T1
Neamhnochtadh seoladh cónaithe.
Oifigeach Cuideachta.

Alt 150(11) Acht na gCuideachtaí 2014
Acht na gCuideachtaí 2014 (Alt 150(11)) (Ní bheidh
feidhm ag an riachtanas go mbeidh gnáthsheoladh cónaithe
oifigigh cuideachta le feiceáil ar an gclár atá á choimeád ag
an gCláraitheoir) Rialacháin 2015

Dátstampa faighte an CRO

Níl an fhoirm seo ar an taifead poiblí

Le comhlánú nuair is mian le hoifigeach cuideachta leas a bhaint as an seoladh oifige cláraithe ar an
taifead poiblí in ionad an ghnáthsheolta cónaithe atá aige nó aici. Níl sé seo ar fáil ach amháin i gcás
oifigigh chuideachta ar éirigh lena n-iarratas ar dhíolúine faoi alt 150(11) d'Acht na gCuideachtaí 2014. Ní
mór é a sheoladh chuig an seoladh seo:
An Oifig um Chlárú Cuideachtaí, Teach Bloom, Plás Gloucester Íochtarach, Baile Átha Cliath 1.
Iarratas nua ar
dhíolúine
nóta a
haon

Déanaim iarratas leis seo ar mo sheoladh cónaithe a eisiamh ón taifead poiblí atá á
chothabháil ag Cláraitheoir na gCuideachtaí.
Tá an t-iarratas seo tacaithe ag an ráiteas tacaíochta atá ceangailte ó oifigeach den
Gharda Síochána nach ísle céim ná Príomh-Cheannfort.
Síniú

Ainm
i mbloclitreacha

Dáta

Tá an Fhoirm T1 ag gabháil leis an bhfoirm seo a leanas:
Déan cur síos ar an gcineál foirme - Foirm A1, iarratas ar chuideachta Éireannach a chorprú,
Foirm B10 - ceapadh stiúrthóra/rúnaí srl.
Uimhir Cuideachta
bhainteach nuair is
infheidhme

Ainm Cuideachta
bhainteach

RABHADH DON IARRATASÓIR:
CINNTIGH LE DO THOIL GURB É SEOLADH OIFIG CHLÁRAITHE NA CUIDEACHTA A BHEIDH AR
AON FHOIRMEACHA INA nÉILÍTEAR GO nDÉANFAR DO SHEOLADH CÓNAITHE A CHOMHDÚ TAR
ÉIS DHEONÚ NA DÍOLÚINE.
TABHAIR FAOI DEARA GURB AMHLAIDH, MÁ NOCHTANN AN CHUIDEACHTA NÓ TÚ FÉIN DO
SHEOLADH CÓNAITHE AR AON TAISCÍ AMACH ANSEO, GO mBEIDH AN DÍOLÚINE AR CEAL
AGUS NACH nGLACFAIDH AN CRO DLITEANAS AR BITH MAIDIR LE NOCHTADH AN tSEOLTA.

NÓTAÍ AR FHOIRM T1 A CHOMHLÁNÚ

Ba chóir na nótaí seo a léamh i gcónasc leis an reachtaíocht iomchuí.

Ginearálta

Ní féidir an t-iarratas ar ghnáthsheoladh cónaithe oifigigh cuideachta a fhágáil ar lár a dhéanamh
ach amháin faoi alt 150(11) d'Acht na gCuideachtaí 2014. Ní féidir an eisiamh a chur ar fáil faoi
aon imthosca eile.

nóta a haon

Ní féidir iarratas nua a dheonú ach amháin sa chás ina bhfuil ráiteas tacaíochta ó oifigeach den
Gharda Síochána nach ísle céim ná Príomh-Cheannfort ag gabháil leis an bhfoirm T1. Ní féidir
an díolúine a dheonú ach amháin i ndáil le fógraí um sheoltaí nua. Ní féidir aon seoltaí cónaithe
atá ar an taifead poiblí a bhaint de.

nóta a dó

Sa chás ina bhfuil Foirm T1 ag gabháil le hiarratas le haghaidh ceapacháin, luaigh an t-iarratas
lena mbaineann an fhoirm T1.
Mar shampla:
Foirm A1, Ionchorprú cuideachtaí
Foirm B10, Athrú ar stiúrthóir agus/nó rúnaí, nó a sonraí
Foirm B10a, Athrú ar shonraí um sheoladh cónaithe stiúrthóra i ndáil le níos mó ná cuideachta
amháin
Foirm Q1, Iarratas ó chuideachta ar imirce ar bheith cláraithe mar chuideachta Éireannach ar
leanúint ar an gClár Éireannach.
Foirm SE, Societas Europaea

Tuilleadh faisnéise

Seoladh an CRO

Seolfar an t-iarratas ar dhíolúine chuig an gCláraitheoir i gclúdach marcáilte "Lena chur faoi
bhráid an Chláraitheora" agus beidh an Fhoirm T1 ag gabháil leis mar aon leis an bhfoirm chuí
ag ceapadh an duine nó ag athrú seoladh an duine - mar shampla, A1 - corprú cuideachta nó
B10 - athrú ar shonraí stiúrthóra.
Nuair a bheidh an fhoirm comhlánaithe agus sínithe agat, seol ar aghaidh í le do thoil leis an táille
forordaithe chuig:
Cláraitheoir na gCuideachtaí,
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.

