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ACHT D’ÉASCÚ AIRGEAD A THABHAIRT AR IASACHT
DO MHIONFHIONTAIR; CHUN NA CRÍCHE SIN DO
DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE CISTE AR A
dTABHARFAR AN CISTE IASACHTA DO
MHIONFHIONTAIR; DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR
LE CUIDEACHTA A FHOIRMIÚ CHUN AN CISTE SIN A
BHAINISTIÚ; AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH
NITHE A BHAINEANN LEIS AN MÉID SIN.

[24 Iúil 2012]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—(1) Féadfar an tAcht um an gCiste Iasachta do
Mhionfhiontair, 2012 a ghairm den Acht seo.

(2) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a
cheapfaidh 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.

2.—(1) San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1963” Acht na gCuideachtaí, 1963;

tá le “Ciste” an bhrí a shanntar dó le halt 4;

forléireofar “leas ábhartha” de réir alt 2(3) den Acht um Eitic in
Oifigí Poiblí, 1995;

forléireofar “mionfhiontar” de réir fho-alt (2);

ciallaíonn “Aire” an tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta;
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ciallaíonn “Fondúireacht Airgeadais Shóisialaigh” an chuideachta
darb ainm Social Finance Foundation a foirmíodh agus a cláraíodh
faoi Achtanna na gCuideachtaí an 25 Eanáir 2007;

tá le “fochuideachta” an bhrí a shanntar dó le halt 11.

(2) Chun críocha an Achta seo, is mionfhiontar duine más rud é—

(a) go bhfuil an duine bunaithe sa Stát agus go bhfuil níos lú
ná deichniúr (arna ríomh de réir Mholadh (2003/361/CE)
an 6 Bealtaine 20031 ón gCoimisiún i dtaobh an mhínithe
ar mhionfhiontair, ar fhiontair bheaga agus ar fhiontair
mheánmhéide) ar fostú aige nó aici cibé acu sa Stát nó
lasmuigh de, agus

(b) maidir leis an duine—

(i) nach mó ná €2 mhilliún (arna ríomh de réir an Mholta
sin ón gCoimisiún) a láimhdeachas bliantúil cibé acu
a tuilleadh nó nár tuilleadh é, nó a fuarthas nó nach
bhfuarthas é ó ghníomhaíochtaí a sheoltar, sa Stát,

(ii) nach mó, sa bhliain lena mbaineann, ná €2 mhilliún
(arna ríomh de réir an Mholta sin ón gCoimisiún) a
láimhdeachas bliantúil measta (in imthosca ina
bhfuil gnó á sheoladh ag an duine ar feadh tréimhse
is giorra ná 12 mhí) cibé acu a measadh nó nár
measadh é a bheith tuillte, nó faighte ó
ghníomhaíochtaí a sheoltar, sa Stát, nó

(iii) nach mó ná €2 mhilliún (arna ríomh de réir an Mholta
sin ón gCoimisiún) iomlán a chláir comhardaithe
bhliantúil nó a cláir comhardaithe bhliantúil.

3.—Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an
Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe é, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

CUID 2

An Ciste Iasachta do Mhionfhiontair

4.—(1) Maidir leis na deontais go léir a thabharfar don
fhochuideachta faoi alt 5 agus gach bronntanas agus ioncam eile,
tabharfar an Ciste Iasachta do Mhionfhiontair orthu i dteannta a
chéile agus gairtear an “Ciste” díobh san Acht seo.

(2) Chun a feidhmeanna faoin Acht seo a chomhlíonadh, osclóidh
an fhochuideachta cibé cuntais a chinnfidh sí de réir aon socrú faoi
fho-alt (4).

(3) Déanfar na deontais go léir a thabharfar don fhochuideachta
faoi alt 5 agus gach bronntanas agus ioncam eile a íoc isteach i
gcuntais de chuid na fochuideachta arna n-oscailt faoin alt seo.

