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ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (LEASÚ) (UIMH. 2), 1999
[An tiontú oifigiúil]

————————

RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt.

1. Gearrtheideal, comhlua, forléiriú agus tosach feidhme.

2. Léiriú i gcoitinne.

3. Orduithe.

CUID II

Scrúdaitheoireachtaí

4. Míniú.

5. Leasú ar alt 2 d’Acht 1990.

6. Leasú ar alt 3 d’Acht 1990.

7. Tuarascáil réamh-achainí i ndáil le cuideachta.

8. Leasú ar alt 3(5) d’Acht 1990.

9. Cosaint eatramhach fad a bheifear ag fanacht le tuarascáil.

10. Creidiúnaithe d’fháil éisteachta.

11. Tuarascáil cuntasóra neamhspleách a bheith ar fáil.

12. Leasú ar alt 4 d’Acht 1990.

13. Dualgas gníomhú de mheon macánta.

14. Leasú ar alt 5 d’Acht 1990.

15. Srian le fiacha réamh-achainí a íoc.
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Alt.

16. Leasú ar alt 6 d’Acht 1990.

17. Neamhfheidhm alt 98 den Phríomh-Acht maidir le glacadóirí
in imthosca áirithe.

18. Conarthaí a shéanadh.

19. Leasú ar alt 8 d’Acht 1990.

20. Leasú ar alt 12 d’Acht 1990.

21. Éisteacht maidir le neamhrialtachtaí.

22. Leasú ar alt 18 d’Acht 1990.

23. Leasú ar alt 23 d’Acht 1990.

24. Leasú ar alt 24 d’Acht 1990.

25. Forálacha maidir le ráthaíochtaí.

26. Forálacha maidir le léasanna.

27. Leasú ar alt 27 d’Acht 1990.

28. Tosaíocht a bheith ag costais, luach saothair agus caiteachais
scrúdaitheora.

29. Leasú ar alt 30 d’Acht 1990.

30. Aisghairm.

CUID III

Díolúine ón gCeanglas Cuntais a chur á nIniúchadh

31. Mínithe.

32. Díolúine ón gceanglas cuntais a chur á n-iniúchadh.

33. Alt 32: forálacha forlíontacha.

34. An t-iniúchóir a chur as oifig de dhroim leas a bhaint as
díolúine.

35. Iniúchóir a cheapadh de dhroim díolúine do scor d’éifeacht a
bheith léi.

36. Feidhm na Coda seo.

37. Ráitis bhréagacha i dtuairisceáin, i gcláir chomhardaithe, etc.

38. Feidhm na Coda seo maidir le comhpháirtíochtaí lena
mbaineann Cuid III de Rialacháin 1993.

39. Cosaint.

CUID IV

Ilghnéitheach

40. Leasú ar alt 16 den Acht um Chomhpháirtíochtaí Teoranta
Infheistíochta, 1994.
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Alt.
41. Leasú ar alt 240 d’Acht na gCuideachtaí, 1990.

42. Ceanglas breise atá le comhlíonadh sula bhféadfar cuideachta
a fhoirmiú.

43. Stiúrthóir a chónaíonn sa Stát a bheith ag Cuideachta.

44. Alt 43: forálacha forlíontacha.

45. Teorainn leis an líon stiúrthóireachtaí.

46. Cumhacht an chláraitheora chun cuideachta a bhaint den
chlár mar gheall ar mhainneachtain tuairisceán
bliantúil a thabhairt.

47. Leasú ar alt 195 den Phríomh-Acht.

48. Feidhmiú na cumhachta chun cuideachta a bhaint den chlár i
gcás nach bhfuil sí ag seoladh gnó.

49. Leasú ar alt 311 den Phríomh-Acht.

50. Leasú ar alt 311A den Phríomh-Acht.

51. Leasú ar alt 8 d’Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1983.

52. Dualgais chláraitheoir na gcuideachtaí a chomhall.

53. Leasú ar ailt 20 agus 21 d’Acht na gCuideachtaí, 1990.

54. Leasú ar Chuid XIII (Cuideachtaí Infheistíochta) d’Acht na
gCuideachtaí, 1990.

AN CHÉAD SCEIDEAL

Forálacha Sonracha óna bhfuil Cuideachta Díolmhaithe faoi
Chuid III

AN DARA SCEIDEAL

Liosta Cuideachtaí chun Críocha Alt 3(2)(c) d’Acht 1990 agus
Ailt 32 agus 45

————————
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Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht Cumann Foirgníochta, 1989 1989, Uimh. 17

Acht an Bhainc Ceannais, 1971 1971, Uimh. 24

Acht an Bhainc Ceannais, 1989 1989, Uimh. 16

Achtanna an Bhainc Ceannais, 1942 go 1998

Acht na gCuideachtaí, 1963 1963, Uimh. 33

Acht na gCuideachtaí, 1990 1990, Uimh. 33

Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1986

Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1990

Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1999

Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1982 1982, Uimh. 10

Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1983 1983, Uimh. 13

Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1986 1986, Uimh. 25

Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1990 1990, Uimh. 27

Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1999 1999, Uimh. 8

Acht na gComhphobal Eorpach, 1972 1972, Uimh. 27

Na hAchtanna um Rialú Iomlaoide, 1954 go 1986

An tAcht Airgeadais, 1999 1999, Uimh. 2

An tAcht Árachais, 1989 1989, Uimh. 3

Na hAchtanna Árachais, 1909 go 1990

An tAcht um Idirghabhálaithe Infheistíochta,1995 1995, Uimh. 11

An tAcht um Chomhpháirtíochtaí Teoranta Infheistíochta, 1994 1994, Uimh. 24

Limited Partnerships Act, 1907 7 Edw. 7. c. 24

An tAcht Rialtais Áitiúil, 1941 1941, Uimh. 23

Petty Sessions (Ireland) Act, 1851 14 &15 Vict., c.93

An tAcht um Chlárú Ainmneacha Gnó, 1963 1963, Uimh. 30

An tAcht um Stocmhalartáin, 1995 1995, Uimh. 9

An tAcht Comhdhlúite Cánacha, 1997 1997, Uimh. 39

Na hAchtanna Ceardchumann, 1871 go 1990

Na hAchtanna um Binsí Fiosrúcháin (Fianaise), 1921 go 1998

An tAcht um Bainc Thaisce Iontaobhais, 1989 1989, Uimh. 21

An tAcht um Iontaobhais Aonad, 1990 1990, Uimh. 37
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ACHT DO LEASÚ ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (LEASÚ), 1990,
DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE DÍOLÚINE ÓN
gCEANGLAS GO nDÉANFAR INIÚCHADH AR CHUN-
TAIS CHUIDEACHTAÍ AGUS CHOMHPHÁIRTÍOCHTAÍ
ÁIRITHE, DO THOIRMEASC CUIDEACHTA A FHOIR-
MIÚ MURA nDEALRAÍONN SÉ DO CHLÁRAITHEOIR
NA gCUIDEACHTAÍ GO SEOLFAIDH AN CHUIDE-
ACHTA GNÍOMHAÍOCHT SA STÁT, DÁ CHEANGAL,
ACH AMHÁIN IN IMTHOSCA ÁIRITHE, GUR DUINE A
CHÓNAÍONN SA STÁT DUINE DE STIÚRTHÓIRÍ CUI-
DEACHTA, DO DHÉANAMH LEASÚ THAIRIS SIN AR
AN DLÍ A BHAINEANN LE CUIDEACHTAÍ AGUS LE
COMHPHÁIRTÍOCHTAÍ ÁIRITHE AGUS DO DHÉAN-
AMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.
[15 Nollaig, 1999]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—(1) Féadfar Acht na gCuideachtaí (Leasú) (Uimh.2), 1999, a
ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1999, a ghairm
d’Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1986, d’Acht na gCuideachtaí
(Leasú), 1990, d’Acht na gCuideachtaí, 1990, d’Acht na gCuideachtaí
(Leasú), 1999, agus den Acht seo (seachas alt 40) le chéile.

(3) Forléireofar na hachtacháin dá dtagraítear i bhfo-alt (2) le ché-
ile mar aon ní amháin.

(4) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheap-
faidh an tAire le hordú nó le horduithe i gcoitinne nó faoi threoir aon
chríche nó forála áirithe agus féadfar laethanta éagsúla a cheapadh
amhlaidh chun críoch éagsúil nó le haghaidh forálacha éagsúla.

(5) Déanfar an chumhacht faoi fho-alt (4) a fheidhmiú ionas—

(a) go ndéanfar an t-aon lá amháin a cheapadh mar lá ar a dtioc-
faidh gach foráil de Chuid III (seachas fo-ailt (2), (3) agus
(7) d’alt 33), an Chéad Sceideal agus an Dara Sceideal (a
mhéid a bhaineann sé leis an gCuid sin) i ngníomh, agus
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Gearrtheideal,
comhlua, forléiriú
agus tosach
feidhme.
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Léiriú i gcoitinne.

Orduithe.

Míniú.

Leasú ar alt 2
d’Acht 1990.

6

(b) gurb é an lá a cheapfar mar lá ar a dtiocfaidh fo-ailt (2), (3)
agus (7) d’alt 33 i ngníomh an lá atá 2 mhí níos luaithe
ná an lá sin.

2.—(1) San Acht seo—

ciallaíonn ‘‘an Banc Ceannais’’ Banc Ceannais na hÉireann;

ciallaíonn ‘‘an Príomh-Acht’’ Acht na gCuideachtaí, 1963.

(2) San Acht seo—

(a) aon tagairt do Chuid, d’alt nó do Sceideal is tagairt í do
Chuid nó d’alt den Acht seo, nó do Sceideal a ghabhann
leis an Acht seo, mura gcuirtear in iúl gur tagairt d’achta-
chán éigin eile atá beartaithe,

(b) aon tagairt d’fho-alt, do mhír nó d’fhomhír is tagairt í don
fho-alt, don mhír nó don fhomhír den fhoráil ina bhfuil
an tagairt mura gcuirtear in iúl gur tagairt d’fhoráil éigin
eile atá beartaithe,

(c) aon tagairt d’aon achtachán is tagairt í don achtachán sin
arna leasú, arna leathnú nó arna oiriúnú le haon achta-
chán dá éis nó faoi aon achtachán dá éis (lena n-áirítear
an tAcht seo).

3.—(1) Féadfaidh an tAire le hordú aon ní nó rud a fhorordú dá
dtagraítear san Acht seo mar ní nó rud atá forordaithe nó le forordú.

(2) Féadfaidh an tAire le hordú ordú faoin Acht seo a leasú nó a
chúlghairm (seachas ordú faoi alt 1 (4) ach lena n-áirítear ordú faoin
bhfo-alt seo).

(3) Déanfar gach ordú faoin Acht seo (seachas ordú faoi alt 1(4))
a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis
a dhéanta agus, má dhéanann ceachtar Teach díobh sin, laistigh den
21 lá a shuífidh an Teach sin tar éis an t-ordú a leagan faoina bhráid,
rún a rith ag neamhniú an ordaithe, beidh an t-ordú ar neamhní dá
réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe
sin faoin ordú.

CUID II

Scrúdaitheoireachtaí

4.—Sa Chuid seo ciallaíonn ‘‘Acht 1990’’ Acht na gCuideachtaí
(Leasú), 1990.

5.—Leasaítear leis seo alt 2 d’Acht 1990—

(a) i bhfo-alt (1) (arna leasú le hAcht na gCuideachtaí, 1990),
trí ‘‘Faoi réir fho-alt (2), i gcás gur dealraitheach don
chúirt’’ a chur in ionad ‘‘I gcás gur dealraitheach don
chúirt’’, agus
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(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

‘‘(2) Ní dhéanfaidh an chúirt ordú faoin alt seo mura
deimhin léi go bhfuil ionchas réasúnach ann go mairfidh
an chuideachta agus iomlán a gnóthais nó aon chuid de
mar ghnóthas leantach.’’,

agus tá an fo-alt sin (1), arna leasú amhlaidh, leagtha amach sa Tábla
a ghabhann leis an alt seo.

AN TÁBLA

(1) Faoi réir fho-alt (2), i gcás gur dealraitheach don chúirt—

(a) nach bhfuil cuideachta ábalta, nó gur dóigh nach mbeidh sí ábalta, a
cuid fiach a íoc, agus

(b) nach bhfuil aon rún ar marthain chun an chuideachta a fhoirceannadh,
agus

(c) nach ndearnadh aon ordú chun an chuideachta a fhoirceannadh,

féadfaidh sí, ar iarratas trí achainí tíolactha, scrúdaitheoir a cheapadh don chui-
deachta chun staid chúrsaí na cuideachta a scrúdú agus cibé dualgais a
chomhlíonadh i ndáil leis an gcuideachta a fhorchuirfear leis an Acht seo nó
faoi.

6.—Leasaítear leis seo alt 3 d’Acht 1990 trí na míreanna seo a
leanas a chur in ionad mhír (b) d’fho-alt (2):

‘‘(b) Más rud é, maidir leis an gcuideachta dá dtagraítear in alt
2—

(i) gur sealbhóir í ar cheadúnas faoi alt 9 d’Acht an
Bhainc Ceannais, 1971,

(ii) gur cuideachta í ar chomhshóigh cumann foirg-
níochta é féin inti faoi Chuid XI den Acht Cumann
Foirgníochta, 1989,

(iii) gur cuideachta í a ndearna banc taisce iontaobhais
amháin nó níos mó é féin nó iad féin a atheagrú
inti de bhun ordaithe faoi alt 57 den Acht um
Bainc Thaisce Iontaobhais, 1989,

(iv) gurb í Banc ACC cuideachta phoiblí theoranta í,

(v) gurb í Banc ICC cuideachta phoiblí theoranta í, nó

(vi) gurb í Banc Infheistíochta ICC Teoranta í,

féadfaidh an Banc Ceannais, agus an Banc sin amháin,
achainí faoi alt 2 a thíolacadh, agus ní bheidh feidhm
ag fo-alt (1) den alt seo maidir leis an gcuideachta.

(c) Más rud é gur cuideachta dá dtagraítear sa Dara Sceideal
a ghabhann le hAcht na gCuideachtaí (Leasú)
(Uimh.2), 1999, (nach cuideachta í dá dtagraítear i mír
18, 19 nó 20 den Sceideal sin nó lena mbaineann mír
(b)) í an chuideachta dá dtagraítear in alt 2, beidh
feidhm ag na forálacha seo a leanas—
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Cd.II A.5

Leasú ar alt 3
d’Acht 1990.
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Tuarascáil réamh-
achainí i ndáil le
cuideachta.
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(i) féadfaidh siad seo a leanas achainí faoi alt 2 a
thíolacadh—

(I) aon duine de na daoine dá dtagraítear i mír
(a), (b), (c) nó (d) d’fho-alt (1) den alt seo
(lena n-áirítear duine amháin nó níos mó de
na daoine sin ag gníomhú le chéile),

(II) an Banc Ceannais, nó

(III) duine amháin nó níos mó de na daoine sin agus
an Banc Ceannais ag gníomhú le chéile.

(ii) mura ndéanann an Banc Ceannais achainí den sórt
sin a thíolacadh—

(I) déanfaidh an t-achainíoch, sula ndéanann sé
an achainí a thíolacadh ag oifig na cúirte, a
chur faoi deara go bhfaighidh an Banc Cean-
nais fógra i scríbhinn á rá go bhfuil ar intinn
aige an achainí a thíolacadh, agus déanfaidh
sé cóip den achainí a sheirbheáil ar an mBanc
Ceannais a luaithe is féidir tar éis í a thíola-
cadh ag an oifig sin,

(II) beidh an Banc Ceannais i dteideal láithriú agus
éisteacht a fháil ag aon éisteacht i ndáil leis
an achainí.’’.

7.—Leasaítear leis seo alt 3 d’Acht 1990 trí na fo-ailt seo a leanas
a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

‘‘(3A) I dteannta na nithe a shonraítear i bhfo-alt (4), beidh
ag gabháil le hachainí a thíolacfar faoi alt 2 tuarascáil i ndáil leis
an gcuideachta arna hullmhú ag duine (dá ngairtear ‘an cunta-
sóir neamhspleách’ san Acht seo) arb é iniúchóir na cuideachta
é nó ar duine é atá cáilithe lena cheapadh ina scrúdaitheoir ar
an gcuideachta.

(3B) Áireofar an méid seo a leanas i dtuarascáil an chunta-
sóra neamhspleách:

(a) ainmneacha agus seoltaí buana oifigigh na cuideachta
agus, a mhéid is féidir leis an gcuntasóir neamhsple-
ách a shuíomh, aon duine ar gnách le stiúrthóirí na
cuideachta gníomhú de réir a orduithe nó a
threoracha,

(b) ainmneacha aon chomhlachtaí corpraithe eile ar stiúr-
thóirí orthu freisin stiúrthóirí na cuideachta,

(c) ráiteas maidir le cúrsaí na cuideachta, a thaispeánfaidh,
a mhéid is féidir sin a dhéanamh go réasúnach,
sonraí faoi shócmhainní agus dliteanais (lena n-áirí-
tear dliteanais theagmhasacha agus ionchasacha) na
cuideachta amhail ar an dáta is déanaí is praiticiúil,
ainmneacha agus seoltaí a creidiúnaithe, na hurrúis
a bhí acu faoi seach, agus na dátaí ar tugadh na hur-
rúis faoi seach,

(d) cibé acu, i dtuairim an chuntasóra neamhspleách, a
tugadh nó nár tugadh cuntas sásúil ar aon easnamh
idir sócmhainní agus dliteanais na cuideachta nó,
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murar tugadh, an bhfuil fianaise ann go ndeachaigh
cuid mhór maoine ar iarraidh nár tugadh cuntas
dóthanach uirthi,

(e) a thuairim i dtaobh an mbeadh ionchas réasúnach mar-
thanais ag an gcuideachta, agus iomlán a gnóthais nó
aon chuid de, mar ghnóthas leantach agus ráiteas
faoi na coinníollacha a mheasann sé a bheith riacht-
anach chun a marthanas a chinntiú, cibé acu maidir
le bainistíocht inmheánach agus urlámhais inmheán-
acha na cuideachta nó maidir le nithe eile,

(f) a thuairim i dtaobh an mbeadh ionchas réasúnach mar-
thanais ag an gcuideachta, agus a gnóthas iomlán nó
cuid de, mar ghnóthas leantach de thoradh ar
fhoirmliú, glacadh agus daingniú tograí maidir le
comhréiteach nó scéim chomhshocraíochta,

(g) a thuairim i dtaobh an dócha go mbeadh iarracht leanú-
int le gnóthas iomlán na cuideachta nó le haon chuid
den ghnóthas níos buntáistí do na comhaltaí ina n-
iomláine agus do na creidiúnaithe ina n-iomláine ná
foirceannadh na cuideachta,

(h) moltaí maidir le cad is dóigh leis is ceart a dhéanamh i
ndáil leis an gcuideachta, lena n-áirítear, más gá é,
dréacht-tograí maidir le comhréiteach nó scéim
chomhshocraíochta,

(i) a thuairim i dtaobh ar ghá, de thoradh na bhfíoras a
nochtar, tuilleadh fiosruithe a dhéanamh d’fhonn
imeachtaí a thionscnamh faoi alt 297 nó 297A den
Phríomh-Acht,

(j) sonraí maidir le méid an mhaoinithe is gá chun a chum-
asú don chuideachta leanúint de bheith ag trádáil le
linn na tréimhse cosanta agus maidir le foinsí an
mhaoinithe sin,

(k) a mholtaí i dtaobh cé na dliteanais, a tabhaíodh roimh
thíolacadh na hachainí, is ceart a íoc,

(l) a thuairim i dtaobh an gcuideodh sé le hobair an iniú-
chóra dá ndéanfadh an chúirt ordú i ndáil le ról nó
comhaltas aon choiste creidiúnaithe dá dtagraítear in
alt 21,

(m) cibé nithe eile is iomchuí leis.’’.

8.—Leasaítear leis seo alt 3 d’Acht 1990 trí ‘‘agus go dtí go suífear
chun sástacht na cúirte cás prima facie le haghaidh cosaint na cúirte’’
i bhfo-alt (5) a scriosadh, agus tá an fo-alt sin (5), arna leasú
amhlaidh, leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an alt seo.

