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1. Réamhrá
Is féidir le cuideachta a hainm a athrú trí rún speisialta agus nuair a fhaigheann sí cead scríofa ó
Chláraitheoir na gCuideachtaí.
Tá na foirmeacha (agus na táillí comhdaithe a bhaineann leo) agus na bileoga faisnéise ar fad dá
dtagraítear sa foilseachán seo le fáil ag www.cro.ie.
Léigh an bhileog faisnéise seo go cúramach le do thoil sula gcuirtear iarratas isteach ar ainm
cuideachta a athrú. Baineann na nósanna imeachta seo le gach cineál cuideachta.

2. An féidir liom ainm cuideachta ar bith a roghnú?
Ní féidir, cuirtear srianta le do rogha ainm cuideachta. Is féidir leis an CRO ainm a dhiúltú:
•
•
•

má bhíonn an t-ainm sin nó ainm comhchosúil in úsáid cheana ag cuideachta ar chlár na
gcuideachtaí
más ainm urghránna é
má thabharfadh sé urraíocht stáit le tuiscint

Cabhróidh na treoirlínte seo a leanas leat agus measúnú á dhéanamh agat ar cé acu ainmneacha
cuideachta inghlactha nó nach ea atá á roghnú agat:
•

Is é atá molta de ghnáth focail bhreise a chur le hainmneacha cuideachta d’fhonn a bheith in ann
idirdhealú leordhóthanach a dhéanamh idir eatarthu. Ní leor focail áirithe agus a ngiorrúcháin,
agus aicinn agus comharthaí poncaíochta ina theannta sin, le hidirdhealú a dhéanamh idir
ainmneacha cuideachta. Samplaí de na focail seo is ea an t-alt cinnte agus na focail “company
(cuideachta)”, “co (cuid)”, “corporation (corparáid)”, “and (agus)”, “&”, “service (seirbhís)”,
services (seirbhísí)”, “limited (teoranta)”, srl. Meastar nach ndéanann logainmneacha idirdhealú
leordhóthanach idir ainmneacha cuideachta, m.sh. Ireland (Éire), Dublin (Baile Átha Cliath), West
(Iarthar), srl.

•

B’fhéidir nach mbreathnaítear ar ghnéithe tuairisciúla comhchosúla, m.sh. press/printing (preas/
clódóireachta), staff/employment agency (gníomhaireacht foirne/fostaíochta), nó cáiliú ginearálta
nó lag ar nós “holding (sealbhaíocht)”, “group (grúpa)”, “system (córas)”, “services (seirbhísí)”,
“international (idirnáisiúnta)”, srl. mar ghnéithe a chruthaíonn idirdhealú leordhóthanach idir
ainmneacha cuideachta.

•

Ba chóir bheith cúramach go háirithe i gcás ainmneacha a mheastar go bhfuil gné tuairisciúil
acu i.e. ainmneacha atá comhdhéanta don chuid is mó d’fhocail cheaptha nó focail nach bhfuil
sa bhfoclóir. Is féidir focail cháilitheacha a chur san áireamh ach ní fhéadfaidh na focail seo
idirdhealú leordhóthanach a dhéanamh idir ainmneacha cuideachta.

•

Diúltófar ainmneacha le glór agus/nó cuma chomhchosúil acu. Áirítear sa chás seo ainmneacha
ag a bhfuil difríocht an-bheag san litriú nach ndéanann ach idirdhealú beag idir na hainmneacha.

•

Ní ghlactar le huimhir ina haonar mar mharc idirdhealaitheach leordhóthanach, ach amháin nuair
is cuid den ghrúpa céanna an chuideachta áirithe.

•

Cuirtear cosc ar bhlianta i bhfoirm uimhreacha a úsáid le hidirdhealú a dhéanamh idir cuideachtaí
leis an ainm céanna.

Baineann na srianta seo a leanas le hainmneacha cuideachta freisin:
•

Ní féidir ainmneacha a chuimsíonn focail áirithe a úsáid gan cead a fháil roimh ré ó chomhlachtaí
ábhartha. Mar shampla, ní féidir na focail “bank (banc)”, “banking (baincéireacht)”, “banker
(baincéir)” a úsáid gan cead a fháil ó Bhanc Ceannais na hÉireann. Baineann na srianta seo
le hainmneacha a chuimsíonn an focal “bank (banc)” freisin, ar nós “hollybank”, “sweetbank”,
“canal bank”, “bancorp”, srl. agus an sloinne “Banks”, in ainneoin an bhfíorais nach mbeadh sé
beartaithe ag an gcuideachta á ionchorprú tabhairt faoi ghnó baincéireachta.