(4) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe, socrú a dhéanamh leis an bhfochuideachta maidir leis
1I.O. Uimh. L124 an 20.5.2003, lch. 36
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an bhfochuideachta d’oscailt agus do chothabháil cuntas, agus
féadfar leis an socrú sin foráil a dhéanamh i ndáil le hairgead a íoc
isteach sna cuntais sin agus airgead a aistriú idir na cuntais sin.

(5) San alt seo, ciallaíonn “bronntanas agus ioncam eile”—

(a) an t-ioncam uile a fhaightear ó aon infheistíocht arna
déanamh ag an bhfochuideachta faoi alt 6,

(b) na fáltais ó dhíol nó ó dhiúscairt eile aon infheistíochtaí
arna ndéanamh ag an bhfochuideachta faoi alt 6,

(c) bronntanais airgid arna bhfáil ag an bhfochuideachta de
réir alt 9,

(d) ioncam arna fháil as aon bhronntanas a bheidh glactha ag
an bhfochuideachta de réir alt 9,

(e) na fáltais ó dhíol nó ó dhiúscairt eile gach bronntanas talún
nó maoine eile a bheidh glactha ag an bhfochuideachta
de réir alt 9,

(f) airgead arna íoc leis an bhfochuideachta de réir fho-alt (5)
d’alt 9, agus

(g) na fáltais ó dhíol nó ó dhiúscairt eile aon talún nó maoine
eile a bheidh íoctha leis an bhfochuideachta de réir fho-
alt (6) d’alt 9.

5.—(1) Tabharfaidh an tAire deontas €10 milliún don
fhochuideachta as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

(2) Féadfaidh an tAire, i dteannta an deontais a thabharfar de
réir fho-alt (1), cibé deontas nó deontais a thabhairt don
fhochuideachta as airgead a sholáthróidh an tOireachtas a
mheasfaidh sé nó sí is cuí ar choinníoll nach mó ná €15 mhilliún
comhiomlán na ndeontas go léir a thabharfar don fhochuideachta de
réir an fho-ailt seo.

(3) D’fhonn amhras a sheachaint, ní bheidh an fhochuideachta
faoi dhliteanas aon airgead a íocfar léi faoin alt seo a aisíoc leis an
Aire.

6.—(1) Aon airgead a bheidh chun creidiúna don Chiste agus
nach mbeidh gá leis, de thuras na huaire, chun airgead a thabhairt
ar iasacht do mhionfhiontair de réir alt 7 nó íocaíochtaí a dhéanamh
de réir alt 19, féadfaidh an fhochuideachta é a infheistiú—

(a) i cibé urrúis (seachas scaireanna i gcuideachta) a
mheasfaidh sí is cuí, nó

(b) tríd an airgead a thaisceadh i bhforas creidmheasa,

in airgeadra an Stáit.

(2) Féadfaidh an fhochuideachta, ó am go ham agus dá rogha féin,
aon infheistíochtaí arna ndéanamh faoi fho-alt (1) a athrú nó a dhíol.

(3) Ní dhéanfar airgead a bheidh chun creidiúna don Chiste a
úsáid chun aon chríche seachas chun críocha an Achta seo.
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(4) San alt seo, tá le “foras creidmheasa” an bhrí chéanna atá leis
in Acht an Bhainc Ceannais agus na bhForas Creidmheasa
(Réiteach), 2011.

7.—(1) Féadfaidh an fhochuideachta airgead a thabhairt ar
iasacht do mhionfhiontair de réir scéime faoi alt 10 as airgead—

(a) a bheidh, de thuras na huaire, chun creidiúna don Chiste,
nó

(b) a bheidh tugtha ar iasacht di ag an bhFondúireacht
Airgeadais Shóisialaigh de réir fho-alt (4) d’alt 8.

