CLÁRLANN NA GCARA-CHUMANN
NA HACHTANNA UM CHUMAINN TIONSCAIL AGUS SOLÁTHAIR, 1893 GO DTÍ 2018
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triúr ball agus r únaí an chumainn thuasluaite, dearbhaímid go sollúnta agus go fíréanta

ionstraim díscaoilte

an t-athrú ar an ionstraim díscaoilte

gur cloíodh le forálacha na hAchtanna um Chumainn Tionscail agus Soláthair, 1893 go dtí
2018 atá i gceangal leis an dearbhú seo á dhéanamh.

Agus déanaimid an dearbhú sollúnta seo agus muid ag creideamh go coinsiasach go bhfuil an méid céanna fíor agus de
bhua fhorálacha an Achta um Dhearbhuithe Reachtúla, 1938.
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Oifigeach den Chumainn
Arna dhearbhú i m'fhianaise
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i mbloclitreacha nó i gclóscríbhinn

Coimisinéir Mionnaí

Nótaire Poiblí

Feidhmeannach Síochána

Duine arna údarú nó arna húdarú le               
reachtúla a thógáil agus a ghlacadh
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cuir isteach an fhoráil reachtúil údarúcháin

Údaraítear aturnaetha cleachtadh
faoi alt 72 Acht Aturnaetha
(Leasú) 1994 chun dearbhuithe a
dhéanamh

AG ainm i mbloclitreacha nó i gclóscríbhinn
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