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

FOIRM F.233
RÚN SPEISIALTA
Le Comhshó Cuideachta mar Chumann

Ainm na Cuideachta
ina iomláine

Uimhir Cuideachta

Glachadh leis an rún seo a leanas a cruinniú		

Rún

Day

Month

Year

ar:
an cruinniú sin ar siúl ar mhaithe le hiompú an cuideachta ina C(h)umann atá cláraithe faoi na
hAchtanna um Chumainn Tionscail agus Soláthair, 1893 go dtí 2014, mar a dhéantar foráil in
Alt 55 d’Acht 1893

MEÁITE “Tá sé socraithe go bhfuil an cruinniú seo de chuid
Ainm na Cuideachta
ina iomláine

Má tá a leithéid de chás ann,
ba chóir go gcuimseodh
an rún na forálacha maidir
le hiompú an bharrachais
scairchaipitil ina stoc
iasachta inaistrithe. Mura
bhfuil an cás seo ann, ba
chóir líne a chur tríd an
téacs seo ar an leagan
clóite sula seolfar é chuig
Cláraitheoir na gCaraChumann

ba chóir go mbeadh an t-alt
seo díreach mar an gcéanna
leis an Riail a oiriúnaíodh le
haghaidh aisíocaíocht Stoc
Iasachta

“AGUS AR MHAITHE LEIS AN GCUSPÓIR, i gcás ar bith ina bhfuil luach ainmniúil na
cinntear chomh maith
scaireanna atá ag ball ar bith os cionn
go n-iompófar a leithéid de bharrachas scairchaipitil ina stoc iasachta inaistrithe agus ar a
mbeidh ús ar ráta
faoin gcéad in aghaidh na bliana,
agus é inaisíoctha ar na coinníollacha seo a leanas, is é sin:“Is féidir leis an gcoiste aon airgead nach féidir leo a infheistiú go brabúsach a úsáid chun na
sealbhóirí stoc iasachta a íoc san ord ina bhfuil siad ar an gclár agus é á thosú leis an iontráil
dheireanach atá air nó ina leithéid d’ord is rogha leis an gcoiste. Tá sé seo faoi réir íocaíochta
nó soláthar imleor le haghaidh na n-éileamh go léir ar an gCumann atá gan íoc. Má fhágann
sealbhóir stoc iasachta an tsuim le bheith aisíoctha mar seo i lámha an Chumainn agus fógra
faighte aige/aici go bhfuil an coiste sásta é/í a íoc, ní bheidh sé/sí i dteideal aon ús uirthi seo
tar éis dhul in éag an ama atá luaite san fhógra aisíocaíochta”

Rún
(ar aghaidh)

“AGUS CINNTEAR LEIS SEO CHOMH MAITH go gceapfar an seachtar seo a leanas atá ina
mbaill den Chomhlacht, mar atá:

a shíneoidh na Rialacha in éineacht leis an Rúnaí agus ar féidir leo agus atá údaraithe leis
seo le glacadh le hathruithe ar bith a dhéanfadh Cláraitheoir na gCara-Chumann ar a leithéid
de Rialacha, gan dul i gcomhairle leis an gComhlacht a thuilleadh”.

Síniú

Ainm

i mboclitreacha no i gclóscríbhinn

Ainm

i mboclitreacha no i gclóscríbhinn

Ainm

i mboclitreacha no i gclóscríbhinn

Cathaoirleach an chéad Chruinnithe

Síniú

Rúnaí an Cuideachta luaite

Síniú

Cathaoirleach an dara Cruinniú

Séala an Cuideachta