AN TÁBLA

(5) Ní thabharfaidh an chúirt éisteacht d’achainí faoi alt 2 a thíolacfaidh creid-
iúnaí teagmhasach nó ionchasach go dtí go mbeidh cibé urrús a mheasfaidh an
chúirt a bheith réasúnach tugtha i leith costas.
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Cd.II A.7

Leasú ar alt 3(5)
d’Acht 1990.
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9.—Leasaítear leis seo Acht 1990 tríd an alt seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 3:

‘‘3A. (1) Má léiríonn achainí a thíolacfar faoi alt 2, agus más
deimhin leis an gcúirt—

(a) gurb amhlaidh, de bharr imthosca eisceachtúla nach
bhfuil neart ag an achainíoch orthu, nach bhfuil tuar-
ascáil an iniúchóra neamhspleách ar fáil in am lena
cur ag gabháil leis an achainí, agus

(b) nach bhféadfadh an t-achainíoch le réasún coinne a
bheith aige leis na himthosca dá dtagraítear i mír (a),

agus, dá réir sin, nach bhfuil an chúirt in ann breithniú a dhéan-
amh i dtaobh ordú a dhéanamh faoin alt sin, féadfaidh an chúirt
ordú a dhéanamh faoin alt seo lena gcuirfear an chuideachta
lena mbaineann faoi chosaint na cúirte ar feadh cibé tréimhse
is cuí leis an gcúirt chun go bhféadfar tuarascáil an chuntasóra
neamhspleách a chur faoina bráid.

(2) Is é a bheidh sa tréimhse sin tréimhse a rachaidh in éag
tráth nach déanaí ná an 10ú lá tar éis dháta déanta an ordaithe
lena mbaineann nó, más Satharn, Domhnach nó lá saoire poiblí
an 10ú lá tar éis an dáta sin, an chéad lá ina dhiaidh sin nach
Satharn, Domhnach nó lá saoire poiblí.

(3) Chun amhras a sheachaint, má bhíonn glacadóir arna
cheapadh do mhaoin nó gnóthas iomlán na cuideachta, nó d’aon
chuid di nó de, an tráth a thíolactar achainí faoi alt 2 i ndáil leis
an gcuideachta, ní imthosca eisceachtúla nach bhfuil neart ag an
achainíoch orthu é sin, ann féin, chun críocha fho-alt (1).

(4) I gcás an achainí lena mbaineann a bheith tíolactha ag
aon duine de na daoine dá dtagraítear i mír (c) nó (d) d’alt 3(1)
agus go ndéanfar ordú faoi fho-alt (1) i ndáil leis an gcuideachta
lena mbaineann, comhoibreoidh stiúrthóirí na cuideachta in
ullmhú thuarascáil an chuntasóra neamhspleách, go háirithe i
ndáil leis na nithe a shonraítear i míreanna (a), (b) agus (c) d’alt
3 (3B).

(5) Má mhainníonn stiúrthóirí na cuideachta lena mbaineann
fo-alt (4) a chomhlíonadh, féadfaidh an duine a thíolaic an
achainí lena mbaineann nó an cuntasóir neamhspleách iarratas
a dhéanamh chun na cúirte ar ordú á cheangal ar na stiúrthóirí
rudaí sonraithe a dhéanamh ar mhodh chomhlíonadh fho-alt (4)
agus féadfaidh an chúirt, de réir mar is cuí léi, ordú den sórt sin
a dheonú dá réir sin.

(6) Má chuirtear tuarascáil an chuntasóra neamhspleách faoi
bhráid na cúirte roimh dheireadh na tréimhse cosanta a shonraí-
tear in ordú faoi fho-alt (1), rachaidh an chúirt ar aghaidh leis
an achainí a bhreithniú i dteannta na tuarascála amhail is dá
mba gur tíolacadh iad de réir alt 2.

(7) Mura gcuirtear tuarascáil an chuntasóra neamhspleách
faoi bhráid na cúirte roimh dheireadh na tréimhse cosanta a
shonrófar in ordú faoi fho-alt (1), ansin, ag deireadh na tréimhse
sin, scoirfidh an chuideachta lena mbaineann de bheith faoi cho-
saint na cúirte, ach sin gan dochar d’achainí eile a thíolacadh
faoi alt 2.
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(8) Ní bheidh aon dliteanais a thabhóidh an chuideachta lena
mbaineann le linn na tréimhse cosanta a shonrófar in ordú faoi
fho-alt (1) ina n-ábhar do dheimhniú faoi alt 10 (2).’’.

10.—Leasaítear leis seo Acht 1990 tríd an alt seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 3A (a cuireadh isteach le halt 9):

‘‘3B. (1) Ní dhéanfaidh an chúirt ordú chun achainí arna tíol-
acadh faoi alt 2 nó ordú lena gceaptar scrúdaitheoir do chuide-
achta a dhíbhe gan deis éisteachta a thabhairt do gach creidiúnaí
de chuid na cuideachta a chuirfidh in iúl don chúirt gur mian
leis éisteacht a fháil amhlaidh maidir leis an ní.

(2) Ní dhéanfaidh aon ní san alt seo difear do chumhacht na
cúirte faoi alt 3 (7) chun ordú eatramhach a dhéanamh maidir
leis an ní.’’.

11.—Leasaítear leis seo Acht 1990 tríd an alt seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 3B (a cuireadh isteach le halt 10):

‘‘3C. (1) Déanfaidh an cuntasóir neamhspleách cóip den tua-
rascáil a bheidh ullmhaithe aige faoi alt 3 (3A) a sholáthar don
chuideachta lena mbaineann nó d’aon pháirtí leasmhar ar iar-
ratas i scríbhinn chuige sin a bheith déanta chuige.

(2) Más rud é, ar iarratas chuici chuige sin, go n-ordóidh an
Chúirt, maidir leis an soláthar sin, go bhféadfar na codanna den
tuarascáil sin a fhágáil ar lár, féadfar cibé codanna di a shonrófar
in ordú na cúirte a fhágáil ar lár in aon chóip den tuarascáil a
sholáthrófar don chuideachta nó do pháirtí leasmhar.

(3) Féadfaidh an chúirt, go háirithe, ar iarratas den sórt sin a
fháil, a ordú go bhféadfar aon fhaisnéis a fhágáil ar lár nuair a
sholáthraítear cóip den tuarascáil, ar faisnéis í ar dóigh go ndé-
anfaí dochar do mharthanas na cuideachta nó d’iomlán a gnó-
thais nó d’aon chuid de mar ghnóthas leantach dá n-áireofaí sa
chóip sin í.

(4) Más cuideachta dá dtagraítear in alt 3 (2)(c) an chuide-
achta lena mbaineann agus mura mbeartaíonn an Banc Ceannais
achainí a thíolacadh, nó mura bhfuil achainí tíolactha aige, faoi
alt 2 (ina aonar nó ag gníomhú i dteannta daoine eile) i ndáil
leis an gcuideachta, déanfaidh an cuntasóir neamhspleách, a
luaithe is féidir tar éis í a ullmhú, cóip den tuarascáil a bheidh
ullmhaithe aige faoi alt 3(3A) a sholáthar don Bhanc Ceannais
agus ní bheidh feidhm ag fo-ailt (2) agus (3) maidir leis an gcóip
sin.’’.

12.—Leasaítear leis seo alt 4 d’Acht 1990—

(a) i bhfo-alt (1), trí ‘‘Faoi réir fho-alt (2), i gcás go gceapfaidh
an chúirt scrúdaitheoir do chuideachta’’ a chur in ionad
‘‘I gcás go gceapfaidh an chúirt scrúdaitheoir do chuide-
achta’’, agus

(b) i bhfo-alt (2), tríd an méid seo a leanas a chur isteach ag
deireadh an fho-ailt sin:

‘‘agus ní dhéanfaidh sí, in aon chás, ordú den sórt sin
mura deimhin léi go bhfuil ionchas réasúnach ann maidir
le marthanas na cuideachta gaolmhaire, agus iomlán a
gnóthais nó aon chuid de, mar ghnóthas leantach’’,
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agus tá na fo-ailt sin (1) agus (2), arna leasú amhlaidh, leagtha amach
i míreanna 1 agus 2, faoi seach, den Tábla a ghabhann leis an alt seo.

AN TÁBLA

1. (1) Faoi réir fho-alt (2), i gcás go gceapfaidh an chúirt scrúdaitheoir do
chuideachta féadfaidh sí, an tráth céanna nó aon tráth dá éis sin, ordú a
dhéanamh—

(a) a cheapfaidh an scrúdaitheoir le bheith ina scrúdaitheoir, chun críocha
an Achta seo, do chuideachta ghaolmhar, nó

(b) a thabharfaidh don scrúdaitheoir, i ndáil leis an gcuideachta sin, na
cumhachtaí nó na dualgais go léir nó aon cheann díobh a thugtar
dó i ndáil leis an gcuideachta chéadluaite.

2. (2) Nuair a bheidh an chúirt á chinneadh an ndéanfaidh sí ordú faoi fho-
alt (1), beidh aird aici ar cibé acu ar dhóigh go n-éascódh déanamh an ordaithe
marthanas na cuideachta nó na cuideachta gaolmhaire, nó an dá chuideachta
acu, agus iomlán a gnóthais nó a ngnóthas nó aon chuid de nó díobh, mar
ghnóthas leantach agus ní dhéanfaidh sí, in aon chás, ordú den sórt sin mura
deimhin léi go bhfuil ionchas réasúnach ann maidir le marthanas na cuideachta
gaolmhaire, agus iomlán a gnóthais nó aon chuid de, mar ghnóthas leantach.

13.—Leasaítear leis seo Acht 1990 tríd an alt seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 4:

‘‘4A. Féadfaidh an chúirt diúltú achainí arna tíolacadh faoi
alt 2 a éisteacht nó, de réir mar a bheidh, féadfaidh sí diúltú
leanúint d’achainí den sórt sin a éisteacht, más dealraitheach
don chúirt maidir le hullmhú nó le tíolacadh na hachainí nó mai-
dir le hullmhú thuarascáil an chuntasóra neamhspleách, gur
mhainnigh an t-achainíoch nó an cuntasóir neamhspleách—

(a) aon fhaisnéis a bhí ar fáil dó a nochtadh ar faisnéis í atá
ábhartha d’fheidhmiú a cumhachtaí faoin Acht seo
ag an gcúirt, nó

(b) ar aon slí eile, feidhmiú go hiomlán de mheon
macánta.’’.

14.—Leasaítear leis seo alt 5 d’Acht 1990—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

‘‘(1) Faoi réir alt 3A, le linn na tréimhse a thosaíonn
ar dháta tíolactha achainí faoi alt 2 agus (faoi réir fho-ailt
(3) agus (4) d’alt 18) a chríochnaíonn ar 70 lá a bheith
caite ón dáta sin nó ar an achainí a tharraingt siar nó a
dhiúltú, cibé acu is túisce a tharlaíonn, measfar an chuide-
achta a bheith faoi chosaint na cúirte.’’,

(b) i bhfo-alt (2)—

(i) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (d):

‘‘(d) i gcás ina mbeidh aon éileamh in aghaidh na
cuideachta urraithe le morgáiste, muirear, lian
nó eire eile nó cur i ngeall i leith mhaoin, earraí
nó ioncam uile na cuideachta, nó i leith aon
chuid den chéanna, nó ar ar mhaoin, earraí nó
ioncam uile na cuideachta, nó ar aon chuid den
chéanna, nó le morgáiste, muirear, lian nó eire
eile nó cur i ngeall a dhéanann difear do
mhaoin, d’earraí nó d’ioncam uile na cuide-
achta, nó d’aon chuid den chéanna, ní fhéadfar
aon chaingean a thionscnamh chun an t-urrús
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iomlán sin nó aon chuid de a réadú, ach amháin
le toiliú an scrúdaitheora;’’,

agus

(ii) trí mhír (h) (a cuireadh isteach le hAcht na gCuide-
achtaí, 1990) a scriosadh.

15.—Leasaítear leis seo Acht 1990 tríd an alt seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 5:

‘‘5A. (1) Faoi réir fho-alt (2), ní fhéadfaidh cuideachta aon
íocaíocht a dhéanamh, le linn na tréimhse a bheidh sí faoi cho-
saint na cúirte, ar mhodh sásaimh nó urscaoilte dliteanais iom-
láin nó cuid de dhliteanas arna thabhú ag an gcuideachta roimh
dháta thíolacadh na hachainí faoi alt 2 i ndáil leis an gcuideachta
mura rud é go mbeidh moladh i dtuarascáil an chuntasóra
neamhspleách go ndéanfar iomlán an dliteanais sin nó, de réir
mar a bheidh, an chuid de a urscaoileadh nó a shásamh.

(2) D’ainneoin fho-alt (1), féadfaidh an chúirt, ar iarratas
chuici chuige sin ón scrúdaitheoir nó ó aon pháirtí leasmhar, a
údarú go ndéanfaidh an chuideachta lena mbaineann dliteanas
dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a urscaoileadh nó a shásamh, go
hiomlán nó go páirteach, más deimhin léi, mar gheall ar mhain-
neachtain an dliteanas sin a urscaoileadh nó a shásamh, go hiom-
lán nó go páirteach, go laghdófaí go mór ionchais marthanais na
cuideachta nó iomlán a gnóthais nó aon chuid de mar ghnóthas
leantach.’’.

16.—Leasaítear leis seo alt 6 d’Acht 1990—

(a) i bhfo-alt (1), trí ‘‘Más rud é, ar dháta tíolactha achainí faoi
alt 2 i ndáil le cuideachta,’’ a chur in ionad ‘‘I gcás go
gceapfaidh an chúirt scrúdaitheoir do chuideachta agus’’,

(b) i bhfo-alt (2), trí ‘‘Más rud é, ar dháta tíolactha achainí faoi
alt 2 i ndáil le cuideachta,’’ a chur in ionad ‘‘I gcás go
gceapfaidh an chúirt scrúdaitheoir do chuideachta agus’’,
agus

(c) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

‘‘(3) Ní dhéanfaidh an chúirt ordú faoi mhír (a) nó (b)
d’fho-alt (1) nó faoi mhír (c) d’fho-alt (2) mura deimhin
leis an gcúirt go bhfuil ionchas réasúnach marthanais ann
maidir leis an gcuideachta, agus iomlán a gnóthais nó cuid
de, mar ghnóthas leantach.’’,

agus tá an fo-alt sin (1), arna leasú amhlaidh, (seachas míreanna (a)
go (d) de) agus an fo-alt sin (2), arna leasú amhlaidh, (seachas míre-
anna (a) go (e) de) leagtha amach i míreanna 1 agus 2, faoi seach,
den Tábla a ghabhann leis an alt seo.

AN TÁBLA

1. (1) Más rud é, ar dháta tíolactha achainí faoi alt 2 i ndáil le cuideachta, go
mbeidh glacadóir ceaptha do mhaoin nó do ghnóthas uile na cuideachta sin nó
d’aon chuid den mhaoin nó den ghnóthas sin, féadfaidh an chúirt cibé ordú a
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dhéanamh is cuí léi lena n-áirítear ordú maidir le haon cheann de na nithe seo
a leanas nó maidir le gach ceann acu—

2. (2) Más rud é, ar dháta tíolactha achainí faoi alt 2 i ndáil le cuideachta, go
mbeidh leachtaitheoir sealadach ceaptha don chuideachta sin, féadfaidh an
chúirt cibé ordú a dhéanamh is cuí léi lena n-áirítear ordú maidir le haon cheann
de na nithe seo a leanas nó maidir le gach ceann acu—

17.—Leasaítear leis seo Acht 1990 tríd an alt seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 6:

‘‘6A. (1) Gan dochar do ghinearáltacht alt 6 (1), féadfaidh
an chúirt, ar iarratas a dhéanamh chuige sin, ordú a dhéanamh
i ndáil le glacadóir a bheidh ceaptha do mhaoin nó do ghnóthas
uile na cuideachta nó d’aon chuid den chéanna, ar ordú é lena
bhforálfar nach mbeidh feidhm ag alt 98 den Phríomh-Acht mai-
dir le híocaíochtaí arna ndéanamh ag an nglacadóir as
sócmhainní a thiocfaidh ar láimh chuige mar ghlacadóir den sórt
sin más rud é—

(a) (i) go bhfuil scrúdaitheoir ceaptha don chuideachta,
nó

(ii) nach bhfuil scrúdaitheoir ceaptha don chuideachta
ach, i dtuairim na cúirte, go bhféádfadh sé tarlú
fós go ndéanfar ceapachán den sórt sin,

agus

(b) gur dóigh, i dtuairim na cúirte, go n-éascódh déanamh
an ordaithe marthanas na cuideachta, agus iomlán a
gnóthais nó aon chuid de, mar ghnóthas leantach.

(2) Ní dhéanfar ordú faoi fho-alt (1) gan deis a thabhairt do
gach creidiúnaí de chuid na cuideachta den aicme seo a leanas
éisteacht a fháil, eadhon, creidiúnaí a mbeidh aon chuid de na
fiacha a dhlíonn an chuideachta a íoc leis ina bhfiacha, i gcás
foirceanta, a cheanglaítear a íoc i dtosaíocht ar gach fiach eile,
de bhua na bhforálacha de Chuid VI den Phríomh-Acht a bhai-
neann le híocaíochtaí tosaíochta.’’.

18.—Leasaítear leis seo alt 7 d’Acht 1990 trí na fo-ailt seo a leanas
a chur isteach i ndiaidh fho-alt (5):

‘‘(5A) Gan dochar d’fho-alt (5B), ní chumasóidh aon ní san
alt seo do scrúdaitheoir conradh a shéanadh a bheidh déanta
ag an gcuideachta roimh an tréimhse ar lena linn a bheidh an
chuideachta faoi chosaint na cúirte.

(5B) Ní bheidh aon fhoráil dá dtagraítear i bhfo-alt (5C) ina
ceangal ar an gcuideachta aon tráth tar éis an fógra a sheirbheáil
faoin bhfo-alt seo agus roimh dheireadh na tréimhse ar lena linn
a bheidh an chuideachta lena mbaineann faoi chosaint na cúirte
más rud é, gurb é tuairim an scrúdaitheora maidir leis an
bhforáil, dá gcuirfí i bhfeidhm í, gur dhócha go ndéanfadh sí
dochar do mharthanas na cuideachta nó d’iomlán nó d’aon
chuid dá gnóthas mar ghnóthas leantach agus go ndéanann sé
fógra a sheirbheáil ar an bpáirtí nó ar na páirtithe eile sa chom-
haontú ina bhfuil an fhoráil ar fógra é ina gcuirtear an tuairim
sin in iúl don pháirtí nó do na páirtithe sin.

(5C) Maidir leis an bhforáil dá dtagraítear i bhfo-alt (5B) is
foráil í de chomhaontú arna dhéanamh ag an gcuideachta lena
mbaineann agus aon duine nó daoine eile aon tráth (lena n-
áirítear tráth is túisce ná an tréimhse a mbeidh an chuideachta
faoi chosaint na cúirte lena linn) agus lena bhforáiltear nach
ndéanfaidh an chuideachta, nó nach ndéanfaidh sí ar shlí seachas
in imthosca sonraithe—
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(a) airgead a fháil ar iasacht nó cairde a fháil ar shlí eile ó
aon duine seachas an duine nó na daoine sin, nó

(b) aon mhorgáiste, muirear, lian nó eire eile nó aon gheall
thar mhaoin nó gnóthas iomlán na cuideachta nó
thar aon chuid den chéanna a chruthú nó a cheadú
an céanna a bheith ann.’’.

19.—Leasaítear leis seo alt 8 d’Acht 1990 trí na fo-ailt seo a leanas
a chur in ionad fho-alt (5) agus fho-alt (5A) (a cuireadh isteach le
hAcht na gCuideachtaí, 1990):

‘‘(5) Más rud é, maidir le haon oifigeach nó gníomhaire don
chuideachta sin nó le haon duine eile—

(a) go ndiúltaíonn sé aon leabhar nó doiciméad a thabhairt
ar aird don scrúdaitheoir a bhfuil sé de dhualgas air
faoin alt seo é a thabhairt ar aird, nó

(b) go ndiúltaíonn sé freastal os comhair an scrúdaitheora
nuair a iarrtar air déanamh amhlaidh, nó

(c) go ndiúltaíonn sé aon cheist a fhreagairt a chuirfidh an
scrúdaitheoir air maidir le cúrsaí na cuideachta,

féadfaidh an scrúdaitheoir an diúltú a dheimhniú faoina láimh
don chúirt, agus air sin féadfaidh an chúirt an cás a fhiosrú agus,
tar éis di aon fhinnéithe a thabharfar ar aird in aghaidh nó ar
thaobh an oifigigh, an ghníomhaire nó an duine eile sin, nó aon
ráiteas a thairgfear mar chosaint, a éisteacht féadfaidh sí aon
ordú nó ordachán is cuí léi a dhéanamh.