•

Ní féidir an focal “society (cumann)”, “co-op (giorr. comharchumann)” nó “co-operative
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(comharchumann)” a úsáid gan cead a lorg agus a fháil roimh ré ó Chláraitheoir na gCara
Chumann.
•

Ní féidir na focail “University (Ollscoil)” agus “Institute of Technology (Institiúid Teicneolaíochta)”
nó “Regional Technical College (Ceardcholáiste Réigiúnach)” a úsáid gan cead a lorg agus a fháil
roimh ré ón Roinn Oideachais.

•

I gcás an fhocail “Charity (Carthanas)”, is féidir tuilleadh faisnéise a lorg ón CRO le tacú leis an
iarratas.

•

Má úsáidtear focail san ainm a thugann feidhmeanna sonracha le fios, m.sh. “holding
(sealbhaíocht)”, “group (grúpa)”, srl., féadfaidh tuilleadh faisnéise a bheith ag teastáil ón CRO le
tacú leis an iarratas.

•

Cuirtear cosc ar an bhfocal “standard (caighdeán)” a úsáid.

•

Cuirtear cosc ar an bhfocal “Credit Union (Comhar Creidmheasa)” a úsáid faoin Acht um
Chomhar Creidmheasa 1997.

•

Ní féidir an giorrúchán SE a úsáid ach amháin roimh nó i ndiaidh ainm cuideachta Societas
Europaea. Nuair a úsáidtear an téarma ‘SE’ ag tús nó ag deireadh ainm cuideachta, sonraíonn
sé seo gur Cuideachta Eorpach í.

•

Tabhair faoi deara, le do thoil, gur féidir ceanglas bheith i bhfeidhm go bhfuil ar roinnt cuideachtaí
bainistíochta na focail “Cuideachta Bainistíochta Úinéirí” san áireamh san ainm cuideachta.
Foráiltear le halt 14(3) Multi-Unit Developments Act 2011 go mbeidh na focail “cuideachta
bainistíochta úinéirí” san áireamh san ainm ar gach cuideachta bainistíochta úinéirí lena
mbaineann an t-alt seo. Alt 14 (4) - Tá feidhm ag an alt seo maidir le cuideachtaí bainistíochta
úinéirí d’fhorbairtí ilaonad, nach ndearnadh conradh ina leith chun aonad cónaithe a dhíol sular
achtaíodh an tAcht seo. Tosaíodh Alt 4 an 24 Eanáir 2011. Féach alt 14(5) freisin.

3. Cén áit is féidir liom an t-ainm cuideachta atá molta agam a sheiceáil?
Moltar d’iarrthóirí scrúdú a dhéanamh ar chlár na gcuideachtaí le fáil amach an bhfuil an t-ainm atá
molta acu cosúil le hainm atá cláraithe cheana. Is féidir é seo a dhéanamh saor in aisce ag www.cro.
ie/search.
Ní chuirimid na hainmneacha atá molta i gcomparáid le hainmneacha ar chlár na n-ainmneacha gnó
nó clár na dtrádmharcanna. Moltar d’iarrthóirí, dá bhrí sin, scrúdú a dhéanamh ar na cláir seo lena
chinntiú nach bhfuil an t-ainm gnó nó trádmharc in úsáid cheana, toisc gur féidir le duine ar bith a
éilíonn go bhfuil ceart aige/aici chun an t-ainm sin, beart bréagthairiscinte a dhéanamh lena leasanna
a chosaint.
Is féidir leat cuardach a dhéanamh ar chlár na n-ainmneacha gnó ag www.cro.ie/search agus ar chlár
na dtrádmharcanna ag:
Oifig Maoine Intleachtúla na hÉireann, Tithe an Rialtais, Bóthar Hebron, Cill Chainnigh
Teil 056 772 0111/Íosghlao 1890 220 223
Facs 056 772 0100/Íosghlao 1890 220 120
Ríomhphost ipinfo@ipoi.gov.ie

Láithreán Gréasáin www.ipoi.gov.ie

4. Conas a chláraítear athrú ar ainm cuideachta?
Agus iarratas á chur isteach agat ar ainm cuideachta a athrú, ní mór duit a chur isteach:
•
•
•

Foirm G1Q (athrú ainm trí rún speisialta)
cóip leasaithe den mheabhrán agus de na hairteagail chomhlachais (féach 5. thíos)
an táille chomhdaithe

Sula gcuirtear an t-iarratas isteach, ní mór duit a chinntiú go bhfuil na tuairisceáin bhliantúla ar fad
comhdaithe ag an gcuideachta, nó ní dhéanfar an t-iarratas a cheadú.
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Freisin, má bhíonn an chuideachta liostaithe mar chuideachta scriosta nó cuideachta a d’ionchúisigh
an CRO, toisc gur theip uirthi a tuairisceáin a chomhdú, ní thabharfaidh Cláraitheoir na gCuideachtaí
cead di a hainm a athrú sula dtiocfaidh deireadh leis an bpróiseas forfheidhmithe agus sula ndéanfar
na tuairisceáin ar fad a chomhdú.