(2) Más rud é, mar gheall ar mhainneachtain nó mainneachtainí
airgead a íoc, is airgead atá dlite don fhochuideachta de bhun
comhaontú nó comhaontuithe lena ndéantar foráil maidir le hiasacht
nó iasachtaí lena mbaineann fo-alt (1) a dhéanamh, nach leor an
t-airgead (seachas an t-airgead a bheidh chun creidiúna don Chiste)
a bheidh de thuras na huaire chun creidiúna cuntas arna sealbhú ag
an bhfochuideachta chun a chumasú don fhochuideachta aon suim,
a bheidh le híoc de réir téarmaí agus coinníollacha dá dtagraítear i
bhfo-alt (4) d’alt 8, a íoc (go hiomlán nó go páirteach) leis an
bhFondúireacht Airgeadais Shóisialaigh, íocfaidh an fhochuideachta
an tsuim sin leis an bhFondúireacht Airgeadais Shóisialaigh as
airgead a bheidh de thuras na huaire chun creidiúna don Chiste.

8.—(1) Féadfaidh an Fhondúireacht Airgeadais Shóisialaigh, chun
críocha an Achta seo agus le toiliú an Aire, an Aire Airgeadais agus
an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, airgead a fháil ar
iasacht (lena n-áirítear airgead in airgeadra seachas airgeadra an
Stáit) ó cibé daoine a mheasfaidh sí is cuí, cibé acu trí bhintiúir (nó
fiach-urrús eile) a eisiúint nó ar shlí eile.

(2) Ní mó, aon tráth áirithe, ná €25 mhilliún comhiomlán na
n-iasachtaí ag an bhFondúireacht Airgeadais Shóisialaigh faoin alt
seo.

(3) Chun críocha an ailt seo, maidir le hairgead a fuarthas ar
iasacht in airgeadra seachas airgeadra an Stáit, measfar gur coibhéis
é in airgeadra an Stáit don airgead a fuarthas ar iasacht iarbhír, agus
an choibhéis sin á ríomh de réir an ráta iomlaoide don airgeadra sin
agus airgeadra an Stáit a bhí i réim an tráth a fuarthas an iasacht sin.

(4) (a) Déanfaidh an Fhondúireacht Airgeadais Shóisialaigh, faoi
réir cibé téarmaí agus coinníollacha a chinnfidh an tAire,
an t-airgead go léir arna fháil ar iasacht aici de réir an
ailt seo a thabhairt ar iasacht don fhochuideachta.

(b) Ní dhéanfaidh an Fhondúireacht Airgeadais Shóisialaigh
airgead a thabhairt ar iasacht don fhochuideachta seachas
airgead arna fháil ar iasacht aici de réir an ailt seo.

(c) Ní bhfaighidh an fhochuideachta airgead ar iasacht ó aon
duine seachas airgead arna thabhairt ar iasacht di de réir
an ailt seo.

(5) Ní oibreoidh an t-alt seo chun aon chumhacht chun airgead a
fháil ar iasacht atá ag an bhFondúireacht Airgeadais Shóisialaigh, ar
leith ón alt seo, a shrianadh nó a theorannú.
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9.—(1) Féadfaidh an tAire nó an fhochuideachta, le toiliú an Aire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, bronntanas airgid a ghlacadh
(arb é is cuspóir lena thabhairt go rachaidh sé chun sochair don
Chiste) ar cibé iontaobhais nó coinníollacha (más ann) a shonróidh
an deontóir.

(2) Féadfaidh an tAire nó an fhochuideachta, le toiliú an Aire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, bronntanas talún nó maoine
eile a ghlacadh (arb é is cuspóir lena thabhairt a chumasú a luach a
réadú chun sochair don Chiste) ar cibé iontaobhais nó coinníollacha
(más ann) a shonróidh an deontóir.

(3) Ní ghlacfaidh an tAire nó an fhochuideachta bronntanas
airgid, talún nó maoine eile más rud é go mbeidh na hiontaobhais
nó na coinníollacha a bheidh ag gabháil leis ar neamhréir le
feidhmeanna an Aire, an Aire Airgeadais, an Aire Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe, na Fondúireachta Airgeadais Shóisialaigh
nó na fochuideachta faoin Acht seo.