(5A) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (5), féadfaidh an
chúirt, tar éis éisteachta faoin bhfo-alt sin, ordachán a
dhéanamh—

(a) á ordú don duine lena mbaineann freastal nó athfhreas-
tal os comhair an scrúdaitheora nó leabhair nó doici-
méid áirithe a thabhairt ar aird nó ceisteanna áirithe
a fhreagairt a chuirfidh an scrúdaitheoir air, nó

(b) á ordú nach gá don duine lena mbaineann leabhar nó
doiciméad áirithe a thabhairt ar aird nó freagra a
thabhairt ar cheist áirithe a chuirfidh an scrúdai-
theoir air.’’.

20.—(1) Leasaítear leis seo alt 12 d’Acht 1990 tríd an mír seo a
leanas a chur in ionad mhír (a) d’fho-alt (2):

‘‘(a) Cuirfidh scrúdaitheoir faoi deara, laistigh de na teorainnea-
cha ama a shonraítear i mír (b), go ndéanfar fógra faoina
cheapadh agus faoi dháta a cheaptha a fhoilsiú san Iris
Oifigiúil agus in dhá nuachtán laethúla ar a laghad a
scaiptear sa cheantar ina bhfuil oifig chláraithe nó
príomháit ghnó na cuideachta suite.’’.

(2) Déantar leis seo alt 12 d’Acht 1990 tuilleadh tríd an bhfo-alt
seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4):

‘‘(4) I gcás ina measfar cuideachta, de bhua alt 5, a bheith
faoi chosaint na cúirte, beidh i ngach sonrasc, ordú ar earraí nó
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litir ghnó a eiseoidh an chuideachta nó a eiseofar thar a ceann,
ar doiciméad é a mbeidh ainm na cuideachta air nó ann, na
focail ‘faoi scrúdú (faoi Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1990)’
díreach i ndiaidh lua an ainm sin.’’.

21.—Leasaítear leis seo Acht 1990 tríd an alt seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 13:

‘‘13A. (1) Más rud é, ag éirí as tuarascáil an chuntasóra
neamhspleách a thíolacadh di nó ar shlí eile, gur dealraitheach
don chúirt go bhfuil fianaise ann go ndeachaigh cuid mhór mao-
ine de chuid na cuideachta lena mbaineann ar iarraidh agus nár
tugadh cuntas leordhóthanach ina leith nó go bhfuil mírial-
tachtaí troma eile i ndáil le cúrsaí na cuideachta tar éis tarlú,
tionólfaidh an chúirt éisteacht, a luaithe is indéanta, chun an
fhianaise sin a mheas.

(2) Más rud é, sula dtionóltar an éisteacht dá dtagraítear i
bhfo-alt (1), go n-ordóidh an chúirt don scrúdaitheoir déanamh
amhlaidh, ullmhóidh an scrúdaitheoir tuarascáil ina leagfar
amach aon nithe is dóigh leis a chabhróidh leis an gcúirt chun
an fhianaise lena mbaineann a mheas ar an éisteacht sin.

(3) Déanfaidh an scrúdaitheoir, an lá céanna a gcuirfidh sé
faoi deara an tuarascáil a ullmhóidh sé faoi fho-alt (2) a sheach-
adadh ar oifig na cúirte, cóip den tuarascáil a sholáthar don chui-
deachta lena mbaineann.

(4) Déanfaidh an scrúdaitheoir cóip de thuarascáil a ullmhó-
idh sé faoi fho-alt (2) a sholáthar freisin do gach duine a luaitear
sa tuarascáil agus d’aon pháirtí leasmhar ar iarratas chuige sin i
scríbhinn a bheith déanta chuige.

(5) Má ordaíonn an chúirt, ar iarratas chuici chuige sin, mai-
dir leis an soláthar sin, go bhféadfar codanna a shonrófar in ordú
na cúirte a fhágáil ar lár, féadfar cibé codanna den tuarascáil a
shonrófar in ordú na cúirte a fhágáil ar lár in aon chóip den
tuarascáil a sholáthrófar do dhuine dá dtagraítear i bhfo-alt (4)
nó do pháirtí leasmhar.

(6) Féadfaidh an chúirt go háirithe, ar iarratas den sórt sin a
fháil, a ordú go bhféadfar aon fhaisnéis ar dóigh di dochar a
dhéanamh do mharthanas na cuideachta nó d’iomlán a gnóthais
nó d’aon chuid de mar ghnóthas leantach dá gcuirfí san áireamh
í nuair a sholáthraítear an chóip den tuarascáil a fhágáil ar lár
sa soláthar sin.

(7) Déanfaidh an scrúdaitheoir, a luaithe is féidir tar éis í a
ullmhú, cóip den tuarascáil arna hullmhú aige faoi fho-alt (2) a
sholáthar—

(a) don Aire, más cuideachta dá dtagraítear i mír (a) d’alt
3(2) an chuideachta lena mbaineann, nó

(b) don Bhanc Ceannais, más cuideachta dá dtagraítear i
mír (b) nó (c) d’alt 3(2) an chuideachta lena
mbaineann,

agus ní bheidh feidhm ag fo-ailt (5) agus (6) maidir le cóip den
sórt sin.

(8) Beidh na daoine seo a leanas i dteideal láithriú agus éiste-
acht a fháil ag éisteacht faoin alt seo—
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(a) an scrúdaitheoir,

(b) an scrúdaitheoir neamhspleách, más rud é gur chinn an
chúirt éisteacht a thionól faoin alt seo de bhíthin
nithe a bhí i dtuarascáil an scrúdaitheora neamh-
spleách,

(c) an chuideachta lena mbaineann,

(d) aon pháirtí leasmhar,

(e) aon duine dá dtagraítear i dtuarascáil an scrúdaitheora
neamhspleách nó sa tuarascáil arna hullmhú faoi
fho-alt (2),

(f) an tAire, más cuideachta dá dtagraítear i mír (a) d’alt 3
(2) an chuideachta lena mbaineann,

(g) an Banc Ceannais, más cuideachta dá dtagraítear i mír
(b) nó (c) d’alt 3 (2) an chuideachta lena mbaineann.

(9) Féadfaidh an chúirt, ar éisteacht faoin alt seo, cibé ordú
nó orduithe is cuí léi a dhéanamh (lena n-áirítear, más cuí, ordú
chun aon saincheist maidir leis an ní lena mbaineann a thriail).

(10) Féadfaidh an chúirt, más cuí léi déanamh amhlaidh, a
ordú go ndéanfaidh an scrúdaitheoir nó cibé duine eile a shonró-
idh sí cóip oifige d’ordú faoi fho-alt (9) a sheachadadh ar chlárai-
theoir na gcuideachtaí.’’.

22.—Leasaítear leis seo alt 18 d’Acht 1990—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

‘‘(1) Déanfaidh scrúdaitheoir—

(a) a luaithe is indéanta tar éis a cheaptha, tograí
a fhoirmliú maidir le comhréiteach nó scéim
chomhshocraíochta i ndáil leis an gcuideachta
lena mbaineann,

(b) gan dochar d’aon fhoráil eile den Acht seo, cibé
dualgais eile a chomhall a ordóidh an chúirt
dó a chomhall.’’,

(b) i bhfo-alt (2), trí na focail go léir ó ‘‘chun na tograí sin a
mheas’’ go dtí deireadh an fho-ailt sin a scriosadh agus
an méid seo a leanas a chur ina n-ionad:

‘‘chun críche alt 23 agus tabharfaidh sé tuarascáil ar na
tograí sin don chúirt, laistigh de 35 lá dá cheapadh nó
cibé tréimhse is faide ná sin a cheadóidh an chúirt, de
réir alt 19.’’,

(c) i bhfo-alt (3), trí ‘‘70 lá’’ a chur in ionad ‘‘trí mhí’’,

(d) trí na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (5) agus
(6):
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‘‘(5) Déanfaidh an scrúdaitheoir cóip dá thuarascáil
faoin alt seo a sholáthar—

(a) don chuideachta lena mbaineann ar an lá céanna
a chuirfidh sé faoi deara an tuarascáil a shea-
chadadh ar oifig na cúirte, agus

(b) d’aon pháirtí leasmhar ar iarratas i scríbhinn
chuige sin a dhéanamh chuige.

(6) Déanfaidh an scrúdaitheoir, a luaithe is féidir tar
éis í a ullmhú, cóip dá thuarascáil faoin alt seo a
sholáthar—

(a) don Aire, más cuideachta dá dtagraítear i mír (a)
d’alt 3(2) an chuideachta lena mbaineann, nó

(b) don Bhanc Ceannais, más cuideachta dá dtagraí-
tear i mír (b) nó (c) d’alt 3(2) an chuideachta
lena mbaineann.

(7) Má ordaíonn an chúirt, ar iarratas chuici chuige sin,
maidir leis an soláthar sin go bhféadfar codanna a fhágáil
ar lár, féadfar cibé codanna a shonrófar in ordú na cúirte
a fhágáil ar lár in aon chóip den tuarascáil a sholáthrófar
faoi fho-alt (5)(b) do pháirtí leasmhar.

(8) Féadfaidh an chúirt go háirithe, ar iarratas den sórt
sin a fháil, a ordú go bhféadfar aon fhaisnéis ar dóigh
di dochar a dhéanamh do mharthanas na cuideachta nó
d’iomlán a gnóthais nó d’aon chuid di mar ghnóthas lean-
tach dá gcuirfí san áireamh í nuair a sholáthraítear an
chóip den tuarascáil a fhágáil ar lár sa soláthar sin.

(9) Más rud é nach bhfuil an scrúdaitheoir in ann com-
haontú a dhéanamh leis na páirtithe leasmhara agus le
haon daoine eile a bhfuil baint acu leis an ní nó tograí a
fhoirmliú le haghaidh comhréitigh nó scéime comhshoc-
raíochta i ndáil leis an gcuideachta lena mbaineann, féad-
faidh sé iarratas a dhéanamh chun na cúirte chun go dtab-
harfar treoracha maidir leis an ní agus féadfaidh an
chúirt, ar iarratas den sórt sin, cibé treoracha a thabhairt
nó cibé ordú a dhéanamh is cuí léi, lena n-áirítear, má
mheasann sí é a bheith cóir agus cothromasach déanamh
amhlaidh, ordú a dhéanamh chun an chuideachta a fhoir-
ceannadh.’’,

agus tá na fo-ailt sin (2) agus (3), arna leasú amhlaidh, leagtha amach
i míreanna 1 agus 2 faoi seach den Tábla a ghabhann leis an alt seo.

AN TÁBLA

1. (2) D’ainneoin aon fhorála in Achtanna na gCuideachtaí a bhaineann le
fógra faoi chruinnithe ginearálta (ach faoi réir fógra nach giorra ná trí lá in
aon chás) comórfaidh an scrúdaitheoir cibé cruinnithe de chomhaltaí agus de
chreidiúnaithe is cuí leis, agus rachaidh sé i gceannas ar na cruinnithe sin, chun
críche alt 23 agus tabharfaidh sé tuarascáil ar na tograí sin don chúirt laistigh de
35 lá dá cheapadh nó cibé tréimhse is faide ná sin a cheadóidh an chúirt, de réir
alt 19.

2. (3) Más rud é, ar iarratas ón scrúdaitheoir, gur deimhin leis an gcúirt nach
mbeadh an scrúdaitheoir in ann tuarascáil a thabhairt don chúirt laistigh den
tréimhse 70 lá dá dtagraítear in alt 5 (1) ach go mbeadh sé in ann tuarascáil a
thabhairt dá bhfadófaí an tréimhse sin, féadfaidh an chúirt, le hordú, an tréimhse
sin a fhadú de mhéid nach mó ná 30 lá chun a chumasú dó déanamh amhlaidh.
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23.—Leasaítear leis seo alt 23 d’Acht 1990—

(a) i bhfo-alt (1), trí ‘‘comhréiteach nó scéim chomhshocraí-
ochta a mheas; ach amháin mar a bhforáiltear a mhalairt
go sainráiteach san alt seo, ní údaróidh an t-alt seo d’aon
chomhalta nó creidiúnaí aon rud a dhéanamh i ndáil leis
na tograí sin ag cruinniú den sórt sin.’’ a chur in ionad
‘‘comhréiteach nó scéim chomhshocraíochta a mheas.’’,

(b) trí fho-alt (3) a scriosadh,

(c) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt
(4):

‘‘(4A) Ní dhéanfar aon ní i bhfo-alt (4) a fhorléiriú, i
gcás creidiúnaí a staonfaidh ó vótáil, nó a dteipfidh air ar
shlí eile vóta a chaitheamh, i leith na dtograí, mar ní lena
gceadaítear staonadh nó mainneachtain den sórt sin a
mheas mar vóta a bheith á chaitheamh ag an duine sin in
aghaidh na dtograí.’’,

(d) i bhfo-alt (6), trí ‘‘(3) nó’’ a scriosadh, agus

(e) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur leis i ndiaidh fho-alt (8):

‘‘(9) Gan dochar d’fho-ailt (1) go (8), i gcás cuideachta
dá dtagraítear i mír (b) nó (c) d’alt 3(2), déanfaidh an
scrúdaitheoir deis a thabhairt don Bhanc Ceannais freisin
na tograí maidir le comhréiteach nó scéim chomhshocraí-
ochta a mheas agus chun na críche sin tabharfaidh sé
ráiteas don Bhanc Ceannais ina mbeidh an fhaisnéis
chéanna leis an bhfaisnéis dá dtagraítear i bhfo-alt (8).’’,

agus tá na fo-ailt sin (1) agus (6), arna leasú amhlaidh, leagtha amach
i míreanna 1 agus 2, faoi seach, den Tábla a ghabhann leis an alt seo.

AN TÁBLA

1. (1) Baineann an t-alt seo le cruinniú comhaltaí nó creidiúnaithe nó aon
aicme comhaltaí nó creidiúnaithe a ghairfear chun tograí maidir le comhréiteach
nó scéim chomhshocraíochta a mheas; ach amháin mar a bhforáiltear a mhalairt
go sainráiteach san alt seo, ní údaróidh an t-alt seo d’aon chomhalta nó creid-
iúnaí aon rud a dhéanamh i ndáil leis na tograí sin ag cruinniú den sórt sin.

2. (6) Beidh feidhm ag alt 144 den Phríomh-Acht maidir le haon rún lena
mbaineann fo-alt (4) agus a ritear ag aon chruinniú a chuirtear ar atráth.

24.—Leasaítear leis seo alt 24 d’Acht 1990—

(a) i bhfo-alt (2), tríd an mír seo a leanas a chur leis i ndiaidh
mhír (c):

‘‘(d) an Banc Ceannais, i gcás gur cuideachta dá dtagraí-
tear i mír (b) nó (c) d’alt 3(2) an chuideachta.’’,

(b) i bhfo-alt (4), tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír
(a):
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‘‘(a) murar ghlac aon aicme amháin creidiúnaithe, ar a
laghad, leis na tograí ar aicme í a ndéanfaí dochar
dá leasanna nó dá héilimh trí na tograí a chur i
bhfeidhm, nó’’,

(c) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt
(4):

‘‘(4A) Gan dochar d’fho-alt (4), ní dhaingneoidh an
chúirt aon tograí i leith cuideachta dá mbeidh scrúdai-
theoir ceaptha faoi alt 4 más rud é go mbeadh d’éifeacht
leis na tograí dochar a dhéanamh do leasanna chreidiú-
naithe na cuideachta ar shlí a bheadh fabhrach do leas-
anna chreidiúnaithe nó chomhaltaí aon chuideachta lena
bhfuil gaol ag an gcuideachta, ar cuideachta í dá mbeidh
an scrúdaitheoir sin ceaptha ina scrúdaitheoir faoi alt 2,
nó, de réir mar a bheidh, faoi alt 4.’’,

(d) i bhfo-alt (11), trí ‘‘de chomhaltaí agus’’ a scriosadh i mír
(b), agus

(e) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (12) (a
cuireadh isteach le hAcht na gCuideachtaí, 1990):

‘‘(12) D’ainneoin fho-alt (4), nó aon fhorála eile den
Acht seo, ní choiscfidh aon ní san Acht seo ar an scrúdai-
theoir tograí a chur i dtuarascáil faoi alt 18 ar tograí iad
nach ndéanfaidh dochar do leasanna comhaltaí nó creid-
iúnaithe de chuid na cuideachta, nó ar an gcúirt aon
tograí den sórt sin a dhaingniú.’’,

agus tá an mhír sin (b) den fho-alt sin (11), arna leasú amhlaidh,
leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an alt seo.

AN TÁBLA

(b) gurb é an tátal a bhainfear as tuarascáil scrúdaitheora faoi alt 18 nárbh fhéidir
comhaontú a bhaint amach maidir le comhréiteach nó scéim chomhshocraí-
ochta tar éis na gcruinnithe ba ghá de chreidiúnaithe cuideachta faoin Acht
seo.

25.—Leasaítear leis seo Acht 1990 tríd an alt seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 25:

‘‘25A. (1) Beidh éifeacht leis na forálacha seo a leanas i ndáil
le dliteanas aon duine (‘an tríú duine’) cibé acu faoi ráthaíocht
nó ar shlí eile, maidir le fiach (‘an fiach’) de chuid cuideachta
dá mbeidh scrúdaitheoir ceaptha:

(a) faoi réir mhír (b), ach amháin mar a bhforáiltear a
mhalairt i gcomhaontú arna dhéanamh ag an tríú
duine agus ag an duine ag a bhfuil sé faoi dhliteanas
maidir leis an bhfiach (‘an creidiúnaí’), ní dhéanfaidh
sé difear don dliteanas, d’ainneoin alt 24(6), go
bhfuil an fiach faoi réir comhréitigh nó scéime comh-
shocraíochta atá tar éis teacht i bhfeidhm faoi alt
24(9),

(b) ní bheidh feidhm ag mír (a) ná ag aon cheann de na
forálacha sin ina dhiaidh seo den fho-alt seo más rud
é gur cuideachta dá mbeidh scrúdaitheoir ceaptha an
tríú duine,
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(c) más rud é go mbeartaíonn an creidiúnaí oibleagáid an
tríú duine i leith an dliteanais a fhorfheidhmiú trí
imeachtaí dlí nó ar shlí eile, ansin—

(i) déanfaidh sé—

(I) má thugtar fógra 14 lá nó níos mó faoi chru-
inniú den sórt sin, 14 lá ar a laghad sula
dtionóltar an cruinniú lena mbaineann faoi
alt 23 chun na tograí a mheas, nó

(II) má thugtar fógra is giorra ná ná fógra 14 lá
faoi chruinniú den sórt sin, 48 n-uaire an
chloig ar a mhéad tar éis dó fógra a fháil
faoi chruinniú den sórt sin,

fógra a sheirbheáil ar an tríú duine ina mbeidh
tairiscint i scríbhinn ón gcreidiúnaí chun aon
chearta atá aige faoi alt 23 chun vótáil i leith
tograí maidir le comhréiteach nó scéim chomh-
shocraíochta i ndáil leis an gcuideachta a aistriú
chuig an tríú duine a mhéid a bhaineann na
cearta sin leis an bhfiach (agus cumhachtaítear
leis seo don chreidiúnaí déanamh amhlaidh),

(ii) más rud é go nglacann an tríú duine leis an tairis-
cint sin, oibreoidh an tairiscint sin, más rud é
go dtugann an tríú duine cóip den tairiscint don
scrúdaitheoir ag an gcruinniú lena mbaineann
agus go gcuireann sé in iúl don scrúdaitheoir gur
ghlac sé léi, gan é a bheith riachtanach aon san-
nadh a bheith ann nó aon ionstraim eile a
fhorghníomhú, chun teideal a thabhairt don tríú
duine na cearta sin a fheidhmiú, ach ní oibreo-
idh an t-aistriú sin ná aon vóta arna chaitheamh
ag an trı́ú duine de bhun an aistrithe chun dochar
a dhéanamh do cheart an chreidiúnaı́ agóid a
dhéanamh maidir leis na tograı́ faoi alt 25,

(iii) más rud é go mainníonn an creidiúnaí an tairis-
cint sin a dhéanamh de réir fhomhír (ii), ansin,
faoi réir fhomhír (iv), ní fhéadfaidh an creid-
iúnaí, trí imeachtaí dlí nó ar shlí eile, oibleagáid
an trı́ú duine i leith an dliteanais a fhorfheidhmiú,

(iv) ní bheidh feidhm ag fomhír (iii) más rud é nach
ndéantar comhréiteach nó scéim chomhshocraí-
ochta i ndáil leis an gcuideachta nó nach dta-
gann sé nó sí i bhfeidhm faoi alt 24(9) agus más
rud é go bhfuil cead faighte ag an gcreidiúnaí ón
gcúirt chun oibleagáid an tríú duine i leith an
dliteanais a fhorfheidhmiú,

(d) más rud é go dtugann an tríú duine íocaíocht don chrei-
diúnaí i leith an dliteanais tar éis an tréimhse cosanta
a bheith caite, ansin, maidir le haon mhéid a bheadh,
murach an íocaíocht sin, iníoctha leis an gcreidiúnaí
i leith an fhéich faoi chomhréiteach nó scéim
chomhshocraíochta a bheidh tar éis teacht i
bhfeidhm faoi alt 24(9) i ndáil leis an gcuideachta,
tiocfaidh sé chun bheith agus beidh sé iníoctha leis
an tríú duine ar na téarmaí agus na coinníollacha
céanna agus faoi réir na dtéarmaí agus na gcoinníol-
lacha céanna leis an gcomhréiteach nó leis an scéim
chomhshocraíochta ar choinníoll go raibh sé le
bheith iníoctha leis an gcreidiúnaí.
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(2) Ní dhéanfaidh aon ní i bhfo-alt (1) difear d’oibriú na nithe
seo a leanas—

(a) alt 5(2)(f), nó

(b) aon riail dlí trína ndéantar, de thoradh aon ghnímh a
dhéanfaidh an creidiúnaí, an tríú duine dá dtagraí-
tear san fho-alt sin a scaoileadh óna oibleagáid i leith
an dliteanais lena mbaineann.’’.

