Iarratas ar chlárú
Comhpháirtíochta Teoranta

Alt 8 den Acht um Chomhpháirtíochtaí Teoranta 1907
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Dátstampa faighte an CRO
An tAcht um Chomhpháirtíochtaí Teoranta 1907

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

Déanaimidne, agus muid mar chomhpháirtithe gnólachta a bhfuil a n-ainmneacha thíos, déanaimid iarratas leis seo ar chlárú mar chomhpháirtíocht theoranta agus soláthraímid na sonraí
seo a leanas chuige sin, de bhun Alt 8 den Acht um Chomhpháirtíochtaí Teoranta, 1907:Ainm na gnólachta
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NÓTAÍ AR FHOIRM LP1 A CHOMHLÁNÚ

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

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.
Muna mbíonn go leor spáis agat ar Fhoirm LP1, ba chóir an fhaisnéis a thabhairt ar bhileog
leantach agus san fhormáid chéanna a úsáidtear sa mhír iomchuí den fhoirm. Má bhaintear
úsáid as bileog leantach, ní mór é sin a chur in iúl sa mhír ábhartha agus ar an mbileog leantach
freisin.

nóta a haon

Is gá don chuid seo a bheith comhlánaithe ag an duine a bheidh ag tabhairt Fhoirm LP1 agus
LP3 don OCC (CRO). D’fhéadfadh an t-iarratasóir nó duine ar a shon a bheith i gceist.

nóta a dó

Is gá do ráiteas ar leith (Foirm LP3) ar na méideanna a bhí ranníoctha ag na Comhpháirtithe
Teoranta a bheith in éineacht leis an iarratas seo agus é sínithe ag na Comhpháirtithe
Ginearálta.

nóta a trí

I gcás gurb é atá sa chomhpháirtí ginearálta ná náisiúnach de thír nach bhfuil sa Limistéar
Eorpach Eacnamaíoch/An Íosláinn ar mian leis/léi teacht go hÉirinn chun gnóthas a bhunú,
beidh ar an gcomhpháirtí ginearálta cead an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais a fháil
chun déanamh amhlaidh. Ní mór fianaise ar chead an Aire a chur isteach i dteannta na
foirme. Is féidir cárta GNIB (Cárta Bhiúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Imirce)
(deimhniú clárúcháin) nó Cárta Glas/Leabhar Glas (aghaidh agus cúl) a chur ar fáil mar
fhianaise.
Más cuideachta Éireannach é an comhpháirtí ginearálta nó an comhpháirtí teoranta, ba cheart
uimhir na cuideachta a iontráil. Mura bhfuil an chuideachta cláraithe ar chlár na hÉireann,
áfach, ba cheart na nithe seo a leanas a chur in éineacht leis an bhfoirm:
(a) Cóip dheimhnithe (agus cóip fhíoraithe áit a theastaíonn) de Chairt, de Reachtanna nó de
mheabhrán agus d'airteagail na cuideachta, nó d'ionstraim eile a chuimsíonn nó a
shainmhíníonn bunreacht na cuideachta (sa bhunteanga);
(b) Cóip de dheimhniú corpraithe na cuideachta;
(c) Cóip d'aon deimhnithe corpraithe nó d'aon athruithe ainm de chuid na cuideachta;
Féach ar Bhileog Eolais uimhir 6.
Mura bhfuil na doiciméid thuas scríofa i nGaeilge nó i mBéarla teastaíonn aistriúchán
deimhnithe.
I gcás gur cuideachta nach bhfuil ar chlár na hÉireann é an comhpháirtí ginearálta, ba
cheart aird a thabhairt ar Chuid 21 d’Acht na gCuideachtaí 2014 agus ar na ceanglais atá ar
chuideachtaí eachtracha faoi dhliteanas teoranta maidir le brainse a chlárú.

Tuilleadh faisnéise
Féach ar Bhileog Eolais uimhir 6 chun tuilleadh eolais a fháil ar chomhpháirtíochtaí teoranta, le
do thoil, rud atá ar fáil le híoslódáil ónár suíomh gréasáin ag www.cro.ie.
Seoladh an CRO

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
DX 145001 Teach Bloom

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.
Á A THUILLEADH FAISNÉISE AR FHOIRM LP1 A CHOMHLÁNÚ AR FÁIL
AR WWW.CRO.IE NÓ TRÍD AN R-PHOST Ó INFO@CRO.IE