(4) (a) Déanfaidh an tAire, ar cibé modh a chinnfidh sé nó sí, le
toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, aon
talamh nó maoin eile a bheidh glactha aige nó aici mar
bhronntanas faoin alt seo a dhíol nó a dhiúscairt ar shlí
eile.

(b) Déanfaidh an fhochuideachta, ar cibé modh a chinnfidh sí,
le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe,
aon talamh nó maoin eile a bheidh glactha aici mar
bhronntanas faoin alt seo a dhíol nó a dhiúscairt ar shlí
eile.

(5) Déanfaidh an tAire, a luaithe is féidir tar éis bronntanas airgid
a ghlacadh de réir an ailt seo, an t-airgead sin a íoc leis an
bhfochuideachta.

(6) Déanfaidh an tAire, a luaithe is féidir tar éis aon talamh nó
maoin eile a bheidh glactha aige nó aici mar bhronntanas de réir an
ailt seo a dhíol nó a dhiúscairt ar shlí eile, na fáltais ón díol sin nó
ón diúscairt sin a íoc leis an bhfochuideachta.

(7) Ní oibreoidh aon ní san alt seo chun aon chumhacht chun
bronntanas airgid, talún nó maoine eile a ghlacadh atá ag an Aire,
ar leith ón alt seo, a shrianadh nó a theorannú.

10.—(1) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais agus an
Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus tar éis dul i
gcomhairle leis an bhFondúireacht Airgeadais Shóisialaigh, scéim nó
scéimeanna a dhéanamh chun críocha an Achta seo.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfar foráil a
dhéanamh le scéim faoin alt seo i ndáil le gach ceann nó aon cheann
de na nithe seo a leanas—

(a) an aicme nó na haicmí mionfhiontar lena mbainfidh an
scéim,

(b) na críocha chun a bhféadfar airgead arna thabhairt ar
iasacht ag an bhfochuideachta do na mionfhiontair a chur
chun feidhme,
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(c) an t-uasmhéid nó na huasmhéideanna a fhéadfaidh an
fhochuideachta a thabhairt ar iasacht do mhionfhiontar
faoin Acht seo,

(d) téarmaí comhaontuithe chun airgead a thabhairt ar iasacht
do mhionfhiontair lena n-áirítear téarmaí den sórt sin a
athrú,

(e) mionfhiontair d’ullmhú agus do chothabháil taifead,
leabhair chuntais agus cibé doiciméadacht eile a
shonrófar sa scéim,

(f) an fhochuideachta do thabhairt doiciméad, faisnéise agus
tuarascálacha don Aire,

(g) beartais agus cleachtais na fochuideachta maidir leis an
méid seo a leanas—

(i) airgead a thabhairt ar iasacht do mhionfhiontair,

(ii) airgead arna thabhairt ar iasacht de réir an Achta seo
a ghnóthú, agus

(iii) mionfhiontair do sholáthar urrúis i leith airgid arna
fháil ar iasacht faoin Acht seo.

(3) Déanfar gach scéim faoin alt seo a leagan faoi bhráid gach Tí
den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a déanta, agus má dhéanann
ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21 lá a shuífidh an Teach sin tar
éis an scéim a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú na
scéime, beidh an scéim ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do
bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin scéim.

CUID 3

An Ciste Iasachta do Mhionfhiontair a Bhainistiú

11.—Déanfaidh an Fhondúireacht Airgeadais Shóisialaigh, tar éis
dul i gcomhairle leis an Aire, leis an Aire Airgeadais agus leis an
Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, a chur faoi deara
cuideachta phríobháideach a bheidh faoi theorainn scaireanna (dá
ngairtear “an fhochuideachta” san Acht seo) agus i gcomhréir leis na
coinníollacha a leagtar síos san Acht seo a fhoirmiú agus a chlárú
faoi Achtanna na gCuideachtaí.