26.—Leasaítear leis seo Acht 1990 tríd an alt seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 25A (a cuireadh isteach le halt 25):

‘‘25B. (1) Faoi réir fho-alt (3), ní bheidh foráil i dtograí maidir
le comhréiteach nó scéim chomhshocraíochta, nó ní bheidh for-
áil iontu de thoradh ar aon mhodhnú ar na tograí sin arna
dhéanamh ag an gcúirt faoi alt 24, ar foráil í lena ndéantar socrú
maidir le ceachtar acu seo a leanas nó maidir leo araon—

(a) laghdú i méid aon chíosa nó íocaíochta tréimhsiúla eile
atá forchoimeádta faoi léas talún a thagann chun
bheith iníoctha tar éis don chomhréiteach nó don
scéim chomhshocraíochta teacht i bhfeidhm faoi alt
24 (9) nó múchadh iomlán cheart an léasóra ar aon
íocaíochtaí den sórt sin,

(b) maidir le mainneachtain—

(i) méid cíosa a íoc nó aon íocaíocht thréimhsiúil a
dhéanamh atá forchoimeádta faoi léas talún, nó

(ii) aon chúnant nó oibleagáid eile de chuid léasa
den sórt sin a chomhlíonadh,

a thagann chun bheith le híoc nó le comhlíonadh tar éis an dáta
dá dtagraítear i mír (a), ceanglas nach ndéanfaidh an léasóir faoi
léas den sórt sin aon cheart a fheidhmiú, nó nach ndéanfaidh sé
é a fheidhmiú ach amháin in imthosca sonracha, cibé acu faoin
léas nó ar shlí eile, chun seilbh a ghnóthú ar an talamh lena
mbaineann, chun an léas a fhorghéilleadh nó chun dul isteach
ar shlí eile ar an talamh nó chun méid an chíosa nó na híocaí-
ochta eile sin a ghnóthú nó chun damáistí nó faoiseamh eile a
éileamh i leith na mainneachtana cúnant nó oibleagáid den sórt
sin a chomhlíonadh.

(2) Faoi réir fho-alt (3), ní ghlacfaidh an chúirt leis go
sásaíonn tograí maidir le comhréiteach nó scéim chomhshocraí-
ochta i ndáil le cuideachta an coinníoll a shonraítear i mír (c)
(ii) d’alt 24(4) má tá foráil sna tograí ar foráil í a bhaineann le
léasú maoine seachas talamh, nó a bhaineann le haon chom-
haontú fruilithe i ndáil le maoin seachas talamh, agus más rud é
gurb é tuairim na cúirte—

(a) go bhfuil luach substaintiúil ar an maoin sin, agus

(b) go bhfuil an éifeacht chéanna leis an bhforáil sin atá le
foráil dá dtagraítear i mír (a) nó (b) d’fho-alt (1).

(3) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) nó (2) más rud é gur tho-
iligh léasóir nó úinéir na maoine lena mbaineann i scríbhinn go
ndéanfar an fhoráil dá dtagraítear i bhfo-alt (1) nó (2) a chur
san áireamh sna tograí maidir leis an gcomhréiteach nó maidir
leis an scéim chomhshocraíochta.

(4) Le linn cinneadh a dhéanamh, chun críocha fho-alt (2),
an bhfuil luach substaintiúil ar an maoin lena mbaineann, déan-
far fad an téarma neamhchaite den léas nó den chomhaontú
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fruilithe lena mbaineann a chur san áireamh sna nithe a dtabhar-
faidh an chúirt aird orthu.’’.

27.—Leasaítear leis seo alt 27 d’Acht 1990—

(a) trí ‘‘(1)’’ a chur isteach roimh ‘‘Féadfaidh an chuideachta nó
aon pháirtí leasmhar’’, agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur leis:

‘‘(2) A luaithe is indéanta tar éis daingniú den sórt sin
a chúlghairm faoin alt seo, déanfaidh cibé duine a ordó-
idh an chúirt cóip den ordú arna dhéanamh ag an gcúirt
a sheachadadh orthu seo a leanas—

(a) cláraitheoir na gcuideachtaí,

(b) an tAire, i gcás inar cuideachta dá dtagraítear i
mír (a) d’alt 3 (2) an chuideachta lena mbai-
neann an t-ordú, agus

(c) an Banc Ceannais, i gcás inar cuideachta dá dtag-
raítear i mír (b) nó (c) d’alt 3 (2) an chuide-
achta lena mbaineann an t-ordú.’’.

28.—Leasaítear leis seo alt 29 d’Acht 1990 trí na fo-ailt seo a
leanas a chur in ionad fho-alt (3):

‘‘(3) Déanfar luach saothair, costais agus caiteachais scrúdai-
theora a bheidh ceadaithe le hordú ón gcúirt (seachas na caitea-
chais dá dtagraítear i bhfo-alt (3A)) a íoc go hiomlán agus íocfar
iad roimh aon éileamh eile, cibé acu urraithe nó neamhurraithe,
faoi aon chomhréiteach nó scéim chomhshocraíochta nó in aon
ghlacadóireacht nó foirceannadh de chuid na cuideachta chun a
bhfuil sé ceaptha.

(3A) Maidir le dliteanais a bheidh tabhaithe ag an gcuide-
achta chun a bhfuil scrúdaitheoir ceaptha, ar dliteanais iad a
ndéileáiltear leo, de bhua alt 10(1), mar chaiteachais a thabhaigh
an scrúdaitheoir go cuí, íocfar iad go hiomlán agus íocfar iad
roimh aon éileamh eile (lena n-áirítear éileamh atá urraithe le
muirear foluaineach) ach tar éis aon éilimh atá urraithe le mor-
gáiste, muirear, lian nó eire eile, de chineál seasta nó le geall,
faoi aon chomhréiteach nó scéim chomhshocraíochta nó in aon
ghlacadóireacht nó foirceannadh de chuid na cuideachta chun a
bhfuil sé ceaptha.

(3B) I bhfo-ailt (3) agus (3A) measfar go bhfolaíonn tagairtí
d’éileamh tagairtí d’aon íocaíocht i bhfoirceannadh de chuid na
cuideachta i leith chostas, mhuirir agus chaiteachais an fhoirce-
anta sin (lena n-áirítear luach saothair aon leachtaitheora).’’.

29.—Leasaítear leis seo alt 30 d’Acht 1990 trí ‘‘alt 13A, 24 nó 27’’
a chur in ionad ‘‘alt 17 nó 24’’ i bhfo-alt (1) agus tá an fo-alt sin (1),
arna leasú amhlaidh, leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an alt
seo.

AN TÁBLA

(1) Déanfaidh scrúdaitheoir nó, más iomchuí, cibé duine eile a ordóidh an
chúirt, laistigh de 14 lá tar éis gach ordú a dhéantar faoi alt 13A, 24 nó 27 a
bheith seachadta ar chláraitheoir na gcuideachtaí, a chur faoi deara fógra faoin
seachadadh sin a fhoilsiú san Iris Oifigiúil.
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30.—Aisghairtear leis seo na forálacha seo a leanas d’Acht 1990—
míreanna (b) agus (c) d’alt 3(3), ailt 14, 15, 16 agus 17.

CUID III

Díolúine ón gCeanglas Cuntais a chur á nIniúchadh

31.—Sa Chuid seo—

ciallaíonn ‘‘Acht 1986’’ Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1986;

ciallaíonn ‘‘an díolúine’’ alt 160 den Phríomh-Acht agus na forálacha
dá dtagraítear i bhfo-alt (2) d’alt 32 a bheith gan feidhm de bhua alt
32;

ciallaíonn ‘‘bliain airgeadais’’ bliain airgeadais na cuideachta lena
mbaineann;

ní fholaíonn ‘‘cuideachta phríobháideach’’ cuideachta neamhtheor-
anta seachas cuideachta den sórt sin (is cuideachta phríobháideach)
lena mbaineann Cuid III de Rialacháin 1993;

ciallaíonn ‘‘Rialacháin 1993’’ Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Cuntais), 1993 (I.R. Uimh. 396 de 1993).

32.—(1) Faoi réir alt 33(1), más rud é—

(a) gur dóigh le stiúrthóirí cuideachta príobháidí go gcomhlíon-
faidh an chuideachta na coinníollacha a shonraítear i
bhfo-alt (3) i leith bliana airgeadais agus go gcinneann
siad gur ceart don chuideachta leas a bhaint as an díolú-
ine sa bhliain sin (agus go ndéanann siad an cinneadh sin
a thaifeadadh i miontuairiscí an chruinnithe lena
mbaineann), agus

(b) murab í an bhliain airgeadais sin an chéad bhliain airgeadais
de chuid na cuideachta, go ndearna an chuideachta na
coinníollacha i leith na bliana airgeadais roimhe sin a
chomhlíonadh,

ansin—

(i) gan dochar d’alt 35, ní bheidh feidhm ag alt 160 den
Phríomh-Acht (lena gceanglaítear iniúchóir a cheapadh
ar chuideachta) maidir leis an gcuideachta sin i leith na
bliana airgeadais sin, agus

(ii) mura n-éiríonn agus go dtí go n-éiríonn imthosca, más ann,
sa bhliain airgeadais sin a fhágann nach bhfuil ceann
amháin nó níos mó de na coinníollacha sin á chomhlíon-
adh i leith na bliana sin, ní bheidh feidhm ag na forálacha
a luaitear i bhfo-alt (2) maidir leis an gcuideachta sin i
leith na bliana sin.

(2) Is iad na forálacha a luaitear i bhfo-alt (1) ná na forálacha sin
d’Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1999 (seachas an Chuid seo),
de Rialacháin 1993 agus de Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Cuideachtaí Teoranta Príobháideacha Comhalta Aonair), 1994
(I.R.Uimh. 275 de 1994), a bhfuil feidhm acu maidir leis an gcuide-
achta, ar forálacha iad—

(a) lena dtugtar aon chumhachtaí d’iniúchóir nó lena gceanglaí-
tear go ndéanfaidh iniúchóir aon rud nó go ndéanfar aon
rud ar iniúchóir nó ina leith,
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(b) lena ndéantar foráil ar bhonn tuarascáil iniúchóra a bheith
ullmhaithe i ndáil le cuntais na cuideachta i mbliain
airgeadais,

agus, gan dochar do ghinearáltacht an méid sin roimhe seo, ar forála-
cha iad a bhfuil na forálacha a shonraítear sa Chéad Sceideal san
áireamh iontu.

(3) Is iad na coinníollacha a luaitear i bhfo-alt (1) ná—

(a) i leith na bliana lena mbaineann—

(i) gur cuideachta lena mbaineann Acht 1986 an chu-
ideachta,

(ii) nach mó ná £250,000 méid láimhdeachais na
cuideachta,

(iii) nach mó ná £1,500,000 iomlán an chláir chomhardai-
the atá ag an gcuideachta,

(iv) nach mó ná 50 an meánlíon daoine ar fostú ag an
gcuideachta,

(v) nach é atá sa chuideachta—

(I) máthairghnóthas nó foghnóthas (de réir bhrí
Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Cuideachtaí: Grúpchuntais), 1992 (I.R. Uimh.
201 de 1992)),

(II) sealbhóir ceadúnais faoi alt 9 d’Acht an Bhainc
Ceannais, 1971, nó is cuideachta atá díolmhaithe
ón gceanglas faoin Acht sin ceadúnas den sórt
sin a shealbhú,

(III) cuideachta lena mbaineann Rialacháin na
gComhphobal Eorpach (Gnóthais Árachais:
Cuntais), 1996 (I.R. Uimh. 23 de 1996), nó

(IV) cuideachta dá dtagraítear sa Dara Sceideal
(seachas mír 18 de),

agus

(b) sa bhliain lena mbaineann, nach dtarlaíonn mainneachtain
ceanglas alt 127(1) den Phríomh-Acht a chomhlíonadh
maidir le tuairisceán bliantúil i leith na cuideachta a chur
ar aghaidh chuig cláraitheoir na gcuideachtaí.

(4) San alt seo tá le ‘‘méid láimhdeachais’’ agus ‘‘iomlán an chláir
chomhardaithe’’ an bhrí chéanna atá leo in alt 8 d’Acht 1986.

(5) Chun críche fho-alt (3)(a)(iv), déanfar an meánlíon daoine i
bhfostaíocht cuideachta a chinneadh tríd an modh ríofa a fhorordaí-
tear le mír 42 (4) den Sceideal a ghabhann le hAcht 1986 chun an
líon, a cheanglaítear le fomhír (1) den mhír sin a lua i nóta a bheidh
ag gabháil le cuntais cuideachta, a chinneadh.

(6) Le linn an t-alt seo a chur i bhfeidhm maidir le haon tréimhse
is bliain airgeadais cuideachta, ach nach bliain í iarbhír, déanfar an
méid a shonraítear i bhfo-alt (3)(a)(ii) a choigeartú go comhréireach.

(7) Oibreoidh gach ócáid ar a ndéanfar leasú den chineál dá dtag-
raítear i bhfo-alt (8) chun a chumasú don Aire fomhíreanna (ii) agus
(iii) d’fho-alt (3)(a) a leasú, le hordú, trí mhéid agus iomlán níos mó
(nach méid nó iomlán é atá 25 faoin gcéad níos mó ná an méid nó
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an t-iomlán a nglacfaidh siad a n-ionad) a chur in ionad an mhéid
agus an iomláin faoi seach a shonraítear sna forálacha sin.

(8) Maidir leis an leasú dá dtagraítear i bhfo-alt (7) is leasú é ar
an iomlán agus ar an méid a shonraítear i míreanna (a) agus (b), faoi
seach, d’alt 8(2) d’Acht 1986, agus is leasú é a dhéantar chun éifeacht
a thabhairt d’ionstraim arna glacadh ag institiúid de chuid na
gComhphobal Eorpach.

33.—(1) Ní bhainfidh cuideachta leas as an díolúine i mbliain air-
geadais más rud é go ndéanfaidh aon chomhalta nó comhaltaí de
chuid na cuideachta ag a bhfuil scaireanna sa chuideachta trína dtug-
tar, sa chomhiomlán, an deichiú cuid ar a laghad de na cearta vótála
uile sa chuideachta sin, a iarraidh ar an gcuideachta gan leas a bhaint
as an díolúine sa bhliain sin.

(2) Beidh iarraidh dá dtagraítear i bhfo-alt (1) i bhfógra arna
sheirbheáil ag an gcomhalta nó ag na comhaltaí lena mbaineann ar
an gcuideachta sa bhliain airgeadais roimh an mbliain airgeadais lena
mbaineann (ach tráth nach déanaí ná 1 mhí amháin roimh dheireadh
na bliana sin roimhe sin).

(3) Beidh fógra a sheirbheálfar faoi réim agus de réir fho-alt (2)
bailí d’ainneoin nach bhfuil fo-alt (1) i ngníomh ar an dáta a
sheirbheáiltear é.

(4) Más rud é go mbaineann cuideachta leas as an díolúine i
mbliain airgeadais, beidh sa chlár comhardaithe arna ullmhú ag an
gcuideachta i leith na bliana sin ráiteas ó stiúrthóirí na cuideachta á
chur in iúl, i leith na bliana sin—

(a) go bhfuil an chuideachta ag baint leas as an díolúine (agus
déarfar go sainráite gurb é an díolúine ‘‘an díolúine dá
bhforáiltear le Cuid III d’Acht na gCuideachtaí (Leasú)
(Uimh. 2), 1999)’’,

(b) go bhfuil an chuideachta ag baint leas as an díolúine ar na
forais go gcomhlíonann sí na coinníollacha a shonraítear
in alt 32,

(c) nach ndearnadh, de réir fho-alt (2), aon fhógra ina raibh an
iarraidh dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a sheirbheáil ar an
gcuideachta, agus

(d) go n-admhaíonn na stiúrthóirí oibleagáidí na cuideachta, faoi
Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1999, chun leabhair
chuntais chuí a choimeád agus cuntais a ullmhú a thugann
léargas fíorcheart ar staid chúrsaí na cuideachta ag deire-
adh a bliana airgeadais agus ar a sochar nó a dochar don
bhliain sin agus chun na forálacha de na hAchtanna sin a
bhaineann le cuntais a chomhlíonadh thairis sin a mhéid
atá na forálacha sin infheidhmithe maidir leis an gcu-
ideachta.

(5) Beidh an ráiteas a éilítear le fo-alt (4) sa chlár comhardaithe
in ionad díreach os cionn shínithe na stiúrthóirí a éilítear le halt 156
den Phríomh-Acht nó, de réir mar a bheidh, díreach os cionn an
ráitis a éilítear le halt 18(2) d’Acht 1986.

(6) Más rud é nach gcomhlíontar fo-alt (4) nó (5), beidh an chui-
deachta agus gach oifigeach de chuid na cuideachta a rinne mainne-
achtain ciontach i gcion agus dlífear fíneáil a chur air nó uirthi nó
orthu.

(7) Déanfar an tagairt i bhfo-alt (1) do cheart vótála i gcuideachta
a fhorléiriú mar thagairt do cheart atá infheidhmithe de thuras na
huaire chun vóta a chaitheamh, nó chun caitheamh vóta a rialú, ag
cruinnithe ginearálta de chomhaltaí na cuideachta, nach ceart é de
chineál atá infheidhmithe in imthosca speisialta amháin.
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34.—(1) Más rud é—

(a) go gcinnfidh cuideachta nach ceart leanúint de cheapachán
duine mar iniúchóir don chuideachta le linn bliana airgea-
dais iomláine, nó le linn cuid de bhliain airgeadais, ar
bliain í ina bhfuil leas á bhaint as an díolúine i ndáil leis
an gcuideachta, agus

(b) go gcinnfidh cuideachta, dá réir sin, ceapachán an duine sin
mar iniúchóir don chuideachta a fhoirceannadh,

ansin—

(i) déanfaidh an duine sin, laistigh den tréimhse 21 lá dar tos-
ach an dáta a gheobhaidh sé nó sí fógra ón gcuideachta
maidir leis an gcinneadh sin, fógra a sheirbheáil ar an
gcuideachta ina mbeidh an ráiteas dá dtagraítear i bhfo-
alt (2),

(ii) mura ndéanfaidh, agus go dtí go ndéanfaidh, an duine sin
fógra den sórt sin a sheirbheáil, ní bheidh éifeacht le haon
fhoirceannadh airbheartaithe ar a cheapachán nó ar a
ceapachán mar iniúchóir don chuideachta.

