
Ainm na Cuideachta

ina iomláine

De bhun Airteagal 21 de Rialachán 2157/2001/CE ón gComhairle, cóip de na dréacht-téarmaí 
cumaisc idir an chuideachta agus cuideachta nó cuideachtaí dliteanais phoiblí teoranta nach bhfuil 
cláraithe in Éirinn chun SE a bhunú a chlárófar in Éirinn

Sonraí na 
Cuideachta

Foirm dhlíthiúil na cuideachta agus an dlí a rialaíonn an chuideachta:

Coimeádann an Cláratheoir aon fhaisnéis a bhaineann leis an gCuideachta faoin uimhir chláraithe:

Oifig chláraithe

nóta a haon

Uimhir na Cuideachta

Dréacht-téarmaí um chumasc idir cuideachta phoiblí 
theoranta atá cláraithe in Éirinn agus cuideachta 
phoiblí theoranta nó cuideachtaí poiblí teoranta 
neamh-Éireannacha chun SE a bhunú a bheidh 
cláraithe in Éirinn faoi Rialacháin na bliana 2007 
Airteagal 2(1) agus 21 de Rialachán 2157/2001 ón gComhairle

SE19

Stampa dáta faighe CRO & barcode

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

Deimhním leis seo go bhfuil na mionsonraí go léir san fhoirm seo ceart agus gur soláthraíodh 
iad de réir na Nótaí ar Fhoirm SE19 a Chomhlánú. 

Deimhniúchán

Síniú Ainm  i mbloclitreacha nó i gclóscríbhinn

Stiúrthóir Rúnaí nóta a trí Dáta

nóta a ceathair

nóta a dó

Uimhir faics
Teagmhálaí
Uimhir thagartha 

Ainm
Seoladh

Uimhir teileafóin
Ríomhphost 

Uimhir/Malartán DX

Mionsonraí an 
deontóra

Duine lenar féidir fiosruithe a dhéanamh



Na socruithe atá leagtha amach do chreidiúnaithe nó do chomhaltaí mionlaigh na gcuideachtaí 
atá á chumascadh ionas go mbíonn siad in ann a gcearta a fheidhmiú: nóta a cúig

Féadfar faisnéis iomlán a fháil saor in aisce ón seoladh seo a leanas ar na socruithe 
atá leagtha amach do chreidiúnaithe nó do chomhaltaí mionlaigh na gcuideachtaí atá á 
chumascadh ionas go mbíonn siad in ann a gcearta a fheidhmiú:

Sonraí ar 
shocruithe na 
cuideachta maidir 
le feidhmiú chearta 
na gcreidiúnaithe 
agus na gcomhaltaí

Oifig chláraithe 
bheartaithe

Ainm agus seoladh oifig chláraithe an Societas Europaea beartaithe a bhunófar de bharr an 
chuideachta phoiblí theoranta atá cláraithe in Éirinn a bheith páirteach sa chumasc.

Ainm An SE 
bheartaithe

Ríomhphost na 
cuideachta

Ainmnigh seoladh ríomhphoist le do thoil. Seolfar an deimhniú corpraithe chuig an seoladh 
ríomhphoist sin i bhformáid leictreonach. Tá an fhaisnéis sin de dhíth.



Sonraí na 
gcuideachtaí eile atá 
á chumascadh

Oifig chláraithe na cuideachta:

Na socruithe atá leagtha amach do chreidiúnaithe nó do chomhaltaí mionlaigh na gcuideachtaí atá á 
chumascadh ionas go mbíonn siad in ann a gcearta a fheidhmiú: nóta a cúig

Ainm agus Foirm dhlíthiúil na Cuideachta:

Toisc gur cuideachta atá cláraithe sa CE is ea an Chuideachta, is iad seo a leanas sonraí an chláir 
náisiúnta ina gcoinnítear comhad na Cuideachta agus a huimhir chláraithe sa chlár sin:

Féadfar faisnéis iomlán a fháil saor in aisce ón seoladh seo a leanas ar na socruithe atá leagtha amach 
do chreidiúnaithe nó do chomhaltaí mionlaigh na gcuideachtaí atá á chumascadh ionas go mbíonn siad 
in ann a gcearta a fheidhmiú :