12.—(1) Micrea-Airgeadas Éireann is ainm don fhochuideachta.

(2) Ní bheidh feidhm ag mír (b) d’fho-alt (1) d’alt 6 (a cuireadh
isteach le halt 3 d’Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1983 agus leis an
gCéad Sceideal a ghabhann leis an Acht sin) d’Acht 1963 maidir leis
an bhfochuideachta.

(3) Is é €1 scairchaipiteal údaraithe na fochuideachta arb éard a
bheidh ann aon scair amháin €1 agus eiseoidh an fhochuideachta an
scair sin chuig an bhFondúireacht Airgeadais Shóisialaigh.

(4) Ní dhéanfaidh an Fhondúireacht Airgeadais Shóisialaigh, gan
toiliú an Aire, an scair arna heisiúint chuici faoi fho-alt (3) a
choimhthiú.
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13.—(1) Beidh meabhrán comhlachais na fochuideachta i cibé
foirm, ar comhréir leis an Acht seo, a cheadóidh an tAire le toiliú an
Aire Airgeadais agus an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

(2) Beidh airteagail chomhlachais na fochuideachta i cibé foirm,
ar comhréir leis an Acht seo, a cheadóidh an tAire le toiliú an Aire
Airgeadais agus an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

(3) D’ainneoin aon ní atá in Achtanna na gCuideachtaí, ní bheidh
aon athrú ar mheabhrán comhlachais nó ar airteagail chomhlachais
na fochuideachta bailí ná éifeachtúil mura ndéanfar é le ceadú roimh
ré ón Aire arna thabhairt le toiliú an Aire Airgeadais agus an Aire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

14.—(1) Scoirfidh stiúrthóir ar an bhfochuideachta de bheith
cáilithe chun bheith, agus scoirfidh sé nó sí de bheith, ina stiúrthóir
ar an bhfochuideachta más rud é—

(a) go mbreithneofar ina fhéimheach nó ina féimheach é nó í,

(b) go ndéanfaidh sé nó sí imshocraíocht nó comhshocraíocht
le creidiúnaithe,

(c) go ngearrfaidh cúirt dlínse inniúla téarma príosúnachta air
nó uirthi,

(d) go gciontófar é nó í in aon chion indíotáilte i ndáil le
cuideachta,

(e) go gciontófar é nó í i gcion lena ngabhann calaois nó
mímhacántacht, cibé acu is i ndáil le cuideachta é nó nach
ea, nó

(f) go ndéanfar ordú ina thaobh nó ina taobh faoi alt 160
d’Acht na gCuideachtaí, 1990.

(2) Maidir leis an alt seo, is alt é i dteannta, agus ní alt é in ionad,
aon fhorála d’Achtanna na gCuideachtaí ar dá bua nach bhfuil duine
cáilithe chun bheith ina stiúrthóir ar chuideachta nó a scoirfidh sé nó
sí de bheith ina stiúrthóir ar chuideachta.

15.—(1) Más rud é, maidir le stiúrthóir ar an bhfochuideachta—

(a) go n-ainmneofar é nó í mar chomhalta de Sheanad
Éireann,

(b) go dtoghfar é nó í mar chomhalta de cheachtar Teach den
Oireachtas nó chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta
de Pharlaimint na hEorpa, nó

(c) go measfar, de bhun Chuid XIII den Dara Sceideal a
ghabhann leis an Acht um Thoghcháin do Pharlaimint na
hEorpa, 1997, é nó í a bheith tofa chun na Parlaiminte
sin,

scoirfidh sé nó sí air sin de bheith ina stiúrthóir ar an
bhfochuideachta.