(2) Is é a bheidh i ráiteas atá le bheith i bhfógra faoi fho-alt (1)(i)
ná cibé acu seo leanas is cuí, eadhon—

(a) ráiteas á rá nach ann d’aon imthosca a bhaineann le cinne-
adh na cuideachta dá dtagraítear i bhfo-alt (1) ar imtho-
sca iad a measann sé nó sí ina leith gur ceart iad a thab-
hairt ar aird do chomhaltaí nó do chreidiúnaithe na
cuideachta, nó

(b) ráiteas faoi aon imthosca den sórt sin a dúradh.

(3) I gcás ina seirbheáiltear fógra faoi fho-alt (1)(i) ar
chuideachta—

(a) déanfaidh an t-iniúchóir lena mbaineann, laistigh de 14 lá
tar éis dháta na seirbheála sin, cóip den fhógra a chur
chuig cláraitheoir na gcuideachtaí, agus

(b) faoi réir fho-alt (4), déanfaidh an chuideachta, más rud é go
bhfuil ráiteas dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(b) san fhógra,
cóip den fhógra a chur, laistigh de 14 lá tar éis dháta na
seirbheála sin, chuig na daoine go léir atá i dteideal, faoi
alt 159(1) den Phríomh-Acht, go gcuirfí cóipeanna de na
doiciméid dá dtagraítear san alt sin 159(1) chucu .

(4) Ní gá cóipeanna d’fhógra a sheirbheálfar ar chuideachta faoi
fho-alt (1) a chur chuig na daoine a shonraítear i bhfo-alt (3)(b), más
rud é, ar iarratas ón gcuideachta lena mbaineann nó ó aon duine eile
a éileoidh gurb éagóir leis nó léi é, gur deimhin leis an gcúirt go
bhfuil ábhar san fhógra a cuireadh san áireamh d’fhonn poiblíocht
gan ghá a áirithiú do ní clúmhillteach agus féadfaidh an chúirt a ordú
go ndéanfaidh an t-iniúchóir lena mbaineann, d’ainneoin nach páirtí
san iarratas é nó í, costais na cuideachta ar iarratas faoin bhfo-alt seo
a íoc go hiomlán nó go páirteach.

(5) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (2A) ( a cuireadh isteach le hAcht
na gCuideachtaí, 1990) d’alt 161 den Phríomh-Acht maidir le hiniú-
chóir i ndáil lena chur nó lena cur as oifig sna himthosca dá dtagraí-
tear i bhfo-alt (1).
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35.—(1) Aon uair a scoirfidh an díolúine d’éifeacht a bheith léi i
ndáil le cuideachta de bhíthin imthosca dá dtagraítear in alt 32(1)(ii)
agus a éiríonn sa bhliain airgeadais lena mbaineann, beidh sé de dhu-
algas ar stiúrthóirí na cuideachta iniúchóir a cheapadh don chuide-
achta a luaithe is féidir tar éis na himthosca sin d’éirí agus féadfaidh
na stiúrthóirí ceapachán den sórt sin a dhéanamh d’ainneoin fhorála-
cha alt 160 den Phríomh-Acht.

(2) Beidh iniúchóir a cheapfar de bhun fho-alt (1) i seilbh oifige
go dtí deireadh an chéad chruinnithe eile de chuid na cuideachta a
thionólfar tar éis é nó í a cheapadh agus ar cruinniú é ar lena linn a
cheanglaítear cuntais a leagan faoina bhráid.

(3) Más rud é go mainníonn stiúrthóirí na cuideachta a ndualgas
faoi fho-alt (1) a chomhall, féadfaidh an chuideachta, i gcruinniú
ginearálta, iniúchóir a cheapadh don chuideachta agus beidh feidhm
ag fo-alt (2) maidir le hiniúchóir a cheapfaidh sí.

36.—Beidh feidhm ag an gCuid seo maidir le cuideachta i ndáil le
bliain airgeadais a thosaíonn ar thosach feidhme na Coda seo nó dá
éis.

37.—(1) Más rud é, in aon tuairisceán, ráiteas, clár comhardaithe
nó doiciméad eile a éilítear le haon fhoráil, nó chun críocha aon
fhorála, den Chuid seo, go ndéanfaidh duine ráiteas atá bréagach in
aon phonc ábhartha a thabhairt go toiliúil, agus a fhios aige nó aici
é a bheith bréagach amhlaidh, beidh sé nó sí ciontach i gcion.

(2) Maidir le duine atá ciontach i gcion faoin alt seo dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí nó
iad araon a chur air nó uirthi, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná £10,000 nó
príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 3 bliana nó
iad araon a chur air nó uirthi.

38.—Beidh feidhm ag an gCuid seo maidir le comhpháirtíocht lena
mbaineann Cuid III de Rialacháin 1993 amhail mar atá feidhm ag an
gCuid seo maidir le cuideachta phríobháideach, fara na modhnuithe
seo a leanas—

(a) sa Chuid seo, tagairtí do Rialachán 22 de Rialacháin 1993 a
chur in ionad tagairtí d’alt 160 den Phríomh-Acht,

(b) sa Chuid seo, tagairtí do cibé méid de na forálacha sin a
chuirtear i bhfeidhm maidir le comhpháirtíochtaí le Rial-
acháin 1993 a chur in ionad tagairtí d’fhorálacha eile
d’Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1999,

(c) sa Chuid seo, tagairtí do chomhpháirtithe de chuid comh-
pháirtíochta a chur in ionad tagairtí do stiúrthóirí de
chuid cuideachta,

agus aon mhodhnuithe eile is gá (lena n-áirítear aon mhodhnuithe
is gá chun a chur san áireamh go bhfuil na comhpháirtíochtaí sin
neamhchorpraithe).

39.—Ní údaróidh aon ní sa Chuid seo iniúchóir a chur as oifig, ar
cur as oifig é nach mbeadh dleathach ar leith ón gCuid seo.
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CUID IV

Ilghnéitheach

40.—Leasaítear leis seo alt 16 den Acht um Chomhpháirtíochtaí
Teoranta Infheistíochta, 1994, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in
ionad fho-alt (10):

‘‘(10) Beidh iniúchóir a mhainneoidh fo-alt (3), (4) nó (6) a
chomhlíonadh ciontach i gcion.’’.

41.—Leasaítear leis seo alt 240 d’Acht na gCuideachtaí, 1990, trí
na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (5):

‘‘(5) D’ainneoin alt 10(4) den Petty Sessions (Ireland) Act,
1851, féadfar imeachtaí achoimre i leith ciona faoi Achtanna na
gCuideachtaí a thosú—

(a) aon tráth laistigh de 3 bliana ón dáta a ndearnadh an
cion, nó

(b) i gcás an duine ar ina choinne atá na himeachtaí le
tionscnamh a bheith lasmuigh den Stát ar dhul in éag
don tréimhse sin, laistigh de 6 mhí ón dáta a thioc-
faidh sé isteach sa Stát den chéad uair eile, nó

(c) aon tráth laistigh de 3 bliana ón dáta a thiocfaidh fiana-
ise ar iúl an duine a thosaíonn na himeachtaí ar
fianaise í is leor, i dtuairim an duine sin, chun gur
cóir na himeachtaí a thionscnamh,

cibé acu is déanaí.

(5A) Chun críche fho-alt (5)(c), beidh deimhniú a bheidh
sínithe ag an duine, nó thar ceann an duine, a thionscnaíonn na
himeachtaí i dtaobh an dáta ar tháinig an fhianaise dá dtagraí-
tear san fhoráil sin maidir leis an gcion lena mbaineann ar a iúl
ina fhianaise prima facie ar an méid sin agus, maidir le doici-
méad a airbheartaíonn gur deimhniú é arna eisiúint chun críche
an fho-ailt seo agus a bheith sínithe amhlaidh, measfar, in aon
imeachtaí dlíthiúla, gur síníodh amhlaidh é agus glacfar mar fhi-
anaise é gan cruthúnas ar shíniú an duine a airbheartaíonn gurbh
é a shínigh an deimhniú.’’.

42.—(1) Ní dhéanfar cuideachta a fhoirmiú agus a chlárú faoi
Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1999, tar éis thosach feidhme an
ailt seo, mura rud é gur dealraitheach do chláraitheoir na gcuide-
achtaí go ndéanfaidh an chuideachta, ar í a chlárú, gníomhaíocht a
sheoladh sa Stát, ar gníomhaíocht í a luaitear ina meabhrán.

(2) Féadfaidh cláraitheoir na gcuideachtaí dearbhú reachtúil san
fhoirm fhorordaithe a ghlacadh mar leorfhianaise go ndéanfaidh cui-
deachta, ar í a chlárú, gníomhaíocht a sheoladh sa Stát, ar dearbhú
reachtúil é ina ndeirtear gurb é an cuspóir, nó gurb é atá i gceann de
na cuspóirí, ar lena aghaidh nó lena n-aghaidh atá an chuideachta á
foirmiú ná gníomhaíocht a bheith á seoladh aici sa Stát, agus ar
dearbhú é ina bhfuil na sonraí seo a leanas—

(a) más dealraitheach don duine a dhéanfaidh an dearbhú go
mbaineann an ghníomhaíocht le rannán, grúpa agus
aicme atá sa chóras aicmiúcháin iomchuí—

(i) nádúr ginearálta na gníomhaíochta, agus
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(ii) an rannán, an grúpa agus an aicme sa chóras sin lena
mbaineann an ghníomhaíocht,

(b) más dealraitheach don duine sin nach mbaineann an
ghníomhaíocht le haon rannán, grúpa agus aicme den sórt
sin, tuairisc chruinn ar an ngníomhaíocht,

(c) an áit nó na háiteanna sa Stát ina mbeartaítear an ghníom-
haíocht a sheoladh,

(d) an áit, cibé acu sa Stát nó nach ea, ina seolfar riarachán
lárnach na cuideachta de ghnáth.

(3) Chun críocha fho-alt (2), más é an cuspóir, nó más é atá i
gceann de na cuspóirí, ar lena aghaidh nó lena n-aghaidh atá an chui-
deachta á foirmiú ná 2 ghníomhaíocht nó níos mó a sheoladh sa Stát,
is iad na sonraí i leith na nithe dá dtagraítear i míreanna (a) go (c)
den fho-alt sin a bheidh le tabhairt sa dearbhú reachtúil ná na sonraí
a bhaineann le cibé ceann de na gníomhaíochtaí sin ar ina leith a
measann an duine a dhéanfaidh an dearbhú gurb í an phríomhghní-
omhaíocht í ar le haghaidh a seolta sa Stát atá an chuideachta á
foirmiú.

(4) Is é nó is í a dhéanfaidh an dearbhú reachtúil dá dtagraítear i
bhfo-alt (2)—

(a) duine de na daoine atá ainmnithe mar stiúrthóirí ar an gcui-
deachta sa ráiteas i ndáil leis an gcuideachta, a sheachad-
tar faoi alt 3 d’Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1982,

(b) an duine, nó de réir mar a bheidh, duine de na daoine atá
ainmnithe sa ráiteas sin mar rúnaí nó mar chomhrúnaithe
na cuideachta, nó

(c) an t-aturnae, más ann, atá ag gabháil d’fhoirmiú na
cuideachta.

(5) Féadfaidh an fhoirm a fhorordaítear chun críocha an dearbhai-
the reachtúil dá dtagraítear i bhfo-alt (2) a chumasú don dearbhóir
dearbhú a chur san áireamh inti i dtaobh na nithe dá dtagraítear in
alt 5(5) d’Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1983, agus, chun críocha an
ailt sin 5(5), beidh dearbhú den sórt sin a chuirfear san áireamh
amhlaidh leordhóthanach, amhail is dá mba rud é gur ar leithligh a
rinneadh é agus a seachadadh ar chláraitheoir na gcuideachtaí é.

(6) Gan dochar dá fhorléiriú chun críocha aon fhorála eile den alt
sin, ní dhéanfar an abairt ‘‘na ceanglais a luaitear i bhfo-alt (1)’’ i
bhfo-alt (5) d’alt (5) d’Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1983, a fhorléi-
riú mar abairt a fholaíonn ceanglais an ailt seo.

(7) San alt seo—

ciallaíonn ‘‘gníomhaíocht’’ aon ghníomhaíocht ar lena haghaidh a
fhéadfar cuideachta a fhoirmiú go dleathach lena seoladh agus
folaíonn sé maoin de chineál ar bith a shealbhú, a fháil nó a
dhiúscairt;

ciallaíonn ‘‘córas aicmiúcháin iomchuí’’ NACE Rev.1, is é sin le rá,
an bonn comhchoiteann d’aicmiúcháin staidrimh maidir le gníom-
haíochtaí eacnamaíochta laistigh den Chomhphobal Eorpach arna
leagan amach san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (CEE)
Uimh. 3037/90 an 9 Deireadh Fómhair, 1990, ón gComhairle1 ar aic-
1 O.J. No. L.293/1, 24 Deireadh Fómhair 1990
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miúchán staidrimh maidir le gníomhaíochtaí eacnamaíochta sa
Chomhphobal Eorpach, arna leasú de thuras na huaire.

43—(1) Faoi réir fho-alt (3) agus alt 44, ar thosach feidhme an ailt
seo agus uaidh sin amach, beidh duine amháin ar a laghad de stiúr-
thóirí cuideachta de thuras na huaire, nach cuideachta dá dtagraítear
i bhfo-alt (2), ina dhuine nó ina duine a bhfuil cónaí air nó uirthi sa
Stát.

(2) Faoi réir fho-alt (3) agus alt 44, ar an dáta agus ón dáta atá 12
mhí i ndiaidh thosach feidhme an ailt seo, beidh duine amháin ar a
laghad de stiúrthóirí cuideachta de thuras na huaire—

(a) is cuideachta ar seachadadh a meabhrán ar chláraitheoir na
gcuideachtaí lena chlárú faoi alt 17 den Phríomh-Acht
roimh thosach feidhme an ailt seo, nó

(b) is cuideachta láithreach (de réir bhrí an Phríomh-Achta),

ina dhuine nó ina duine a bhfuil cónaí air nó uirthi sa Stát.

(3) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) nó (2), de réir mar a bheidh,
maidir le cuideachta más rud é go bhfuil an chuideachta de thuras
na huaire i seilbh banna, san fhoirm fhorordaithe, atá i bhfeidhm go
feadh luach £20,000 agus lena bhforáiltear, i gcás ina mainníonn an
chuideachta na nithe seo a leanas a íoc go hiomlán nó go páirteach—

(a) fíneáil, más ann, a fhorchuirfear ar an gcuideachta i leith
ciona faoi Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1999, a
rinne an chuideachta, ar cion é atá in-ionchúisithe ag clá-
raitheoir na gcuideachtaí, agus

(b) (i) fíneáil, más ann, a fhorchuirfear ar an gcuideachta i leith
ciona faoi alt 1078 den Acht Comhdhlúite Cánacha,
1997, a rinne an chuideachta, ar cion é arb é atá ann
an chuideachta do mhainneachtain ráiteas a sheach-
adadh a cheanglaítear uirthi a sheachadadh faoi alt
882 den Acht sin nó fógra a seirbheáladh uirthi faoi
alt 884 den Acht sin a chomhlíonadh, agus

(ii) pionós, más ann, ar breithníodh ina leith go ndlíonn an
chuideachta í a íoc faoi alt 1071 nó 1073 den Acht
Comhdhlúite Cánacha, 1997,

go dtiocfaidh suim airgid chun bheith iníoctha faoin mbanna le duine
a bheidh ainmnithe chuige sin (‘‘an duine ainmnithe’’) ag cláraitheoir
na gcuideachtaí nó ag na Coimisinéirí Ioncaim, de réir mar is cuí,
(nó ag an gcláraitheoir agus ag na Coimisinéirí i gcomhpháirt i gcás
fíneála dá dtagraítear i mír (a) agus fíneála nó pionóis, nó fíneála
agus pionóis, dá dtagraítear i mír (b)), chun go ndéanfaidh an duine
ainmnithe an tsuim sin a chur chun feidhme le linn dliteanas iomlán
na cuideachta nó cuid de, de réir mar a bheidh, a urscaoileadh i
leith aon fhíneála nó pionóis den sórt sin agus déanfaidh an duine
ainmnithe aon suim den sórt sin a thiocfaidh chun bheith iníoctha
amhlaidh a chur chun feidhme dá réir sin.

(4) Féadfar dul faoin mbanna dá dtagraítear i bhfo-alt (3) agus
beidh éifeacht leis de réir a théarmaí d’ainneoin aon riail dlí trína
mbeidh aon chomhaontú ar neamhní nó neamh-infheidhmithe ar
comhaontú é chun duine a árachú nó a shlánú i leith aon phionósú
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nó dliteanais a fhorchuirfear air nó uirthi i ndáil le haon chion nó
gníomh neamhdhleathach arna dhéanamh aige nó aici.

(5) Forálfar freisin leis an mbanna dá dtagraítear i bhfo-alt (3), go
dtiocfaidh suim airgid, de bhreis ar an tsuim dá dtagraítear san fho-
alt sin, chun bheith iníoctha faoin mbanna leis an duine ainmnithe,
ar é nó í do dhéanamh éilimh chuige sin, le toiliú na gCoimisinéirí
Ioncaim, ar suim airgid í nach mó ná cibé suim a cheadóidh na Coim-
isinéirí Ioncaim agus an tAire chun cibé caiteachas a íoc a thabhóidh
an duine sin go réasúnach le linn dó nó di a dhualgais nó a dualgais
a chomhall faoi fho-alt (3).

(6) Déanfaidh an duine ainmnithe gach cuntas is cuí agus is gnáth
a choimeád, lena n-áirítear cuntas ioncaim agus caiteachais agus clár
comhardaithe, ar an airgead go léir a gheobhaidh sé nó sí de bhun
an bhanna dá dtagraítear i bhfo-alt (3) agus ar na heisíocaíochtaí go
léir a dhéanfaidh sé nó sí as aon airgead den sórt sin.

(7) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire Airge-
adais, leis na Coimisinéirí Ioncaim agus le haon duine eile a bhféad-
fadh, i dtuairim an Aire, baint a bheith aige leis an ní nó leas a bheith
aige nó aici ann—

(a) a fhorordú nach ndéanfar socruithe i ndáil leis an mbanna
dá dtagraítear i bhfo-alt (3) ach amháin le daoine d’aicme
fhorordaithe nó d’aicmí forordaithe,

(b) foirm an bhanna sin agus an tréimhse íosta a sonrófar sa
bhanna gurb í an tréimhse í a mbeidh sé bailí lena linn a
fhorordú.

(8) Déanfar cóip den bhanna dá dtagraítear i bhfo-alt (3) agus atá
ar seilbh ag cuideachta—

(a) i gcás nach bhfuil cónaí sa Stát ar aon stiúrthóir de chuid na
cuideachta ar dháta a corpraithe, a chur i gceangal leis an
ráiteas i ndáil leis an gcuideachta a cheanglaítear le halt
3 d’Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1982, a sheachadadh
ar chláraitheoir na gcuideachtaí,

(b) i gcás ina dtabharfar fógra do chláraitheoir na gcuideachtaí
faoi fho-alt (9) i ndáil leis an gcuideachta, a chur i gcean-
gal leis an bhfógra sin,

(c) i gcás nach bhfuil cónaí sa Stát ar aon stiúrthóir de chuid na
cuideachta le linn na tréimhse lena mbaineann tuairis-
ceán bliantúil maidir leis an gcuideachta, a chur i gcean-
gal leis an tuairisceán bliantúil sin (mura rud é go mbeidh
cóip den sórt sin curtha i gceangal le fógra faoi fho-alt (9)
arna thabhairt do chláraitheoir na gcuideachtaí sa tré-
imhse sin).

(9) Gan dochar d’aon ní in alt 195 (arna leasú leis an Acht seo)
den Phríomh-Acht, má scoireann duine de bheith ina stiúrthóir de
chuideachta agus, más rud é, tráth an scoir sin—

(a) go bhfuil cónaí air nó uirthi sa Stát, agus

(b) go bhfios dó nó di, nach bhfuil cónaí ar aon stiúrthóir eile
de chuid na cuideachta sa Stát,
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déanfaidh an duine sin, laistigh de 14 lá tar éis an scoir sin, fógra i
scríbhinn a thabhairt do chláraitheoir na gcuideachtaí maidir leis an
scor sin agus maidir leis an ní dá dtagraítear i mír (b).

