)

Ag

An
Síniú an fhinné

lá seo de 		

20

Foilseán “A”
Ráiteas
sócmhainní
agus
dliteanas

Sócmhainní:

Ráiteas sócmhainní ag luachanna inréadaithe measta agus dliteanas a d’fhéadfadh bheith
rangaithe
Lá
Mí
Bliain
nóta a ceathair

A mheasfar a bheith inréadaithe nó rangaithe lena n-íoc (go dtí an punt is goire)

nóta a hocht

Iarmhéid Bainc

€

Iarmhéid Airgid
Urrúis Inmhargaidh
Féichiúnathe Trádála
Iasachtaí agus Airleacain
Infheistíochtaí seachas urrúis inmhargaidh
Sócmhainní eile, viz

Luach inréadaithe measta sócmhainní

Dliteanas:-

€

Urraithe ar shócmhainní sonracha vizUrraithe le Muirear Foluaineach/Muirir Fholuaineacha
An costas measta a ghabhann le leachtú agus costais eile
lena n-áirítear ús a fhabhraíonn go dtí go n-íoctar fiacha go
hiomlán
Creidiúnaithe gan urrús (an mhéid a mheasfar a bheith
rangaithe le híoc)
Speansais Fhabhraithe
Dliteanas eile

Dliteanas Teagmhasach

Barrachas Measta i ndiaidh Fiacha a íoc go hiomlán
Teachtaireachtaí

Síniú
an stiúrthóra
nóta a naoi

€

Tuarascáil
an
neamhspleáigh

Cuid "B"
Tuarascáil an Neamhspleáigh de réir bhrí Alt 1415(4) d’Acht na gCuideachtaí 2014

nota a déich agus
a haon dhéag

Sínithe
Dáta:

Ráiteas
toilithe
nóta a dó dhéag

Cuid “C”
Thug mise,
mar neamhspleách de réir bhrí alt 1415
d’Acht na gCuideachtaí 2014, agus mar údar na tuarascála (thuas nó faoi iamh seo), toiliú i
scríbhinn chun an dearbhú a eisiúint i dteannta na tuarascála agus níor tharraing mé siar é.

Sínithe
Dáta:

NÓTAÍ UM CHOMHLÁNÚ FHOIRM Q9

Ba chóir na nótaí seo a léamh i dteannta na reachtaíochta ábhartha.
Ginearálta

nóta a haon

Ní mór an fhoirm seo a chomhlánú i gceart, go hiomlán agus de réir na nótaí seo a leanas.
Ní mór gach cuid den fhoirm a chomhlánú. Luaigh, le do thoil, “Gan a bheith bainteach le hábhar”,
“neamhní” nó “dada” de réir mar is cuí.
Nuair nach leor an spás a sholáthraítear ar Fhoirm Q9, ní mór an fhaisnéis a chur i láthair ar
leathanach leanúna san fhormáid chéanna ina bhfuil an chuid ábhartha ar an bhfoirm. Ní mór
a chur in iúl go bhfuil leathanach leanúna in úsáid agat sa chuid ábhartha.
Más cuideachta ar imirce í an chuideachta, déanfaidh Cláraitheoir na gCuideachtaí uimhir chuideachta
a shannadh di ar í a chlárú.

nóta a dó

Ní mór ainm agus seoladh cónaithe an stiúrthóra reatha, a bhfuil an dearbhú á chur faoi mhionn aige, a
chur isteach.

nóta a trí

Ní mór dearbhú a dhéanamh 28 lá roimh an iarratas a dhéanamh ar chláraitheoir na gcuideachtaí.

nóta a ceathair

Ní mór an ráiteas sócmhainní agus dliteanas bheith mar a bhí ar an dáta is praiticiúil ba dhéanaí agus
nach mór ná trí mhí ó cuireadh Foirm Q9 faoi mhionn. Ní mór dáta an dearbhaithe agus dáta
Thaispeántán A, an ráiteas sócmhainní agus dliteanas bheith mar an gcéanna.

nóta a cúig

Ní mór don duine, a bhfuil Foirm Q9 á chur faoi bhráid an CRO aige, an chuid sin a chomhlánú chomh
maith. Is é sin an t-iarratasóir nó duine atá ag gníomhú thar a cheann.

nóta a sé

Ní mór d’abhcóide cleachtach, coimisinéir mionnaí, nótaire poiblí nó feidhmeannach síochána an dearbhú
reachtúil a shíniú.Tá aturnae cleachtach údaraithe faoi alt 7 de chuid an Achta Aturnaetha (Leasú) 1994
chun duine a chur faoi mhionn agus chun dearbhú a dhéanamh.

nóta a seacht

Cuir tic leis an mbosca/leis na boscaí cuí do thoil.

nóta a hocht

Má úsáidtear airgeadra seachas an euro, ní mór an t-airgeadra a úsáidtear a lua go soiléir.

nóta a naoí

Tá gá le sínithe an stiúrthóra, a chuir an dearbhú faoi mhionn, ar Thaispeántán A agus ar leathanach
leanúna ar bith eile a úsáidtear.

nóta a déich

Is duine neamhspleách é aon duine, tráth a dhéantar an tuarascáil, atá cáilithe chun bheith ina iniúchóir de
chuid na cuideachta nó de chuid na gcomhlachtaí corpraithe. I gcás iarratas a bheith déanta faoi alt 1410,
faoi dhlíthe na dlínse ábhartha, agus (ii) i gcás iarratas bheith déanta faoi alt 1413 faoi dhlíthe an Stáit.

nóta a haon
déag

Ní mór a lua sa tuarascáil, cibe acu, i dtuairim an iniúchóra, ar feadh a eolais agus bunaithe ar mhíniúcháin
a tugadh dóibh, i dtuairim an stiúrthóra sa dearbhú, atá an chuideachta in ann a fiacha a íoc agus iad
dlite nó nach bhfuil agus cibé acu atá ráiteas sócmhainní agus dliteanas na cuideachta a chorpraítear sa
dearbhú réasúnach.

nóta a dó
dhéag

Ní mór Cuid “B” agus “C” a shiniú agus dáta a chur leo i ndiaidh an dearbhú a chur faoi mhionn.

Tuilleadh faisnéise
Seoladh an 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,
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.
Déan staidéar géar ar na nótaí míniúcháin thuas le do thoil.
TÁ A THUILLEADH FAISNÉISE AR FHOIRM Q9 A CHOMHLÁNÚ AR FÁIL
AR WWW.CRO.IE NÓ TRÍD AN R-PHOST Ó INFO@CRO.IE