(2) Más rud é, maidir le comhalta d’fhoireann na fochuideachta—
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(a) go n-ainmneofar é nó í mar chomhalta de Sheanad
Éireann,

(b) go dtoghfar é nó í mar chomhalta de cheachtar Teach den
Oireachtas nó chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta
de Pharlaimint na hEorpa, nó

(c) go measfar, de bhun na Coda sin XIII, é nó í a bheith tofa
chun na Parlaiminte sin,

scoirfidh sé nó sí air sin de bheith ina chomhalta nó ina comhalta
d’fhoireann na fochuideachta.

(3) Aon duine a bheidh de thuras na huaire i dteideal faoi Bhuan-
Orduithe ceachtar Tí den Oireachtas suí sa Teach sin nó atá ina
chomhalta nó ina comhalta de Pharlaimint na hEorpa, beidh sé nó
sí, fad a bheidh sé nó sí i dteideal amhlaidh nó ina chomhalta nó ina
comhalta den sórt sin, dícháilithe chun bheith ina stiúrthóir ar an
bhfochuideachta nó ina chomhalta nó ina comhalta d’fhoireann na
fochuideachta.

16.—(1) Más rud é go n-eascróidh aon cheann de na nithe seo a
leanas ag cruinniú de na stiúrthóirí ar an bhfochuideachta, eadhon—

(a) socrú ar páirtí ann an fhochuideachta nó socrú den sórt sin
atá beartaithe, nó

(b) conradh nó comhaontú eile leis an bhfochuideachta nó
conradh nó comhaontú eile den sórt sin atá beartaithe,

ansin, maidir le haon stiúrthóir ar an bhfochuideachta a bheidh i
láthair ag an gcruinniú agus a mbeidh leas ábhartha aige nó aici sa
ní seachas ina cháil nó ina cáil mar stiúrthóir den sórt sin—

(i) nochtfaidh sé nó sí ag an gcruinniú do na stiúrthóirí eile
ar an bhfochuideachta a bheidh i láthair go bhfuil an leas
sin aige nó aici agus cén cineál leasa é,

(ii) ní imreoidh sé nó sí tionchar, ná ní fhéachfaidh sé nó sí le
tionchar a imirt, ar bhreith a bheidh le tabhairt i ndáil
leis an ní,

(iii) fanfaidh sé nó sí as láthair ón gcruinniú nó ón gcuid sin
den chruinniú ar lena linn a bheidh an ní á phlé,

(iv) ní ghlacfaidh sé nó sí aon pháirt in aon phlé a dhéanfar
maidir leis an ní, agus

(v) ní vótálfaidh sé nó sí ar bhreith maidir leis an ní.

(2) I gcás go nochtfar leas ábhartha de bhun an ailt seo, déanfar
an nochtadh a thaifeadadh i miontuairiscí an chruinnithe lena
mbaineann agus, fad a bheifear ag plé leis an ní lena mbaineann an
nochtadh ag an gcruinniú, ní áireofar an stiúrthóir a dhéanann an
nochtadh sa chóram don chruinniú.

(3) I gcás go n-eascróidh ceist ag cruinniú de na stiúrthóirí ar an
bhfochuideachta i dtaobh arbh ionann nó nárbh ionann iompraíocht
áirithe, dá ndéanfadh stiúrthóir ar an bhfochuideachta dá réir, agus
mainneachtain aige nó aici ceanglais fho-alt (1) a chomhlíonadh,
féadfaidh cathaoirleach an chruinnithe, faoi réir fho-alt (4), an cheist
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a chinneadh, agus is breith chríochnaitheach a bheidh i mbreith an
chathaoirligh, agus i gcás go gcinnfear ceist den sórt sin amhlaidh,
déanfar sonraí an chinnidh a thaifeadadh i miontuairiscí an
chruinnithe.

