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Uimhir 38 de 2014

Acht na gCuideachtaí, 2014

Acht do chomhdhlúthú, maille le leasuithe, achtacháin áirithe a bhaineann le cuideachtaí 
agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

[23 Nollaig, 2014]
Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas:

CUID 1

RéamhRáiteach agus gineaRálta

Gearrtheideal agus tosach feidhme

1. (1) Féadfar Acht na gCuideachtaí, 2014 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 chríoch nó foráil áirithe, agus féadfar 
laethanta éagsúla a cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil nó le haghaidh forálacha 
éagsúla.

 (3) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (2), féadfar laethanta éagsúla a cheapadh le hordú 
nó le horduithe faoin bhfo-alt sin maidir le teacht i ngníomh alt 4 nó 1325 chun éifeacht 
a thabhairt don aisghairm nó don chúlghairm dá bhforáiltear le halt 4 nó 1325—

  (a) ar achtachán a shonraítear i gCuid 1 nó i gCuid 2 de Sceideal 2 nó i Sceideal 15, de 
réir mar a bheidh, ar laethanta éagsúla chun críoch éagsúil; nó

  (b) ar fhorálacha éagsúla d’achtachán a shonraítear i gCuid 1 nó i gCuid 2 de Sceideal 2 
nó i Sceideal 15, de réir mar a bheidh, ar laethanta éagsúla.

Léiriú i gcoitinne

2. (1) San Acht seo—

  ciallaíonn “Stiúrthóir Gníomhach” duine a cheapfar faoi alt 948 mar an Stiúrthóir 
Gníomhach um Fhorfheidhmiú Corparáideach;

  ciallaíonn “Acht 1963” Acht na gCuideachtaí, 1963;

  ciallaíonn “Acht 1990” Acht na gCuideachtaí, 1990;

Mar gheall ar fhad agus ar chastacht an Achta seo, níl an tiontú oifigiúil ina iomláine  
curtha i gcrích go fóill. Is iad ailt 1 go 714 atá sa doiciméad seo.
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  ní fholaíonn “gníomhaire” abhcóide duine ag gníomhú sa cháil sin dó nó di;

  folaíonn “leasú”, i ndáil le bunreacht, athrú agus scriosadh;

  ciallaíonn “cruinniú ginearálta bliantúil” an cruinniú dá bhforáiltear in alt 175;

  tá le “tuairisceán bliantúil” an bhrí a thugtar dó le halt 342;

  tá le “dáta tuairisceáin bhliantúil” an bhrí a thugtar dó le halt 343;

  ciallaíonn “ráta cuí”, i ndáil le hús—

  (a) faoi réir mhír (b), 5 faoin gcéad sa bhliain; nó

  (b) cibé ráta eile a shonrófar le hordú arna dhéanamh ag an Aire faoi fho-alt (7);

  ciallaíonn “airteagail” airteagail chomhlachais;

  ciallaíonn “sannaí i bhféimheacht” an Sannaí Oifigiúil (de réir bhrí an Achta  
Féimheachta, 1988) nó sannaí creidiúnaithe (de réir bhrí an Achta sin);

  ciallaíonn “oibreoir margaidh údaraithe” oibreoir margaidh (de réir bhrí Threoir  
2004/39/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Aibreán 2004) atá 
údaraithe de thuras na huaire—

  (a) faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Margaí in Ionstraimí Airgeadais), 2007 
(I.R. Uimh. 60 de 2007); nó

  (b) faoi na bearta arna nglacadh ag Ballstát eile chun an Treoir sin a chur i ngníomh,

  chun gnó margaidh rialáilte (de réir bhrí na Treorach sin) a oibriú;

  ciallaíonn “na hAchtanna Féimheachta” an tAcht Féimheachta, 1988 agus aon  
achtachán lena leasaítear nó lena leathnaítear an tAcht sin;

  folaíonn “leabhar agus páipéar” agus “leabhar nó páipéar” gníomhais, scríbhinní agus 
doiciméid agus, i gcás nach luaitear iad ar leithligh san fhoráil lena mbaineann, taifid 
chuntasaíochta;

  folaíonn “leabhair agus doiciméid” agus “leabhair nó doiciméid” gníomhais, scríbhinní 
agus taifid a dhéantar in aon slí eile agus, i gcás nach luaitear iad ar leithligh san fhoráil 
lena mbaineann, taifid chuntasaíochta;

