CLÁRLANN NA GCARA-CHUMANN
NA HACHTANNA UM CHUMAINN TIONSCAIL AGUS SOLÁTHAIR, 1893 GO DTÍ 2018

FOIRM AD
IARRATAS AR CHLÁRÚ RÚIN
SPEISIALTA LE HAGHAIDH AISTRIÚ
GEALLTANAS
(Le bheith seolta i ndúblach, in éineacht le
Foirmeacha AB agus AE/AG).

Cumann A - Ainm an Chumainn atá ag aistriú
Ainm an Chumainn (A)
ina iomláine

Uimhir Chumainn

R

Oifig Chláraithe (A)

Cumann B - Ainm an Chumainn atá chun comhlíonadh na ngealltanas aistrithe
Ainm an Chumainn (B)
ina iomláine

Uimhir Chumainn

R

Oifig Chláraithe (B)

Mionsonraí an
deontóra

Ainm
Seoladh
Uimhir teileafóin

Uimhir faics

Ríomhphost

Teagmhálaí

Uimhir/Malartán DX

Uimhir thagarta

Fógra faoi iarratas
chun rún a chlárú

Tá iarratas ar Chlárú Rúin Speisialta le haghaidh aistriú ghealltanais an Chumainn a luadh
ar dtús á dhéanamh ag na Cumainn a bhfuil a Séalaí thíos agus ag an triúr a bhfuil a
n-ainmneacha scríofa thíos.
Seo a leanas cóip de rún speisialta:

1

Rún Speisialta a bhí rite ag móramh nár lú ná trí cheathrú de na Baill a bhí i dteideal vótáil ag
an am sin de réir na Rialacha agus a chaith a vótaí

go pearsanta

trí sheachvótaí

ag Cruinniú Ginearálta den

ar tugadh fógra go cuí ina leith de réir na Rialacha, ina luadh go raibh sé i gceist an Rún a
mholadh agus bhí sé ar siúl ar an
Lá

Mí

Bliain

de bhua Alt 51 den Acht um Chumainn Tionscail agus Soláthair, 1893 arna leasú mar alt 51 an
tAcht Iomaíochta (Leasú) 2002.

Nó

2

Rún arna rith ag tromlach simplí dá leithéid de thromlach dá leithéid de bhaill atá i dteideal faoi
na rialacha faoi láthair vótáil de réir mar a vótáil siad
go pearsanta

trí sheachvótaí

ag Cruinniú Ginearálta den

ar tugadh fógra go cuí ina leith de réir na Rialacha, ina luadh go raibh sé i gceist an Rún a
mholadh agus bhí sé ar siúl ar an
Lá

Mí

Bliain

Bhí sé seo deimhnithe ag móramh de na baill a bhí i dteideal vótáil ag an am sin de réir na
Rialacha
go pearsanta

trí sheachvótaí

ag Cruinniú Ginearálta den

ar tugadh fógra go cuí ina leith agus a bhí ar siúl ar an
Lá

Mí

Bliain

de bhua Alt 51 den Acht um Chumainn Tionscail agus Soláthair, 1893 arna leasú mar alt 51 an
tAcht Iomaíochta (Leasú) 2002.

An rún atá le bheith
cóipeáilte i bhfoirm
fhada

Tá an Cumann (B) a luadh ar deireadh
(luaigh cén chaoi)

tar éis comhlíonadh ghealltanais an Chumainn (A) a luadh ar dtús a ghabháil de láimh, mar
atá taispeánta leis an gcomhshéala agus le síniú Rúnaí an Chumainn (B) a luadh ar deireadh
ar an iarratas seo agus le dearbhú oifigigh den chumann céanna atá á sheoladh leis an
iarratas seo.

Is é an seoladh ar chóir Tuairisceáin, Cuntais Bhliantúla, Rialacha, Táillí Comhdúcháin agus
doiciméid eile a sheoladh ná:
Clárlann na gCara-Chumann, Teach Bloom, Plás Gloucester Íochtarach, Baile Átha Cliath 1.
Guthán: 01~804 5499

Íosghlao: 1890 220225

Ríomhphost: rfs@dbei.gov.ie

Deimhniúchán

Tá iarratas ar Chlárú Rúin Speisialta le haghaidh aistriú ghealltanais an Chumainn a luadh
ar dtús á dhéanamh ag na Cumainn a bhfuil a Séalaí thíos agus ag an triúr a bhfuil a
n-ainmneacha scríofa thíos.
Séala an Chumainn (A)

Ainm

Síniú

i mbloclitreacha nó i gclóscríbhinn

Cathaoirleach an chéad Chruinnithe Ghinearálta
Síniú

Rúnaí

Ainm

i mbloclitreacha nó i gclóscríbhinn

Ainm

i mbloclitreacha nó i gclóscríbhinn

- Cumann A

Síniú

Cathaoirleach an Chruinnithe Ghinearálta ina Dhiaidh Sin

Síniú

Rúnaí

Ainm

i mbloclitreacha nó i gclóscríbhinn

- Cumann B

Dáta
Séala an Chumainn (B)

Lá

Mí

Bliain