(10) Maidir le fógra i scríbhinn chuig cláraitheoir na gcuideachtaí
faoin ní dá dtagraítear i bhfo-alt (9)(b), ní mheasfar gurb ionann é,
as féin, agus ní clúmhillteach.

(11) Má mhainníonn duine fo-alt (9) a chomhlíonadh, beidh sé nó
sí, i gcomhpháirt agus go leithleach leis an gcuideachta ar scoir sé nó
sí de bheith ina stiúrthóir dá cuid, faoi dhliteanas maidir le haon
fhíneáil nó pionós dá dtagraítear i bhfo-alt (3) agus a fhorchuirtear
ar an gcuideachta nó a mbreithnítear ina leith tar éis an scoir sin go
ndlíonn sí í a íoc, agus féadfaidh cláraitheoir na gcuideachtaí nó na
Coimisinéirí Ioncaim, de réir mar is cuí, aon fhíneáil nó pionós den
sórt sin a bhfuil an duine sin faoi dhliteanas amhlaidh ina leith a
ghnóthú uaidh nó uaithi mar fhiach conartha shimplí in aon chúirt
dlínse inniúla.

(12) Beidh aon fhoráil d’airteagail cuideachta ar neamhní a mhéid
arb é is éifeacht léi duine a bhfuil cónaí air nó uirthi sa Stát a thoir-
measc ó bheith ina stiúrthóir den chuideachta.

(13) Más rud é nach gcomhlíontar fo-alt (1) nó, de réir mar a
bheidh, fo-alt (2), beidh an chuideachta lena mbaineann agus gach
oifigeach de chuid na cuideachta a rinne mainneachtain ciontach i
gcion.

(14) Féadfaidh cláraitheoir na gcuideachtaí imeachtaí achoimre a
thionscnamh agus a thabhairt ar aghaidh i leith ciona faoi fho-alt
(13).

(15) Beidh feidhm ag forálacha alt 311 den Phríomh-Acht chun
críocha an ailt seo, mar atá feidhm acu chun críocha an ailt sin 311,
ach sin faoi réir na modhnuithe seo a leanas—

(a) cuirfear na fo-ailt seo a leanas in ionad fho-ailt (1) agus (2)
den chéanna (a cuireadh isteach le hAcht na gCuide-
achtaí (Leasú), 1982):

‘‘(1) Má bhíonn cúis réasúnach ag cláraitheoir na gcui-
deachtaí chun a chreidiúint nach bhfuil fo-alt (1) nó, de
réir mar a bheidh, fo-alt (2) d’alt 43 d’Acht na gCuide-
achtaí (Leasú) (Uimh.2), 1999, á chomhlíonadh i ndáil le
cuideachta, féadfaidh sé litir chláraithe a chur leis an
bpost chuig an gcuideachta á iarraidh ar an gcuideachta
fianaise a thabhairt dó go bhfuil an fhoráil lena mbaine-
ann á comhlíonadh agus á rá go ndéanfar, mura
gcomhlíonfar an iarraidh sin laistigh de 1 mhí ó dháta na
litreach sin, fógra a fhoilsiú san Iris Oifigiúil d’fhonn ainm
na cuideachta a bhaint den chlár.

(2) Más rud é, laistigh de 1 mhí tar éis an litir a chur,
nach bhfaighidh an cláraitheoir fianaise ón gcuideachta a
shásóidh é go bhfuil fo-alt (1) nó, de réir mar a bheidh,
fo-alt (2) d’alt 43, d’Acht na gCuideachtaí
(Leasú)(Uimh.2), 1999, á chomhlíonadh i ndáil leis an
gcuideachta, féadfaidh sé fógra a fhoilsiú san Iris Oifigiúil
agus a chur leis an bpost cláraithe chuig an gcuideachta
á rá go ndéanfar, i gceann 1 mhí amháin ó dháta an fhó-
gra sin, ainm na cuideachta a bheidh luaite san fhógra a
bhaint den chlár, mura suífear cúis lena mhalairt, agus go
mbeidh an chuideachta díscaoilte.’’,

agus
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(b) i bhfo-alt (8), déanfar ‘‘más deimhin leis an gcúirt go raibh
fo-alt (1) nó, de réir mar a bheidh, fo-alt (2) d’alt 43
d’Acht na gCuideachtaí (Leasú)(Uimh.2), 1999, á
chomhlíonadh i ndáil leis an gcuideachta ag an am a bai-
neadh den chlár í’’ a chur in ionad ‘‘más deimhin leis an
gcúirt go raibh an chuideachta ag an am a baineadh den
chlár í ag seoladh gnó’’.

44.—(1) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) nó, de réir mar a bheidh,
fo-alt (2) d’alt 43 i ndáil le cuideachta a bhfuil deimhniú faoin alt seo
i bhfeidhm ina leith.

(2) Féadfaidh cláraitheoir na gcuideachtaí deimhniú a dheonú do
chuideachta, ar í do dhéanamh iarratais chuige sin san fhoirm fhoror-
daithe, ar deimhniú é á rá go bhfuil nasc atá réadach agus leanúnach
ag an gcuideachta le gníomhaíocht eacnamaíochta amháin nó níos
mó atá á seoladh sa Stát.

(3) Ní dhéanfaidh cláraitheoir na gcuideachtaí deimhniú den sórt
sin a dheonú mura rud é go dtabharfaidh an chuideachta lena mbai-
neann cruthúnas dó nó di go bhfuil nasc den sórt sin aici.

(4) Measfar maidir le ráiteas dá dtagraítear i bhfo-alt (5) agus a
thugann an t-iarratasóir gur cruthúnas é, chun críocha fho-alt (3), go
bhfuil nasc den sórt sin ag an iarratasóir.

(5) Maidir leis an ráiteas dá dtagraítear i bhfo-alt (4), is ráiteas i
scríbhinn é a bheidh tugtha ag na Coimisinéirí Ioncaim don chuide-
achta lena mbaineann laistigh den tréimhse 2 mhí dar críoch an dáta
a dhéanfaidh an chuideachta iarratas faoi fho-alt (2) agus ar ráiteas
é ina ndéarfar go bhfuil forais réasúnacha ag na Coimisinéirí Ioncaim
chun a chreidiúint go bhfuil nasc atá réadach agus leanúnach ag an
gcuideachta le gníomhaíocht eacnamaíochta amháin nó níos mó atá
á seoladh sa Stát.

(6) Más rud é, de dhroim faisnéise a thagann chun bheith i seilbh
an chláraitheora, go bhfuil cláraitheoir na gcuideachtaí den tuairim
gur scoir cuideachta ar deonaíodh deimhniú faoi fho-alt (2) ina leith
de nasc réadach leanúnach a bheith aici le haon ghníomhaíocht eac-
namaíochta atá á seoladh sa Stát, déanfaidh sé nó sí an deimhniú sin
a chúlghairm.

(7) Más rud é, de dhroim faisnéise atá tar éis teacht ina seilbh, go
bhfuil na Coimisinéirí Ioncaim den tuairim gur scoir cuideachta ar
deonaíodh deimhniú faoi fho-alt (2) ina leith de nasc réadach agus
leanúnach a bheith aici le haon ghníomhaíocht eacnamaíochta atá á
seoladh sa Stát, ansin, d’ainneoin aon oibleagáidí maidir le rúndacht
nó d’ainneoin srianta eile ar nochtadh faisnéise arna bhforchur le
reacht nó faoi reacht nó ar shlí eile, féadfaidh siad fógra i scríbhinn
a thabhairt do chláraitheoir na gcuideachtaí á rá go bhfuil siad den
tuairim sin amhlaidh agus is faisnéis ina sheilbh nó ina seilbh chun
críocha fho-alt (6) fógra den sórt sin a bheidh faighte ag an gclá-
raitheoir.

(8) Chun críocha alt 43, tá cónaí ar dhuine sa Stát tráth áirithe
(‘‘an tráth iomchuí’’) más rud é—

(a) go bhfuil sé nó sí i láthair sa Stát—

(i) aon tráth amháin nó tráthanna ar leithligh sa tréimhse
12 mhí roimh an tráth iomchuí (‘‘an tréimhse láith-
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reach 12 mhí’’) ar feadh tréimhse 183 lá nó níos mó
san iomlán, nó

(ii) aon tráth amháin nó tráthanna ar leithligh—

(I) sa tréimhse láithreach 12 mhí, agus

(II) sa tréimhse 12 mhí roimh an tréimhse láithreach
12 mhí (‘‘an tréimhse 12 mhí roimhe sin’’),

ar feadh tréimhse (arb é atá inti san iomlán an líon
laethanta ar a bhfuil an duine i láthair sa Stát sa tré-
imhse láithreach 12 mhí agus an líon laethanta ar a
raibh an duine i láthair sa Stát sa tréimhse 12 mhí
roimhe sin) 280 lá nó níos mó san iomlán,

nó

(b) go bhfuil an tráth sin i mbliain mheasúnachta (de réir
bhrí an Achta Comhdhlúite Cánacha, 1997) a mbeidh
rogha déanta ag an duine ina leith faoi alt 819(3) den
Acht sin.

(9) D’ainneoin fho-alt (8)(a)(ii), i gcás ina mbeidh duine i láthair
sa Stát sa tréimhse láithreach 12 mhí lena mbaineann aon tráth
amháin nó tráthanna ar leithligh ar feadh tréimhse nach mó ná 30 lá
san iomlán—

(a) ní bheidh cónaí ar an duine sa Stát, chun críocha alt 43, an
tráth iomchuí lena mbaineann, agus

(b) ní chuirfear an tréimhse san áireamh chun críocha an iom-
láin dá dtagraítear i bhfo-alt (8)(a)(ii).

(10) Chun críocha fho-ailt (8) agus (9)—

(a) aon tagairtí san alt seo do dhuine a bheith i láthair sa Stát
is tagairtí iad don duine a bheith i láthair i bpearsa sa
Stát, agus

(b) measfar duine a bheith i láthair sa Stát ar feadh lae má tá
an duine i láthair sa Stát ag deireadh an lae.

(11) Féadfar iarratas a dhéanamh faoi fho-alt (2), agus féadfar
deimhniú a dheonú faoin bhfo-alt sin, roimh thosach feidhme fho-alt
(1) nó (2) d’alt 43.

45.—(1) Ní bheidh duine, tráth áirithe, ina stiúrthóir de chuid níos
mó ná 25 chuideachta.

(2) I bhfo-alt (1), (ach ní in aon fho-alt eile den alt seo) folaíonn
‘‘stiúrthóir’’ cúlstiúrthóir (de réir bhrí Acht na gCuideachtaí, 1990).

(3) Le linn an líon cuideachtaí ar stiúrthóir díobh, tráth áirithe, an
duine lena mbaineann a ríomh chun críocha fho-alt (1), beidh feidhm
ag na forálacha seo a leanas—
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(a) gan dochar do mhír (b) nó d’fho-alt (4), ní áireofar aon
cheann de na cuideachtaí seo a leanas ar stiúrthóir di é
nó í an tráth sin, eadhon—

(i) cuideachta phoiblí theoranta,

(ii) cuideachta phoiblí (de réir bhrí Acht na gCuideachtaí
(Leasú), 1983),

(iii) cuideachta a bhfuil deimhniú faoi alt 44(2) i bhfeidhm
ina leith,

(b) ní áireofar aon chuideachta ar stiúrthóir di é nó í an tráth
sin (nach tráth é atá roimh an dáta ar a dtabharfar an
deimhniú nó an t-ordachán dá dtagraítear ina dhiaidh seo
sa mhír seo), más rud é—

(i) go ndéanann sé nó sí, nó an chuideachta, fógra a shea-
chadadh ar chláraitheoir na gcuideachtaí san fhoirm
fhorordaithe á rá gur cuideachta í an chuideachta a
thagann faoi réim ceann amháin nó níos mó de na
hearnálacha cuideachta arna sonrú sa Tábla a ghab-
hann leis an alt seo, agus

(ii) go ndéanfaidh—

(I) cláraitheoir na gcuideachtaí, ar an bhfógra sin a
bheith measta aige nó aici agus ar cibé fiosruithe
is cuí leis nó léi a bheith déanta aige nó aici, a
dheimhniú i scríbhinn, nó de réir mar a bheidh,
go ndéanfaidh an tAire faoi fho-alt (6) a
dheimhniú amhlaidh, gur cuideachta í an chui-
deachta a thagann faoi réim ceann amháin nó
níos mó de na hearnálacha a dúradh, nó

(II) an tAire a ordú, faoi fho-alt (6), nach bhfuil an
chuideachta le háireamh i measc na gcuideachtaí
a ríomhfar chun na gcríoch a dúradh,

(c) comhrófar mar an t-aon chuideachta amháin ar stiúrthóir di
é nó í an tráth sin 2 chuideachta nó níos mó ar stiúrthóir
díobh é nó í an tráth sin más rud é, maidir le ceann
amháin de na cuideachtaí sin, gurb í cuideachta
shealbhaíochta na cuideachta nó na gcuideachtaí eile í.

(4) Gan dochar d’fho-alt (3), le linn an líon cuideachtaí ar stiúr-
thóir díobh an duine lena mbaineann tráth áirithe a ríomh chun crío-
cha fho-alt (1), ar tráth é roimh dheireadh na tréimhse 12 mhí ó
thosach feidhme an ailt seo, ní áireofar aon chuideachta ar stiúrthóir
di an duine an tráth sin más rud é go raibh sé nó sí ina stiúrthóir den
sórt sin díreach roimh an tosach feidhme sin.

(5) Chun críocha fho-alt (3) (b)(ii), féadfaidh cláraitheoir na gcui-
deachtaí dearbhú reachtúil san fhoirm fhorordaithe a ghlacadh mar
leorfhianaise go dtagann an chuideachta lena mbaineann faoi réim
earnála cuideachta a shonraítear sa Tábla a ghabhann leis an alt seo,
ar dearbhú é sa chéill sin arna dhéanamh ag oifigeach de chuid na
cuideachta nó ag an duine eile dá dtagraítear i bhfo-alt (3)(b)(i).

(6) Má dhiúltaíonn cláraitheoir na gcuideachtaí a dheimhniú gur
cuideachta a thagann faoi réim earnála cuideachta a shonraítear sa
Tábla a ghabhann leis an alt seo an chuideachta lena mbaineann
fógra faoi fho-alt (3)(b), féadfaidh an chuideachta nó an duine dá
dtagraítear san fho-alt sin achomharc a dhéanamh chuig an Aire i
gcoinne diúltú den sórt sin agus féadfaidh an tAire, tar éis dó nó di
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an ní a mheas agus tar éis cibé fiosruithe is cuí leis nó léi a dhéanamh,
ceann amháin díobh seo a leanas a dhéanamh—

(a) cinneadh chláraitheoir na gcuideachtaí a dhaingniú,

(b) a dheimhniú i scríbhinn gur cuideachta a thagann faoi réim
earnála a dúradh í an chuideachta, nó

(c) d’ainneoin go ndaingníonn sé nó sí cinneadh chláraitheoir
na gcuideachtaí, más rud é—

(i) go raibh an duine lena mbaineann ina stiúrthóir de
chuid na cuideachta roimh thosach feidhme an ailt
seo, agus

(ii) i dtuairim an Aire, gurb é a leanfadh as an gcuide-
achta a áireamh i measc na gcuideachtaí a ríomhfar
chun críocha fho-alt (1), a mhéid atá feidhm ag an
bhfo-alt sin maidir leis an duine lena mbaineann, ná
éigeartas nó cruatan tromchúiseach ar an duine sin,
agus

(iii) i gcás ordachán a thabhairt faoin bhfo-alt seo, nach
n-oibreodh sé in aghaidh leas an phobail,

a ordú nach n-áireofar an chuideachta i measc na gcuideachtaí a
ríomhfar chun críocha fho-alt (1) a mhéid atá feidhm ag an bhfo-alt
sin maidir leis an duine lena mbaineann.

(7) Maidir le fógra dá dtagraítear i bhfo-alt (3)(b)(i), féadfar, chun
críocha na forála sin, é a sheachadadh ar chláraitheoir na gcuide-
achtaí sula dtiocfaidh an duine lena mbaineann chun bheith ina stiúr-
thóir de chuid na cuideachta lena mbaineann an fógra.

(8) Más rud é, de shárú ar fho-alt (1), go dtiocfaidh duine chun
bheith nó go bhfanfaidh duine ina stiúrthóir nó ina chúlstiúrthóir de
chuid cuideachta amháin nó níos mó, beidh sé nó sí ciontach i gcion.

(9) Beidh ceapadh duine mar stiúrthóir de chuid cuideachta tar
éis thosach feidhme an ailt seo ar neamhní más sárú é ar fho-alt (1).

(10) Maidir le ceapadh duine mar stiúrthóir de chuid cuideachta
roimh thosach feidhme an ailt seo, ar ceapadh é a bheadh, murach
an t-alt seo, ar marthain ag deireadh, nó tar éis dheireadh, na tré-
imhse 12 mhí ón tosach feidhme sin, más sárú ar fho-alt (1) é a bheith
ar marthain aon tráth ag deireadh, nó tar éis dheireadh na tréimhse
sin, scoirfidh sé d’éifeacht a bheith leis ar an sárú sin do tharlú.

(11) D’fhonn amhras a sheachaint—

(a) gach uair a cheaptar duine mar stiúrthóir cuideachta de
bhreis ar an teorainn (arna ríomh de réir fho-ailt (3) agus
(4)) dá bhforáiltear le fo-alt (1), is sárú ar leithligh ar an
bhfo-alt sin é,

(b) maidir le ceapadh duine mar stiúrthóir cuideachta, nach cea-
padh é de bhreis ar an teorainn sin, ní tharlóidh sé, de
bhua an ailt seo, go dtiocfaidh sé chun bheith neamhdhle-
athach, go gcuirfear ar neamhní é nó go scoirfidh sé
d’éifeacht a bheith leis mar gheall ar cheapadh an duine
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ina stiúrthóir de chuid cuideachta ina dhiaidh sin de
bhreis ar an teorainn sin,

(c) le linn cinneadh a dhéanamh i dtaobh an bhfuil ceapadh
áirithe dá dtagraítear i bhfo-alt (10), ar leith ó cheapadh
eile den sórt sin, tar éis scor d’éifeacht a bheith leis de
bhua an fho-ailt sin, nó i dtaobh an cion faoi fho-alt (8)
é go bhfanfadh duine in oifig faoi cheapadh amháin den
sórt sin, ar leith ó cheapadh eile den sórt sin, measfar go
raibh forálacha an ailt seo (seachas fo-ailt (3) (b), (5), (6),
(7) agus (8)) i ngníomh an tráth a rinneadh an ceapadh
sin.

(12) Más rud é—

(a) gur ag an tráth céanna a dhéantar duine a cheapadh mar
stiúrthóir de chuid 2 chuideachta nó níos mó, nó

(b) nach féidir na tráthanna a rinneadh duine a cheapadh mar
stiúrthóir de chuid 2 chuideachta nó níos mó a idirdhealú
óna chéile,

ansin measfar, chun críocha an ailt seo, go ndearnadh na ceapacháin
sin ag tráthanna éagsúla ar an lá lena mbaineann, agus san ord
céanna leis an ord ina ndearnadh na cuideachtaí lena mbaineann na
ceapacháin a chlárú faoi Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1999.

(13) Féadfaidh cláraitheoir na gcuideachtaí imeachtaí achoimre a
thionscnamh agus a thabhairt ar aghaidh i ndáil le cion faoi fho-alt
(8).

AN TÁBLA

1. Cuideachta is sealbhóir ceadúnais faoi alt 9 d’Acht an Bhainc Ceannais,
1971, nó atá díolmhaithe ón gceanglas faoin Acht sin ceadúnas den sórt sin a
shealbhú.