5. Conas ar chóir dom an bunreacht nó meabhrán/airteagail leasaithe a chur i
láthair?
•

Na doiciméid ar fad a fhaigheann an CRO, scantar iad agus coiméadtar an chóip scanta ar
an gcóras ríomhaire le cabhrú leis na doiciméid a rochtain go tapa. Dá bhrí sin, ní mór do na
doiciméid ar fad a chuirtear isteach a bheith de chaighdeán inghlactha.

•

Ní mór téacs dubh, atá éasca a léamh, a úsáid sa bhunreacht nó mheabhrán/airteagail, comh
maith le páipéar bán A4 ar féidir é a scanadh i.e. páipéar gan stáplaí, sreabhán aoldatha, srl.
Ní ghlactar le fótachóipeanna a thaispeánann línte dubha, meath-théacs, leathanaigh nach
dtaispeántar an téacs go léir orthu.

•

Ní mór ainm nua na cuideachta, lena n-áirítear an iarmhír chuí, a thaispeáint dhá uair ar an
gcéad leathanach den bhunreacht.

•

Acht na gCuideachtaí a luaitear ar an gcéad leathanach den bhunreacht, caithfidh Acht na
gCuideachtaí 2014 a bheith i gceist.

•

Ní mór na sonraí scairchaipitil is déanaí a thaispeáint san alt scairchaipitil sa mheabhrán
agus sna hairteagail. Má bhíonn diffríocht idir na sonraí seo agus na doiciméid ábhartha a
chomhdaíonn an chuideachta, caithfidh an chuideachta a chinntiú go n-úsáidfear ceann de na
foirmeacha ábhartha chun an t-athrú a chur in iúl dúinn go foirmiúil.

•

Ní gá an leathanach suibscríobhaithe bunaidh a chomhlánú. Glacfar le fótachóipeanna de
shonraí suibscríobhaithe ó na doiciméid ábhartha is déanaí.

6. Cad a gheobhaidh mé ón CRO tar éis clárú?
Nuair a chláróidh tú, eiseoimid deimhniú athraithe ainm. Ní féidir leis an gcuideachta an t-ainm
nua a úsáid go dtí go n-eiseofar an deimhniú seo. Tagann an t-ainm nua in éifeacht ar an dáta a
eisítear an deimhniú.

7. Nath a fhágáil ó ainm na cuideachta
Féadfar an nath “Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe” nó “Cuideachta Faoi Theorainn
Ráthaíochta” a fhágáil ar lár ó ainm na cuideachta sa chás ina bhfuil an chuideachta ina Cuideachta
Ghníomhaíochta Ainmnithe nó ina Cuideachta faoi Theorainn Ráthaíochta, agus ina sonraítear i
mbunreacht na cuideachta gurb ionann na cuspóirí agus cur chun cinn na tráchtála, na healaíne, na
heolaíochta, an oideachais, an chreidimh nó na carthanachta. Ina theannta sin, ní mór go sonrófaí i
mbunreacht na cuideachta
•
•
•

(a) nach mór brabúis na cuideachta (más ann dóibh) nó ioncam eile na cuideachta a chur i
bhfeidhm i leith chur chun cinn na gcuspóirí;
(b) go bhfuil íoc díbhinní/dáiltí leis na comhaltaí toirmiscthe;
(c) nach mór na sócmhainní go léir a bheadh ar fáil do na comhaltaí murach an coinníoll seo a
aistriú ar a foirceannadh go dtí cuideachta arb ionann a cuspóirí agus cur chun cinn na tráchtála,
na healaíne, na heolaíochta, an oideachais, an chreidimh nó na carthanachta.

Déanann cuideachtaí den sórt sin foirm G5 a chomhdú in éineacht leis an iarratas ar chorprú. Ní
mór do chuideachtaí atá á gcomhshó go stádas CGA an fhoirm G5 a chur isteach in éineacht lena
n-iarratas ar chomhshó chuig an gcineál nua cuideachta ar mian leo a bheith díolmhaithe ina leith.
Ba chóir a thabhairt faoi deara, áfach, nach mór do chuideachta atá díolmhaithe ón oibleagáid chun
úsáid a bhaint as na focail mar chuid dá hainm, a thaispeáint ar a cuid litreacha agus foirmeacha
ordaithe gurb amhlaidh gur cuideachta den sórt sin í.
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