(4) Más rud é, ag cruinniú de na stiúrthóirí ar an bhfochuideachta,
gurb é nó gurb í cathaoirleach an chruinnithe an stiúrthóir a mbeidh
ceist lena mbaineann fo-alt (3) le cinneadh ina leith, ansin déanfaidh
na stiúrthóirí eile ar an bhfochuideachta a bheidh i láthair ag an
gcruinniú duine dá líon a roghnú chun bheith ina chathaoirleach nó
ina cathaoirleach ar an gcruinniú chun an cheist lena mbaineann a
chinneadh.

(5) (a) I gcás gur deimhin leis an Aire gur sháraigh stiúrthóir ar
an bhfochuideachta fo-alt (1), féadfaidh an tAire, más cuí
leis nó léi, a ordú don Fhondúireacht Airgeadais
Shóisialaigh an stiúrthóir sin a chur as oifig agus
déanfaidh an Fhondúireacht Airgeadais Shóisialaigh de
réir an ordacháin sin.

(b) I gcás go gcuirfear duine as oifig de bhun ordacháin faoin
bhfo-alt seo, beidh sé nó sí dícháilithe as sin amach chun
bheith ina stiúrthóir ar an bhfochuideachta.

(6) Ní bheidh feidhm ag alt 194 (arna leasú le halt 2 d’Acht na
gCuideachtaí (Leasú), 2009) d’Acht 1963 maidir le stiúrthóir ar an
bhfochuideachta.

17.—(1) I gcás go mbeidh leas ábhartha ag comhalta d’fhoireann
na fochuideachta, ar shlí eile seachas ina cháil nó ina cáil mar
chomhalta den sórt sin, in aon chonradh, comhaontú nó socrú nó in
aon chonradh, comhaontú nó socrú beartaithe, ar páirtí ann an
fhochuideachta—

(a) nochtfaidh an duine sin a leas, agus cineál an leasa, don
fhochuideachta,

(b) ní ghlacfaidh an duine sin aon pháirt i gcaibidil an
chonartha, an chomhaontaithe nó an tsocraithe ná in aon
phlé ag an bhfochuideachta nó ag comhaltaí d’fhoireann
na fochuideachta i ndáil leis an gcéanna, agus

(c) ní imreoidh an duine sin tionchar, ná ní fhéachfaidh sé nó
sí le tionchar a imirt, ar bhreith a bheidh le tabhairt ar
an ní ná ní dhéanfaidh sé nó sí aon mholadh i ndáil leis
an gconradh, leis an gcomhaontú nó leis an socrú.

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le conarthaí nó conarthaí
beartaithe fostaíochta a bheidh ag comhaltaí d’fhoireann na
fochuideachta leis an bhfochuideachta.

(3) I gcás go sáróidh duine an t-alt seo féadfaidh an
fhochuideachta cibé athruithe is cuí léi a dhéanamh ar théarmaí agus
coinníollacha fostaíochta an duine nó conradh fostaíochta an duine
a fhoirceannadh.

18.—(1) Ní nochtfaidh duine faisnéis faoi rún a gheobhaidh sé nó
sí le linn dó nó di feidhmeanna a chomhlíonadh mar stiúrthóir ar an
bhfochuideachta nó mar chomhalta d’fhoireann na fochuideachta, nó
mar chomhairleoir nó sainchomhairleoir don fhochuideachta, nó mar
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chomhalta d’fhoireann comhairleora nó sainchomhairleora den sórt
sin mura mbeidh sé nó sí údaraithe go cuí ag an bhfochuideachta
chun é sin a dhéanamh.

(2) Ní oibreoidh fo-alt (1) chun a thoirmeasc ar dhuine dá
dtagraítear san fho-alt sin faisnéis faoi rún a nochtadh don
Fhondúireacht Airgeadais Shóisialaigh.

(3) San alt seo, folaíonn “faisnéis faoi rún”—

(a) faisnéis a mbeidh sé sainráite ag an bhfochuideachta ina
leith go bhfuil sí faoi rún, maidir le faisnéis áirithe nó
maidir le faisnéis d’aicme nó de thuairisc áirithe, agus

(b) tograí de chineál tráchtála nó tairiscintí a chuirfidh
conraitheoirí, sainchomhairleoirí nó aon duine eile faoi
bhráid na fochuideachta.

