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Iarratas ag SE ar DTB nua a eisiúint

Rialacháin 33(2) de Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Cuideachta Phoiblí Eorpach atá Teoranta ó thaobh Dliteanais) 2007

Uimhir na Cuideachta
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
Leis seo, iarrann
Ainm na Cuideachta
ina iomláine/
nóta a haon

go sannfaidh an cláraitheoir dáta tuairisceáin bhliantúil nua, de bhun Rialachán 33(2) de Rialacháin na
gComhphobal Eorpach (Cuideachta Phoiblí Eorpach atá Teoranta ó thaobh Dliteanais) 2007
Féadfar an fógra seo, ag iarraidh dáta tuairisceáin bhliantúil nua, a sheirbheáil ar an gcláraitheoir
tráth nach déanaí ná sé seachtaine ón dáta ar ar cláraíodh an SE
An dáta tuairisceáin
bhliantúil nua atá
beartaithe

Lá

Mí

Bliain

Tabhair sonraí thíos ar an gcúis nó na cúiseanna, i dtuairim an rúnaí, go bhfuil an dáta atá molta ar an
bhfógra seo níos oiriúnaí ná an ceann a shann an cláraitheoir nuair a cláraíodh an SE.

Deimhniúchán

Deimhním leis seo go bhfuil na mionsonraí go léir san fhoirm seo ceart agus gur soláthraíodh
iad de réir na Nótaí ar Fhoirm SE9 a Chomhlánú.

Mionsonraí an
deontóra

Síniú

Ainm

Rúnaí an SE

Dáta

Duine lenar féidir fiosruithe a dhéanamh

i mbloclitreacha nó i gclóscríbhinn

nóta a dó

Ainm
Seoladh
Uimhir teileafóin

Uimhir faics

Ríomhphost

Teagmhálaí

Uimhir/Malartán DX

Uimhir thagartha

NÓTAÍ COMHLÁNÚCHÁIN FHOIRM SE9
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 cuí sin.
Má mheastar nach leor an spás atá ar fáil ar Fhoirm SE9, 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.

nóta a haon

Ní mór an t-ainm cuideachta a thabhairt ina iomláine agus ní mór gurb ionann é go beacht agus an
taifead CRO.

nóta a dó

Bíonn ar an duine a thugann an Fhoirm SE9 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.

Tuilleadh faisnéise

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.

Déan staidéar le do thoil ar na nótaí míniúcháin ar an gcéad leathanach eile. Foirm SE9 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 SE9 A CHRÍOCHNÚ, LENA N-ÁIRÍTEAR AN TÁILLE FHORORDAITHE,
A FHÁIL FÉACH www.cro.ie
NÓ AR RÍOMHPPHOST info@cro.ie