2. Cuideachta dá dtagraítear sa Dara Sceideal.

46.—Leasaítear leis seo Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1982, trí na
hailt seo a leanas a chur in ionad alt 12 (arna leasú le hAcht na
gCuideachtaí, 1990):

‘‘12. (1) Gan dochar do ghinearáltacht alt 311 den Phríomh-
Acht, i gcás nach ndéanfaidh cuideachta, maidir le bliain amháin
nó níos mó, tuairisceán bliantúil a thabhairt a cheanglaítear a
thabhairt le halt 125 nó 126 den Phríomh-Acht, féadfaidh clárai-
theoir na gcuideachtaí litir chláraithe a chur leis an bpost chuig
an gcuideachta á rá go bhfoilseofar fógra san Iris Oifigiúil
d’fhonn ainm na cuideachta a bhaint den chlár mura ndéanfar
na tuairisceáin bhliantúla go léir a bheidh gan tabhairt a sheach-
adadh air laistigh de 1 mhí amháin ó dháta na litreach.

(2) Má fhaigheann cláraitheoir na gcuideachtaí freagra sa
chéill nach bhfuil gnó á sheoladh ag an gcuideachta, nó mura
bhfaighidh sé, laistigh de 1 mhí amháin tar éis dó an litir a chur
amach, na tuairisceáin bhliantúla go léir a bheidh gan tabhairt,
féadfaidh sé fógra a fhoilsiú san Iris Oifigiúil á rá go ndéanfar, i
gceann 1 mhí ó dháta an fhógra sin, ainm na cuideachta a bheidh
luaite san fhógra a bhaint den chlár, agus go ndíscaoilfear an
chuideachta díscaoilte, mura seachadfar na tuairisceáin bhlian-
túla go léir a bheidh gan tabhairt ar an gcláraitheoir.
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(3) Faoi réir fho-ailt (1) agus (2) d’alt 12B den Acht seo, ar
an tréimhse a bheidh luaite san fhógra a bheith caite, féadfaidh
cláraitheoir na gcuideachtaí, mura suífidh an chuideachta cúis
lena mhalairt roimhe sin, ainm na cuideachta a bhaint den chlár,
agus foilseoidh sé fógra ina thaobh sin san Iris Oifigiúil, agus ar
an bhfógra sin a fhoilsiú san Iris Oifigiúil beidh an chuideachta
arna díscaoileadh.

12A. (1) I gcás ina ndéanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim fógra
i scríbhinn faoi fho-alt (3) d’alt 882 (a cuireadh isteach leis an
Acht Airgeadais, 1999) den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997,
a thabhairt do chláraitheoir na gcuideachtaí á rá gur mhainnigh
cuideachta ráiteas a sheachadadh a cheanglaítear uirthi a shea-
chadadh faoin alt sin, ansin, gan dochar d’alt 311 den Phríomh-
Acht nó d’alt 12 den Acht seo, féadfaidh an cláraitheoir litir
chláraithe a chur leis an bpost chuig an gcuideachta á rá go
bhfoilseofar fógra san Iris Oifigiúil d’fhonn ainm na cuideachta
a bhaint den chlár mura seachadfaidh an chuideachta an ráiteas
sin ar na Coimisinéirí Ioncaim laistigh de 1 mhí ó dháta na
litreach.

(2) Más rud é, maidir leis gcuideachta lena mbaineann, nach
ndéanfaidh sí an ráiteas dá dtagraítear i bhfo-alt (1) den alt seo
a sheachadadh ar na Coimisinéirí Ioncaim laistigh de 1 mhí tar
éis an litir dá dtagraítear san fho-alt sin a chur amach, féadfaidh
cláraitheoir na gcuideachta fógra a fhoilsiú san Iris Oifigiúil á rá
go ndéanfar ainm na cuideachta a bheidh luaite san fhógra a
bhaint den chlár, agus go ndíscaoilfear an chuideachta, i gceann
1 mhí ó dháta an fhógra sin mura seachadfar an ráiteas sin ar
na Coimisinéirí Ioncaim.

(3) Faoi réir fho-ailt (1) agus (2) d’alt 12B den Acht seo, ar
an tréimhse a bheidh luaite san fhógra a bheith caite, féadfaidh
cláraitheoir na gcuideachtaí, mura suífidh an chuideachta cúis
lena mhalairt roimhe sin, ainm na cuideachta a bhaint den chlár,
agus foilseoidh sé fógra ina thaobh sin san Iris Oifigiúil, agus ar
an bhfógra sin a fhoilsiú san Iris Oifigiúil, beidh an chuideachta
arna díscaoileadh.

12B. (1) Mairfidh dliteanas, más ann, gach stiúrthóra, oifi-
gigh agus comhalta de chuid cuideachta ar baineadh a hainm
den chlár faoi alt 12(3) nó 12A(3) den Acht seo agus féadfar é a
chur i bhfeidhm ionann is dá mbeadh an chuideachta gan bheith
díscaoilte.

(2) Ní dhéanfaidh aon ní i bhfo-alt (1) den alt seo nó in alt
12(3) nó 12A(3) den Acht seo difear do chumhacht na cúirte
chun cuideachta ar baineadh a hainm den chlár a fhoirceannadh.

(3) Más éagóir le haon chomhalta, oifigeach nó creidiúnaí de
chuid cuideachta an chuideachta a bheith bainte den chlár faoi
alt 12(3) nó 12A(3) den Acht seo, féadfaidh an chúirt, ar an
gcomhalta, ar an oifigeach nó ar an gcreidiúnaí do dhéanamh
iarratais (tar éis fógra a thabhairt do chláraitheoir na gcuide-
achtaí, do na Coimisinéirí Ioncaim agus don Aire Airgeadais)
sula mbeidh 20 bliain caite ón dáta a rinneadh an fógra dá dtag-
raítear in alt 12(3) nó, de réir mar a bheidh, 12A(3) den Acht
seo a fhoilsiú san Iris Oifigiúil, más deimhin léi gur cóir an chui-
deachta a chur ar ais ar an gclár, a ordú go gcuirfear ainm na
cuideachta ar ais ar an gclár, agus, faoi réir fho-alt (4) den alt
seo, ar chóip oifige den ordú a sheachadadh ar an gcláraitheoir
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lena clárú, measfar an chuideachta a bheith ar marthain ionann
is nach mbeifí tar éis a hainm a bhaint den chlár; agus féadfaidh
an chúirt, leis an ordú, cibé treoracha a thabhairt agus cibé forál-
acha a dhéanamh a fheicfear di a bheith cóir chun an chuide-
achta agus gach duine eile a chur, an oiread is féidir, sa staid
chéanna ina mbeidís dá mba nár baineadh ainm na cuideachta
den chlár nó cibé ordú eile a dhéanamh a fheicfear di a bheith
cóir (agus gairtear ‘ordú ionadúil’ den ordú eile sin i bhfo-alt (4)
den alt seo).

(4) Maidir le fiach nó dliteanas a thabhóidh an chuideachta,
nó a thabhófar thar a ceann, le linn na tréimhse a raibh sí bainte
den chlár, féadfaidh foráil a bheith in ordú ionadúil, má mheas-
ann an chúirt gur cuí sin, á rá go ndlífidh oifigigh na cuideachta
nó cibé duine nó daoine díobh a shonrófar san ordú an fiach nó
an dliteanas iomlán nó cuid den fhiach nó den dliteanas (de réir
mar a mheasann an chúirt a bheith cóir) a íoc.

(5) Maidir le hordú faoi fho-alt (3) den alt seo, ar ordú é
arna dhéanamh ar iarratas ó chomhalta nó oifigeach de chuid
na cuideachta, déanfaidh an chúirt, mura rud é go suífear cúis
lena mhalairt, foráil a chur san áireamh ann á rá nach mbeidh
éifeacht leis an ordú mura rud é, laistigh de 1 mhí ó dháta ordú
na cúirte—

(a) má bhaineann an t-ordú le cuideachta a baineadh den
chlár faoi alt 12(3) den Acht seo, go ndéanfar na
tuairisceáin bhliantúla go léir a bheidh gan tabhairt
agus a éilítear le halt 125 nó 126 den Phríomh-Acht
a sheachadadh ar chláraitheoir na gcuideachtaí,

(b) má bhaineann an t-ordú le cuideachta a baineadh den
chlár faoi alt 12A(3) den Acht seo, go ndéanfar na
ráitis go léir a bheidh gan déanamh agus a éilítear
le halt 882 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997, a
sheachadadh ar na Coimisinéirí Ioncaim.

(6) Déanfaidh an chúirt, le linn di ordú a dhéanamh faoi fho-
alt (3) den alt seo, ar ordú é arna dhéanamh ar iarratas ó chreid-
iúnaí de chuid na cuideachta, a ordú go ndéanfaidh comhalta nó
oifigeach sonraithe amháin nó níos mó de chuid na cuideachta,
laistigh de thréimhse shonraithe—

(a) má bhaineann an t-ordú le cuideachta a baineadh den
chlár faoi alt 12(3) den Acht seo, na tuairisceáin bhli-
antúla go léir a bheidh gan tabhairt agus a éilítear le
halt 125 nó 126 den Phríomh-Acht a sheachadadh ar
chláraitheoir na gcuideachtaí,

(b) má bhaineann an t-ordú le cuideachta a baineadh den
chlár faoi alt 12A(3) den Acht seo, na ráitis go léir a
bheidh gan déanamh agus a éilítear le halt 882 den
Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997, a sheachadadh ar
na Coimisinéirí Ioncaim.

(7) Féadfaidh an chúirt, ar iarratas arna dhéanamh ag clárai-
theoir na gcuideachtaí (ar fhógra a thabhairt do gach duine is eol
dó a bheith ina oifigeach de chuid na cuideachta) sula mbeidh 20
bliain caite ón dáta a rinneadh an fógra dá dtagraítear in alt
12(3) nó, de réir mar a bheidh, 12A(3) den Acht seo a fhoilsiú
san Iris Oifigiúil, más deimhin léi gur cóir go gcuirfear an chui-
deachta ar ais ar an gclár, a ordú go gcuirfear ainm cuideachta
a baineadh den chlár faoin alt sin 12(3) nó 12A(3) a chur ar ais
ar an gclár agus, ar an gcúirt do dhéanamh an ordaithe, measfar
an chuideachta a bheith ar marthain ionann is nach mbeifí tar
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éis a hainm a bhaint den chlár; agus féadfaidh an chúirt, leis an
ordú, cibé treoracha a thabhairt agus cibé forálacha a dhéanamh
a fheicfear di a bheith cóir chun an chuideachta agus gach duine
eile a chur, an oiread is féidir, sa staid chéanna ina mbeidís dá
mba nár baineadh ainm na cuideachta den chlár nó cibé ordú
eile a dhéanamh a fheicfear di a bheith cóir (agus féadfaidh for-
áil den chineál dá dtagraítear i bhfo-alt (4) den alt seo a bheith
san ordú eile sin má mheasann an chúirt gur ceart foráil den
chineál sin a bheith ann).

(8) Féadfar litir nó fógra a bheidh le cur faoin alt seo chuig
cuideachta a dhíriú chun na cuideachta ag a hoifig chláraithe, nó
murar cláraíodh aon oifig, faoi chúram oifigigh éigin don chuide-
achta, nó, mura bhfuil aon oifigeach don chuideachta ann a
bhfuil a ainm agus a sheoladh ar eolas ag cláraitheoir na gcuide-
achtaí, féadfar í nó é a chur chuig gach duine de na daoine a
shínigh an meabhrán, agus í nó é dírithe chuige ag an seoladh a
bheidh luaite sa mheabhrán.

(9) Gan dochar d’alt 2(1) den Phríomh-Acht, más rud é go
ndéanfaidh aon duine eile iarratas den sórt sin, i gcás iarratais
faoin alt seo arna dhéanamh ag creidiúnaí de chuid na cuide-
achta nó ag cláraitheoir na gcuideachtaí, ciallaíonn ‘an chúirt’,
chun críocha an ailt seo, an Chúirt Chuarda.

(10) Maidir le hiarratas faoin Acht seo chun na Cúirte Cuarda
ó chreidiúnaí de chuid na cuideachta lena mbaineann, déanfar é
chun an bhreithimh den Chúirt Chuarda don chuaird ina raibh
oifig chláraithe na cuideachta suite, díreach sular baineadh den
chlár í, nó mura raibh aon oifig cláraithe an tráth sin, don
chuaird ina bhfuil cónaí ar an gcreidiúnaí nó, i gcás ina bhfuil
cónaí ar an gcreidiúnaí lasmuigh den Stát, do Chuaird Bhaile
Átha Cliath.

(11) Maidir le hiarratas faoin alt seo ó chláraitheoir na gcui-
deachtaí chun na Cúirte Cuarda déanfar é chun breithimh den
Chúirt Chuarda do Chuaird Bhaile Átha Cliath.

12C. (1) Gan dochar d’fhorálacha alt 311(8) nó 311A(1) den
Phríomh-Acht nó d’fho-alt (3) nó (7) d’alt 12B den Acht seo,
más éagóir le comhalta nó oifigeach de chuid cuideachta an chu-
ideachta a bheith bainte den chlár faoi alt 12A(3) den Acht seo,
féadfaidh cláraitheoir na gcuideachtaí, ar an gcomhalta, nó ar an
oifigeach do dhéanamh iarratais san fhoirm fhorordaithe sula
mbeidh 12 mhí caite ón dáta a rinneadh an fógra lenar baineadh
ainm na cuideachta den chlár a fhoilsiú san Iris Oifigiúil, agus
ar choinníoll go bhfuil daingniú faighte aige ó na Coimisinéirí
Ioncaim á rá go ndearnadh na ráitis go léir atá gan tabhairt,
más ann, agus a cheanglaítear a thabhairt le halt 882 den Acht
Comhdhlúite Cánacha, 1997, a sheachadadh ar na Coimisinéirí
Ioncaim, ainm na cuideachta a chur ar ais ar an gclár.

(2) Ar iarratas a chlárú faoi fho-alt (1) den alt seo agus ar
cibé táillí a bheidh forordaithe a íoc, measfar an chuideachta a
bheith ar marthain ionann is nár baineadh a hainm den chlár.

(3) Faoi réir aon ordaithe a dhéanfaidh an chúirt maidir leis
an ábhar, má chuirtear ainm cuideachta ar ais ar an gclár faoin
alt seo, ní dhéanfaidh sé sin aon difear do chearta nó do dhlite-
anais na cuideachta maidir le haon fhiach nó oibleagáid a tab-
haigh, nó maidir le haon chonradh a rinne, an chuideachta nó a
tabhaíodh nó a rinneadh don chuideachta nó léi, nó thar a
ceann, idir dáta a díscaoilte agus an dáta ar cuireadh ar ais ar
an gclár í.
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12D. Maidir le ráiteas a mhainnigh cuideachta a sheachadadh
ar na Coimisinéirí Ioncaim de réir alt 882(3) den Acht
Comhdhlúite Cánacha, 1997, más rud é, d’fhonn cláraitheoir na
gcuideachtaí d’fheidhmiú aon cheann de na cumhachtaí faoi ailt
12A go 12C den Acht seo, go mbeidh cinneadh le déanamh i
dtaobh an ndearnadh nó nach ndearnadh an ráiteas a sheachad-
adh orthu ina dhiaidh sin, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim,
d’ainneoin aon oibleagáidí maidir le rúndacht nó aon sriain eile
ar nochtadh faisnéise a fhorchuirtear le reacht nó faoi reacht nó
ar shlí eile, aon fhaisnéis a bheidh ar seilbh acu agus a bheidh
ag teastáil ón gcláraitheoir chun críche an chinnidh sin a nocht-
adh don chláraitheoir.’’.

47.—Leasaítear leis seo alt 195 den Phríomh-Acht (a cuireadh iste-
ach le halt 51 d’Acht na gCuideachtaí, 1990)—

(a) trí fho-alt (8) a scriosadh, agus

(b) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt
(11):

‘‘(11A) Má mhainníonn cuideachta fógra a chur, de
réir fho-alt (6), san fhoirm fhorordaithe, chuig clárai-
theoir na gcuideachtaí i dtaobh duine a bheith scortha, ar
chúis ar bith, de bheith ina stiúrthóir nó ina rúnaí don
chuideachta agus i dtaobh an dáta ar tharla an teagmhas
sin, féadfaidh an duine sin fógra a sheirbheáil ar an
gcuideachta—

(a) á iarraidh ar an gcuideachta an fógra maidir leis
an ní sin a chur láithreach, san fhoirm fhoror-
daithe, chuig an gcláraitheoir, agus

(b) á rá go ndéanfaidh sé, más rud é go mainníonn
an chuideachta an iarraidh sin a chomhlíon-
adh laistigh de 21 lá ón bhfógra a sheirbheáil
uirthi, cóip d’aon fhógra uaidh faoi éirí as mar
stiúrthóir nó mar rúnaí na cuideachta nó aon
chruthúnas doiciméadach eile gur scoir sé de
bheith ina stiúrthóir nó ina rúnaí den sórt sin
a chur, in éineacht leis an méid seo a leanas,
chuig cláraitheoir na gcuideachtaí agus chuig
gach duine atá, go bhfios dó, ina oifigeach don
chuideachta—

(i) i gcás chláraitheoir na gcuideachtaí, cibé
faisnéis bhreise a fhorordófar (agus
d’fhéadfadh sé go n-áireofar san fhaisnéis
sin dearbhú reachtúil arna dhéanamh ag
an duine agus ina luaitear ainmneacha na
ndaoine atá, go bhfios dó, ina n-oifigigh
de chuid na cuideachta), agus

(ii) i gcás gach duine eile mar a dúradh, iar-
raidh i scríbhinn ar an duine cibé bearta
a ghlacadh a chinnteoidh nach leanfar a
thuilleadh de mhainneachtain na cuide-
achta an fógra a chomhlíonadh.

(11B) Má mhainníonn cuideachta iarraidh arna déan-
amh uirthi faoi fhógra dá dtagraítear i bhfo-alt (11A) a
chomhlíonadh féadfaidh an duine a sheachaid an fógra
cóip den fhógra faoi éirí as nó cruthúnas doiciméadach
eile dá dtagraítear i bhfo-alt (11A) a chur ar aghaidh
chuig cláraitheoir na gcuideachtaí agus chuig gach duine
atá, go bhfios dó, ina oifigeach de chuid na cuideachta,
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más rud é, agus más rud é amháin, go ndéanfar, i gcás an
chláraitheora, an fhaisnéis bhreise dá dtagraı́tear san fho-alt
sin agus, i gcás gach duine eile mar a dúradh, an iarraidh i
scrı́bhinn dá dtagraı́tear san fho-alt sin, a chur ar aghaidh
in éineacht leis an bhfógra nó leis an gcruthúnas sin.

(11C) Ní bhreithneoidh an cláraitheoir aon fhógra faoi
éirí as nó aon chruthúnas doiciméadach eile gur scoir
duine de bheith ina stiúrthóir nó ina rúnaí de chuid cuide-
achta ar fógra nó cruthúnas é a chuirfidh an duine sin ar
aghaidh chuig cláraitheoir na gcuideachtaí (seachas fógra
nó cruthúnas eile den sórt sin a chuirfidh sé ar aghaidh
faoi réim agus de réir fho-ailt (11A) agus (11B), nó alt
43(9) d’Acht na gCuideachtaí (Leasú) (Uimh.2), 1999).

(11D) Maidir le haon fhaisnéis bhreise dá dtagraítear
i bhfo-alt (11A)(b)(i) agus a áireofar i bhfógra faoi éirí
as nó i gcruthúnas doiciméadach eile dá dtagraítear san
alt seo, ar faisnéis í a chuirfear ar aghaidh, faoi réim agus
de réir na bhforálacha sin roimhe seo, chuig cláraitheoir
na gcuideachtaí, ní mheasfar gur ní clúmhillteach í aisti
féin.

(11E) Féadfaidh aon duine fógra a thabhairt (agus
cibé cruthúnas a fhorordófar ar an ní lena mbaineann ag
gabháil leis) do chláraitheoir na gcuideachtaí á rá go
bhfuil duine atá i seilbh oifige mar stiúrthóir nó mar rúnaí
de chuid cuideachta áirithe tar éis bás a fháil.’’.