Sonraí na 
gcuideachtaí eile atá 
á chumascadh

Oifig chláraithe na cuideachta:

Ainm agus Foirm dhlíthiúil na Cuideachta:

Na socruithe atá leagtha amach do chreidiúnaithe nó do chomhaltaí mionlaigh na gcuideachtaí atá á 
chumascadh ionas go mbíonn siad in ann a gcearta a fheidhmiú: nóta a cúig

Toisc gur cuideachta atá cláraithe sa CE is ea an Chuideachta, is iad seo a leanas sonraí an chláir 
náisiúnta ina gcoinnítear comhad na Cuideachta agus a huimhir chláraithe sa chlár sin:

Féadfar faisnéis iomlán a fháil saor in aisce ón seoladh seo a leanas ar na socruithe atá leagtha amach 
do chreidiúnaithe nó do chomhaltaí mionlaigh na gcuideachtaí atá á chumascadh ionas go mbíonn siad 
in ann a gcearta a fheidhmiú :



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 cuí sin.  

Má mheastar nach leor an spás atá ar fáil ar Fhoirm SE19, ba chóir an fhaisnéis a thabhairt ar 
bhileog leantach san fhormáid chéanna agus atá sa mhír ábhartha den fhoirm.  Má bhaintear 
úsáid as bileog leantach, ní mór é sin a chur in iúl sa mhír ábhartha. 

Chun críocha na foirme seo, ciallaíonn "Cuideachta LEE" cuideachta atá á rialú ag an dlí i Stát 
LEE eile seachas Éire. Is Stát LEE ann ná Stát atá páirt á ghlacadh aige i gComhaontú an Limistéir 
Eorpaigh Eacnamaíoch, a síníodh in Oporto an 2 Bealtaine 1992, arna coigeartú ag an bPrótacal a 
síníodh sa Bhruiséil an 17 Márta 1993, agus aon leasuithe ina dhiaidh sin.

Tagraíonn "cuideachta chláraithe Éireannach" do chuideachta a ionchorpraíodh in Éirinn faoi Acht 
na gCuideachtaí 2014. Ní áirítear cuideachtaí a claraíodh i dTuaisceart Éireann.

Ginearálta

nóta a haon  

nóta a dó  

nóta a trí 

nóta a ceathair

NÓTAÍ AR FHOIRM SE19 A CHOMHLÁNÚ
Ba chóir na nótaí seo a léamh i gcónasc leis an reachtaíocht iomchuí.

Bíonn ar an duine a thugann an Fhoirm SE19 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. 

Tabhair an seoladh amhail dháta an tuairisceáin seo. Ní mór aon athrú ar oifig chláraithe a chur in iúl 
don CRO. Ba chóir Foirm B2 a úsáid chuige sin.

Caithfidh oifigeach reatha na cuideachta an fhoirm seo a dheimhniú.

Má mheastar nach leor an spás atá ar fáil ar Fhoirm SE18, ba chóir an fhaisnéis a thabhairt ar 
bhileog leantach san fhormáid chéanna agus atá sa mhír ábhartha den fhoirm. 

Cuir tic sa bhosca cuí.

nóta a cúig

Déan staidéar le do thoil ar na nótaí míniúcháin ar an gcéad leathanach eile.  Foirm SE19 nach bhfuil críochnaithe 
i gceart nó nach bhfuil na cáipéisí nó na táillí cearta ag dul leis cuirfidh an CRO ar ais í chuig an té a sheol í. 

TÁ FAISNÉIS BHREISE MAIDIR LE FOIRM SE19 A CHRÍOCHNÚ, LENA N-ÁIRÍTEAR AN TÁILLE FHORORDAITHE,
 A FHÁIL FÉACH www.cro.ie NÓ AR RÍOMHPPHOST info@cro.ie

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: 

Teach Bloom, Plás Gloucester Íochtarach, Baile Átha Cliath 1.

Íocaíocht Má bhíonn tú ag íoc le seic, ordú poist nó dréacht bainc, íoc an táille leis an Oifig um Chlárú 
Cuideachtaí. Caithfidh seiceanna nó dréachtaí bainc a bheith ag teacht ó bhanc i bPoblacht na 
hÉireann.

Tuilleadh faisnéise
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