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

FOIRM AH
IONSTRAIM DÍSCAOILTE
Le bheith sínithe i ndúblach agus
bíodh Foirm AI in éineacht léi
Uimhir Chumainn

R

Ainm an Chumainn
ina iomláine

Oifig Chláraithe

Lá
Ní fhéadhfaidh cumainn
talmhaíochta agus
iascaigh iad a comhlánú
ach amháin. Alt 4 agus
19(5) Acht um Chumainn
Tionscail agus Sólathair
(Leasú) 1978.

Bliain

de bhua na nAchtanna thuasluaite agus í sínithe ag trí cheathrú de na Baill.
Comhaontaítear agus dearbhaítear an méid seo a leanas:
Seo a leanas dliteanais agus sócmhainní an Chumainn:SÓCMHAINNÍ

€

C

DLITEANAIS

€

C

Má mheastar nach leor an
spás a chuirtear ar fáil, ba
chóir an t-eolas a chur i
láthair ar bhileog bhreise
san fhormáid chéanna leis
an alt ábhartha san fhoirm

Mionsonraí an
deontóra
Ainm
Seoladh
Uimhir teileafóin

Uimhir faics

Ríomhphost

Teagmhálaí

Uimhir/Malartán DX

Mí

Ionstraim díscaoilte, rud a rinneadh ar an

Uimhir thagarta

Ballraíocht

Is é líon na mBall ná
agus seo a leanas nádúr a leasa sa Chumann faoi seach:

Creidiúnaithe

Níl aon Chreidiúnaithe ag an gCumann seachas a leithéid de Bhaill:

nó má tá a leithéid
ann, luaigh an méid
atá dlite dóibh agus
an soláthar atá le
bheith déanta dá
íocaíocht

Cistí agus Maoin
má fhágtar faoi
chinneadh an
Chláraitheora é,
cuir “Tá an táille
€ atá forordaithe
ag na rialacháin á
sheoladh leis seo”
leis
Fógra
Luaigh nuachtán
éigin a dháiltear sa
Chontae ina bhfuil
oifig chláraithe an
Chumainn suite

Leithreasófar agus roinnfear cistí agus maoin an Chumainn ar an mbealach seo a leanas (nó
ar bhealach a chinnfeadh an Cláraitheoir)

Táthar ag iarraidh go bhfógrófaí an ionstraim seo i(n)
agus san Iris Oifigiúil agus tá costas na fógraíochta sin á sheoladh leis seo.
Costas

Iris Oifigiúil

Nuachtán Áitiúil
Iomlán

Cuir isteach aon
fhorálacha eile
anseo is mian leis
an gCumann a
dhéanamh maidir
leis an díscaoileadh.

Sceideal
Liosta na mBall nach
bhfuil an ionstraim
roimhe seo sínithe
acu:-

€

C

Sínithe na mBall

Síniú

Ainm i mbloclitreacha

Is é an táille fhorordaithe ar chomhdú ná €100.00.
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