19.—(1) Déanfar na caiteachais go léir a thabhóidh an
fhochuideachta de réir socrú faoin alt seo a íoc as airgead a bheidh
chun creidiúna don Chiste.

(2) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe, socrú i scríbhinn a dhéanamh leis an bhfochuideachta
i ndáil leis an bhfochuideachta do chaitheamh airgid (seachas airgead
arna thabhairt ar iasacht ag an bhfochuideachta faoi alt 7 nó arna íoc
leis an bhFondúireacht Airgeadais Shóisialaigh i dtaca le haon
iasacht arna tabhairt ag an bhFondúireacht Airgeadais Shóisialaigh
don fhochuideachta de réir fho-alt (4) d’alt 8) i gcomhlíonadh a
feidhmeanna faoin Acht seo.

(3) I gcás go ndéanfar an fhochuideachta a fhoirceannadh go
toilteanach nó ag an gcúirt, íocfar isteach sa Phríomh-Chiste aon
airgead a bheidh fágtha sa Chiste tar éis na fiacha go léir a bheidh
tabhaithe ag an bhfochuideachta de réir socrú faoin alt seo a íoc.

20.—(1) Gan dochar do cheanglais Achtanna na gCuideachtaí i
ndáil le cláir chomhardaithe agus cuntais, coimeádfaidh an
fhochuideachta, i cibé foirm a cheadóidh an tAire, le toiliú an Aire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, gach cuntas is cuí agus is
gnáth ar an airgead go léir a gheobhaidh sí nó a chaithfidh sí agus,
go háirithe, coimeádfaidh sí san fhoirm sin a dúradh na cuntais
speisialta sin go léir a ordóidh an tAire ó am go ham le toiliú an
Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

(2) Tráth nach déanaí ná 1 Márta sa bhliain díreach tar éis na
bliana airgeadais lena mbaineann siad nó ar cibé dáta is luaithe ná
sin a shonróidh an tAire ó am go ham, déanfar cuntais a
choimeádfaidh an fhochuideachta de bhun an ailt seo a chur faoi
bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste lena n-iniúchadh agus,
díreach tar éis an iniúchta, déanfar cóip de na cuntais, agus de cibé
cuntais eile (más ann) a ordóidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle
leis an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, mar aon le cóip
de thuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar na cuntais, a
thíolacadh don Aire agus, a luaithe is féidir tar éis iad a thíolacadh
amhlaidh, cuirfidh an tAire faoi deara cóipeanna den chéanna a
leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.
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(3) Ní bheidh feidhm ag achtachán iomchuí, i leith na
fochuideachta, maidir leis an bhFondúireacht Airgeadais
Shóisialaigh.

(4) Chun críocha an ailt seo, is achtachán iomchuí é gach ceann
díobh seo a leanas—

(a) ailt 150 agus 158 d’Acht 1963,

(b) ailt 13 agus 16 d’Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1986 agus
Cuid V den Sceideal a ghabhann leis an Acht sin, agus

(c) Rialacháin 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 agus 39 de
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Cuideachtaí:
Grúpchuntais), 1992 (I.R. Uimh. 201 de 1992).

21.—Déanfaidh an fhochuideachta, tráth nach déanaí ná an 30
Meitheamh gach bliain, tuarascáil maidir lena gníomhaíochtaí sa
bhliain díreach roimhe sin a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire
agus, a luaithe is féidir tar éis an tuarascáil sin a fháil, cuirfidh an
tAire faoi deara cóipeanna den tuarascáil a leagan faoi bhráid gach
Tí den Oireachtas.

22.—Déanfaidh an tAire tús a chur le hathbhreithniú ar oibriú an
Achta seo tráth nach déanaí ná 2 bhliain tar éis dháta a rite.
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