48.—Más rud é, de thuras na huaire, de dhroim cóip d’fhógra faoi
éirí as nó cruthúnas doiciméadach eile gur scoir duine de bheith ina
stiúrthóir de chuid na cuideachta lena mbaineann a chur ar aghaidh
chuig an gcláraitheoir, faoi réim agus de réir fho-ailt (11A) agus
(11B) d’alt 195 den Phríomh-Acht, nach bhfuil aon daoine ann a
bhfuil sé taifeadta in oifig chláraitheoir na gcuideachtaí ina leith gur
stiúrthóirí de chuid cuideachta áirithe iad, tabharfaidh sé sin forais
mhaithe do chláraitheoir na gcuideachtaí, chun críocha alt 311 den
Phríomh-Acht, chun a chreidiúint nach bhfuil gnó á sheoladh ag an
gcuideachta agus chun sin a chreidiúint agus an chúis is gá aige nó
aici chun go bhfeidhmeoidh sé nó sí na cumhachtaí a thugtar le fo-
alt (1) den alt sin 311 i ndáil leis an gcuideachta.

49.—Leasaítear leis seo alt 311 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (8), trí na focail ‘‘dá mba nár baineadh ainm na
cuideachta den chlár nó cibé ordú eile a dhéanamh a
fheicfear di a bheith cóir (agus gairtear ‘ordú ionadúil’
den ordú eile sin i bhfo-alt (8A)).’’ a chur in ionad ‘‘dá
mba nár baineadh an chuideachta den chlár.’’, agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt
(8):

‘‘(8A) Más cuí leis an gcúirt gur ceart déanamh
amhlaidh, féadfaidh foráil a bheith in ordú ionadúil á rá,
maidir le fiach nó dliteanas a thabhaigh an chuideachta
nó a tabhaíodh thar a ceann le linn na tréimhse a bhí
an chuideachta bainte den chlár, go mbeidh oifigigh na
cuideachta nó cibé duine nó daoine díobh atá sonraithe
san ordú faoi dhliteanas maidir leis an bhfiach iomlán nó
maidir leis an dliteanas iomlán nó maidir le cuid de (de
réir mar is cóir leis an gcúirt).’’.
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50.—Leasaítear leis seo alt 311A (a cuireadh isteach le hAcht na
gCuideachtaí, 1990) den Phríomh-Acht trí ‘‘Gan dochar d’fhorálacha
alt 311(8) den Acht seo nó d’fho-alt (3) nó (7) d’alt 12B, nó d’fho-
alt (1) d’alt 12C, d’Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1982,’’ a chur in
ionad ‘‘Gan dochar d’fhorálacha alt 311 (8) den Acht seo agus d’alt
12(6) d’Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1982,’’ i bhfo-alt (1).

51.—Leasaítear leis seo alt 8 d’Acht na gCuideachtaí (Leasú),
1983, i bhfo-alt (3), trí ‘‘(7), (8) agus (8A)’’ a chur in ionad ‘‘(7) agus
(8)’’.

52.—(1) Aon bheart dá dtagraítear i bhfo-alt (4) d’alt 368 den
Phríomh-Acht, ar beart é a rinneadh roimh thosach feidhme an ailt
seo—

(a) i dtaobh cláraitheora chúnta, nó ag cláraitheoir cúnta, a cea-
padh faoi fho-alt (2) den alt sin, nó

(b) i dtaobh aon duine eile, nó ag aon duine eile, atá fostaithe
in oifig chláraitheoir na gcuideachtaí chun dualgais faoi
aon achtachán dá dtagraítear san alt sin a chomhlíonadh
go ginearálta,

beidh an beart sin bailí agus measfar go raibh sé riamh bailí amhail
is dá mbeadh an tAire tar éis a ordú, faoin bhfo-alt sin (4), go raibh
beart den sórt sin le déanamh i dtaobh cláraitheora chúnta den sórt
sin, nó aige nó aici, nó i dtaobh duine eile den sórt sin, nó aige nó
aici (lena n-áirítear i gcásanna nach raibh cláraitheoir láithreach na
gcuideachtaí comhstoic (nó a chomharba nó a comharba) as láthair).

(2) Ar thosach feidhme an ailt seo agus uaidh sin amach, maidir
le haon bheart a cheanglaítear nó a údaraítear a dhéanamh le hAcht-
anna na gCuideachtaí, 1963 go 1999, leis an Acht um Chlárú Ainmne-
acha Gnó, 1963, nó leis an Limited Partnerships Act, 1907, i dtaobh
chláraitheoir na gcuideachtaí, chláraitheoir na gcuideachtaí comh-
stoic, nó de réir mar a bheidh, duine dá ngairtear ‘‘an cláraitheoir’’
san achtachán lena mbaineann, nó aige nó aici, féadfar é a dhéanamh
i dtaobh cláraitheora nó cláraitheora chúnta a ceapadh faoi alt 368(2)
den Phríomh-Acht, nó féadfaidh an cláraitheoir nó an cláraitheoir
cúnta sin é a dhéanamh, nó féadfar é a dhéanamh i dtaobh aon duine
eile a bheidh údaraithe chuige sin ag an Aire, nó féadfaidh an duine
sin é a dhéanamh.

(3) Scoirfidh fo-alt (4) d’alt 368 den Phríomh-Acht d’éifeacht a
bheith leis.

53.—(1) Leasaítear leis seo alt 20 d’Acht na gCuideachtaí, 1990,
trí ‘‘aon imeachtaí i leith ciona atá luaite in alt 21(1)(a)’’ a chur in
ionad ‘‘aon imeachtaí coiriúla den sórt atá luaite in alt 21(1)(a) nó
(1)(b)’’ i bhfo-alt (3).

(2) Leasaítear leis seo alt 21 d’Acht na gCuideachtaí, 1990, tríd an
bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

‘‘(1) Ní dhéanfar aon fhaisnéis, leabhar nó doiciméad a bhai-
neann le comhlacht agus a gheofar faoi alt 19 nó 20, a fhoilsiú
ná a nochtadh, gan toiliú roimh ré i scríbhinn ón gcomhlacht sin,
ach amháin d’údarás inniúil, mura rud é, i dtuairim an Aire, gur
gá an foilsiú nó an nochtadh—

(a) d’fhonn aon chion a imscrúdú nó a ionchúiseamh, ar
cion é—

(i) fúthu seo a leanas
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(I) Achtanna na gCuideachtaí;

(II) Achtanna an Bhainc Ceannais, 1942 go 1998;

(III) na hAchtanna um Rialú Iomlaoide, 1954 go
1986;

(IV) na hAchtanna Árachais, 1909 go 1990;

(V) an tAcht Comhdhlúite Cánacha, 1997; nó

(VI) rialacháin a bhaineann le hárachas agus arna
ndéanamh faoi Acht na gComhphobal Eor-
pach, 1972;

nó

(ii) lena ngabhann mí-iompar i dtaca le cúrsaí an
chomhlachta a bhainistiú nó a chuid maoine a
mhífheidhmiú nó a choinneáil go héagórach;

(b) chun dliteanas duine i leith cánach nó dleachta nó íocaí-
ochta eile atá dlite don Stát, d’údarás áitiúil (de réir
bhrí an Achta Rialtais Áitiúil, 1941) nó do bhord
sláinte, nó atá iníoctha leo, a mheasúnú nó d’fhonn
méid atá dlite i leith cánach nó dleachta nó íocaí-
ochta eile den sórt sin a bhailiú;

(c) chun go gcomhlíonfaidh binse (lena mbaineann na
hAchtanna um Binsí Fiosrúcháin (Fianaise), 1921 go
1998) aon cheann dá chuid feidhmeanna;

(d) chun cabhair a thabhairt, nó éascaíocht a dhéanamh,
maidir le haon Aire den Rialtas do chomhlíonadh
aon cheann dá chuid feidhmeanna;

(e) chun cabhrú le haon eagraíocht chuntasóireachta nó le
haon eagraíocht ghairmiúil eile le linn a feidhme-
anna araíonachta a chomhlíonadh i leith aon chom-
haltaí dá cuid nó chun éascaíocht a dhéanamh maidir
leis sin;

(f) chun go ndéanfaidh Painéal Táthcheangail na hÉireann
nó aon stocmhalartán atá bunaithe sa Stát aon
cheann dá chuid feidhmeanna chomhlíonadh i ndáil
leis an gcomhlacht nó i ndáil le haon duine eile atá,
ina thuairim, bainteach leis an gcomhlacht;

(g) chun críocha chomhlíonadh na gceanglas a ghabhann le
cothroime nós imeachta—

(i) a dhéanamh chuig aon chuideachta a bhfuil cigire
ceaptha i ndáil léi faoi alt 14 nó chuig aon duine
a gceanglaíonn an tAire air nó uirthi aon fhais-
néis a thabhairt faoi alt 15, nó

(ii) a dhéanamh chuig aon chomhlacht a bhfuil duine
údaraithe faoi alt 19 i ndáil léi chun na
cumhachtaí a thugtar leis an alt sin a fheidhmiú
nó chuig aon duine a bheidh ainmnithe i dtuara-
scáil arna hullmhú ag duine a bheidh údaraithe
amhlaidh;
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(h) chun aon cheanglas a chomhlíonadh, nó aon chumhacht
a fheidhmiú, a fhorchuirtear nó a thugtar leis an
gCuid seo i leith tuarascálacha a thugann cigirí a
bheidh ceaptha fúithi ag an gcúirt nó ag an Aire;

(i) d’fhonn go dtionscnóidh an tAire imeachtaí chun an
comhlacht a fhoirceannadh faoin bPríomh-Acht, nó
thairis sin, chun críocha imeachtaí arna dtionscnamh
aige chun na críche sin;

(j) chun críocha imeachtaí faoi alt 20 nó 160.’’.

(3) Leasaítear leis seo alt 21(3) d’Acht na gCuideachtaí, 1990—

(a) trí ‘‘agus’’ a scriosadh i mír (g), agus

(b) trí na míreanna seo a leanas a chur in ionad mhír (h):

‘‘(h) an Banc Ceannais, agus

(i) aon údarás atá bunaithe lasmuigh den Stát agus dá
ndílsítear—

(i) feidhmeanna a bhaineann le himscrúdú nó
le hionchúiseamh ciona den tsamhail
chéanna le cion dá dtagraítear i mír (a)
d’fho-alt (1),

(ii) feidhmeanna a bhaineann le measúnú dlite-
anais duine i leith cánach nó dleachta nó
íocaíochta eile atá dlite don stát nó iníoctha
leis an stát ina bhfuil sé bunaithe nó d’aon
údarás eile nó le haon údarás eile atá bunai-
the sa stát sin nó a bhaineann le méid atá
dlite i leith cáin nó dleacht nó íocaíocht eile
den sórt sin a bhailiú, nó

(iii) feidhmeanna den tsamhail chéanna le
feidhmeanna dá dtagraítear i mír (c), (d),
(e) nó (f) d’fho-alt (1).’’.

(4) Beidh feidhm ag na leasuithe a dhéantar leis an alt seo maidir
le faisnéis, leabhair nó doiciméid a fhoilsiú nó a nochtadh tar éis
thosach feidhme an ailt seo, ar faisnéis, leabhair nó doiciméid iad a
bheidh faighte, cibé acu roimh an tosach feidhme sin nó dá éis, faoi
alt 19 nó 20 d’Acht na gCuideachtaí, 1990.

54.—(1) Leasaítear leis seo alt 253 d’Acht na gCuideachtaí,
1990—

(a) i bhfo-alt (1)—

(i) trí ‘‘agus’’ a scriosadh i mír (a),

(ii) trí ‘‘agus’’ a chur isteach i mír (b), i ndiaidh ‘‘luach
ainmniúil a shannadh dó,’’ agus
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(iii) tríd an mír seo a leanas a chur leis i ndiaidh mhír (b):

‘‘(c) nach mbeidh scairchaipiteal eisithe na cuide-
achta de thuras na huaire níos lú ná íosmhéid ná
níos mó ná uasmhéid a shonrófar sa
mheabhrán,’’,

agus

(b) i bhfo-alt (2A) (a cuireadh isteach leis an Acht um Idirghab-
hálaithe Infheistíochta, 1995), trí mhír (b) a scriosadh.

(2) Leasaítear leis seo alt 256 d’Acht na gCuideachtaí, 1990—

(a) i bhfo-ailt (5) agus (7), trí ‘‘trí shaoráidí a sholáthar chun go
mbeidh an pobal páirteach go díreach nó go neamhdhíre-
ach i mbrabúis agus in ioncam na cuideachta’’ a chur in
ionad ‘‘trí dhíol a chuid scaireanna leis an bpobal a chur
ar aghaidh’’, gach áit a bhfuil sé,

(b) i bhfo-alt (6), trí ‘‘saoráidí a sholáthar chun go mbeidh an
pobal páirteach go díreach nó go neamhdhíreach i mbra-
búis agus in ioncam na cuideachta’’ a chur in ionad ‘‘díol
a chuid scaireanna leis an bpobal a chur ar aghaidh’’, agus

(c) trí fho-alt (9) a scriosadh.

(3) Déantar leis seo an t-alt seo a leanas a chur in ionad alt 260
d’Acht na gCuideachtaí, 1990:

‘‘Forálacha áirithe 260.—(1) Leasaítear leis seo na forálacha seo
d’Achtanna na a leanas den Phríomh-Acht, eadhon, ailt 5(1), 36,
gCuideachtaí a

213(d) agus 215 (a)(i), trí ‘nó cuideachta infheis-leasú agus a
tíochta (de réir bhrí Chuid XIII d’Acht na gCui-shrianadh.
deachtaí, 1990)’ a chur isteach i ndiaidh ‘cuide-
achta phríobháideach’ nó ‘cuideachta príobháidí’
gach áit a bhfuil siad sna forálacha sin.

(2) Ní bheidh feidhm ag aon cheann de na for-
álacha seo a leanas den Phríomh-Acht maidir le
cuideachta infheistíochta, eadhon, ailt 53, 56, 58,
60, 69, 70, 72, 119 agus 125.

(3) Ní bheidh feidhm ag aon cheann de na for-
álacha seo a leanas d’Acht na gCuideachtaí
(Leasú), 1983, maidir le cuideachta infheistíochta,
eadhon, ailt 5(2), 6 agus 19, fo-ailt (3) agus (4)
d’alt 20, ailt 22, 23 go 25, 30 go 33, 40, 41 agus
Cuid IV.

(4) Ní bheidh feidhm ag alt 14 d’Acht na gCui-
deachtaí (Leasú), 1986, maidir le cuideachta
infheistíochta.

(5) Ní bheidh feidhm ag aon cheann de na for-
álacha seo a leanas den Acht seo maidir le cuide-
achta infheistíochta, eadhon, Caibidlí 2 go 4 de
Chuid IV, alt 140 (cibé acu maidir le cás ina bhfuil
an chuideachta infheistíochta á foirceannadh nó
cás ina bhfuil sí ina cuideachta ghaolmhar (de réir
bhrí an ailt sin)) agus Cuid XI.’’.
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Alt 32.

Ailt 6, 32 agus 45.
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AN CHÉAD SCEIDEAL

Forálacha Sonracha óna bhfuil Cuideachta Díolmhaithe faoi
Chuid III

1. Ailt 157 agus 159 den Phríomh-Acht a mhéid a bhaineann siad
le tuarascáil iniúchóra.

2. Alt 160(2) den Phríomh-Acht.

3. Míreanna (b), (c) agus (d) d’fho-alt (3), agus fo-alt (4), d’alt 49
d’Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1983.

4. Alt 7 d’Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1986, a mhéid a bhaine-
ann sé le tuarascáil iniúchóra.

5. Alt 15 agus fo-ailt (3), (4) agus (5) d’alt 18 d’Acht na gCuide-
achtaí (Leasú), 1986.

6. Alt 19 d’Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1986, a mhéid a bhaine-
ann sé le tuarascáil iniúchóra.

7. Ailt 46 agus 193 d’Acht na gCuideachtaí, 1990.

AN DARA SCEIDEAL

Liosta Cuideachtaí chun Críocha Alt 3(2)(c) d’Acht 1990 agus
Ailt 32 agus 45

1. Cuideachta is ballghnólacht de réir bhrí an Achta um Stocmhal-
artáin, 1995.

2. Cuideachta is stocmhalartán de réir bhrí an Achta um
Stocmhalartáin, 1995.

3. Cuideachta is gnóthas comhlachaithe nó gnóthas gaolmhar de
chuid ballghnólachta nó stocmhalartáin de réir bhrí an Achta
um Stocmhalartáin, 1995.

4. Cuideachta is gnólacht gnó infheistíochta de réir bhrí an Achta
um Idirghabhálaithe Infheistíochta, 1995.

5. Cuideachta is gnóthas comhlachaithe nó gnóthas gaolmhar de
chuid gnólachta gnó infheistíochta de réir bhrí an Achta um
Idirghabhálaithe Infheistíochta, 1995.

6. Cuideachta lena mbaineann Caibidil VII, VIII nó IX de Chuid
II d’Acht an Bhainc Ceannais, 1989.

7. Cuideachta atá ag gabháil do ghnó taiscí nó cistí inaisíoctha eile
a ghlacadh nó do chreidmheas a dheonú dá cuntas féin.

8. Cuideachta is comhlacht comhlachaithe de chuid cumainn foirg-
níochta de réir bhrí an Achta Cumann Foirgníochta, 1989.

9. Cuideachta is fiontar comhlachaithe de chuid forais cre-
idmheasa de réir bhrí Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Maoirseacht Chomhdhlúite ar Fhorais Chreidmheasa), 1992
(I.R. Uimh. 396 de 1992).

10. Cuideachta infheistíochta de réir bhrí Chuid XIII d’Acht na
gCuideachtaí, 1990.

11. Cuideachta is cuideachta bhainistíochta nó iontaobhaí de réir
bhrí Chuid XIII d’Acht na gCuideachtaí, 1990.

12. Cuideachta is gnóthas le haghaidh comhinfheistíochta in urrúis
inaistrithe de réir bhrí Rialacháin na gComhphobal Eorpach
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(Gnóthais le haghaidh Comhinfheistíochta in Urrúis
Inaistrithe), 1989 (I.R. Uimh. 78 de 1989).

13. Cuideachta is cuideachta bhainistíochta nó iontaobhaí gnóthais
le haghaidh comhinfheistíochta in urrúis inaistrithe de réir bhrí
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Gnóthais le haghaidh
Comhinfheistíochta in Urrúis Inaistrithe), 1989 (I.R. Uimh. 78
de 1989).

14. Cuideachta is cuideachta bhainistíochta nó iontaobhaí de chuid
scéime iontaobhais aonad de réir bhrí an Achta um Iontaobhais
Aonad, 1990.

15. Cuideachta is comhpháirtí ginearálta nó caomhnóir comhpháir-
tíochta teoranta infheistíochta de réir bhrí an Achta um
Chomhpháirtíochtaí Teoranta Infheistíochta, 1994.

16. Cuideachta is gnóthas a bhfuil dlúthnascanna aige le gnóthas
airgeadais de réir bhrí na Rialachán um Fhorais Chreidmheasa,
Ballghnólachtaí Stocmhalartáin agus Gnólachtaí Gnó Infheis-
tíochta a Mhaoirsiú, 1996 (I.R. Uimh. 267 de 1996).

17. Aon chuideachta eile a gceanglaítear, de bhua aon achtacháin
nó de bhua aon ionstraime faoi aon achtachán, í a bheith úda-
raithe ag an mBanc Ceannais chun go mbeidh gnó á sheoladh
aici.

18. Cuideachta—

(a) is sealbhóir ar údarú de réir bhrí—

(i) Rialachán 2 de Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Árachas Neamh-Shaoil), 1976 (I.R. Uimh. 115 de
1976),

(ii) Rialachán 2 de Rialacháin Chreata na gComhphobal
Eorpach (Árachas Neamh-Shaoil), 1994 (I.R. Uimh.
359 de 1994),

(iii) Rialachán 2 de Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Árachas Saoil), 1984 (I.R. Uimh. 57 de 1984), nó

(iv) Rialachán 2 de Rialacháin Chreata na gComhphobal
Eorpach (Árachas Saoil), 1994 (I.R. Uimh. 360 de
1994),

nó

(b) is sealbhóir ar údarú arna dheonú faoi Rialacháin na
gComhphobal Eorpach (Árachas Neamh-Shaoil) (Leasú)
(Uimh. 2), 1991 (I.R. Uimh. 142 de 1991).

19. Cuideachta is idirghabhálaí árachais de réir bhrí an Achta Ára-
chais, 1989.

20. Cuideachta is comhlacht eiscthe de réir bhrí na nAchtanna
Ceardchumann, 1871 go 1990.
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