  ciallaíonn “scairchaipiteal glaoite”, i ndáil le cuideachta, an oiread sin dá scairchaipiteal 
is ionann agus méid comhiomlán na nglaonna a rinneadh ar a scaireanna, cibé acu atá 
na glaonna sin íoctha nó nach bhfuil, mar aon le haon scairchaipiteal a íocadh gan 
bheith glaoite agus aon scairchaipiteal a bheidh le híoc ar dháta sonraithe sa todhchaí 
faoi bhunreacht na cuideachta, faoi théarmaí leithroinnte na scaireanna iomchuí nó faoi 
aon chomhshocraíochtaí eile chun na scaireanna sin a íoc, agus léifear “scairchaipiteal 
neamhghlaoite” dá réir sin;

  ciallaíonn “cion de chuid earnáil 1” cion a sonraítear na pionóis ina leith in alt 871(1);

  ciallaíonn “cion de chuid earnáil 2” cion a sonraítear na pionóis ina leith in alt 871(2);

  ciallaíonn “cion de chuid earnáil 3” cion a sonraítear na pionóis ina leith in alt 871(3);

  ciallaíonn “cion de chuid earnáil 4” cion a sonraítear na pionóis ina leith in alt 871(4);

cd.1 a.2
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  ciallaíonn “an Banc Ceannais” Banc Ceannais na hÉireann;

  folaíonn “leanbh” leasleanbh agus uchtleanbh agus léifear “mac”, “iníon” agus 
“tuismitheoir” dá réir sin;

  tá le “páirtnéir sibhialta” an bhrí a thugtar dó leis an Acht um Páirtnéireacht  
Shibhialta agus um Chearta agus Oibleagáidí Áirithe de chuid Comhchónaitheoirí, 2010;

  ciallaíonn “gníomh Comhphobail” gníomh arna ghlacadh ag institiúid de chuid an 
Aontais Eorpaigh;

  maidir le “cuideachta”—

  (a) i gCodanna 2 go 14, léifear é de réir alt 10;

  (b) faoi réir an mhéid sin roimhe seo, ciallaíonn sé cuideachta arna foirmiú agus  
arna clárú faoin Acht seo, nó cuideachta láithreach;

  léifear “cuideachta ag a bhfuil stiúrthóir aonair” de réir fho-alt (8);

  ciallaíonn “bunreacht” bunreacht cuideachta dá bhforáiltear in alt 19 nó, i gcás  
cuideachta nach cuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna, dá bhforáiltear i 
gCuid 16, 17, 18, 19 nó 24, de réir mar is cuí;

  folaíonn “sárú” mainneachtain comhlíonadh;

  tá le “ranníocóir” an bhrí a thugtar dó le halt 559;

  maidir le “cúirt”—

  (a) gan dochar do mhíreanna (b) agus (c), i gcás go n-úsáidtear é in aon fhoráil den  
Acht seo i ndáil le cuideachta, ciallaíonn sé—

   (i) an Ard-Chúirt; nó

   (ii) i gcás go sonraítear cúirt eile chun críocha na forála sin — an chúirt sin;

  (b) i gcás go n-úsáidtear é i ndáil le himeachtaí i leith ciona, ciallaíonn sé—

   (i) i gcás cion atá á ionchúiseamh go hachomair — an Chúirt Dúiche; nó

   (ii) in aon chás eile — an chúirt ag a bhfuil dlínse sa ní lena mbaineann;

  (c) i gcás go n-úsáidtear é i dtaca le himeachtaí i leith féich nó i leith gnóthú suime  
dá bhforáiltear leis an Acht seo ar shlí eile í a bheith inghnóthaithe agus nach 
sonraítear cúirt ar leithligh nó cúirt dlínse inniúla chun na críche, ciallaíonn sé aon 
chúirt dlínse inniúla;

  ciallaíonn “Iris OCC” Iris na hOifige um Chlárú Cuideachtaí dá dtagraítear in alt 887(7);

  folaíonn “bintiúr” stoc bintiúir, bannaí agus aon urrúis eile de chuid cuideachta cibé  
acu is muirear ar shócmhainní na cuideachta iad nó nach ea;

  léifear “stiúrthóir de facto” de réir alt 222;

  folaíonn “seachadadh” seoladh nó cur ar aghaidh agus, i gcás ceanglas chun  
doiciméad, fógra nó rud a sheachadadh ar an gCláraitheoir, más rud é nach gcuirtear in 
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iúl san fhoráil féin lena mbaineann gurb é sin is críoch dá sheachadadh, ciallaíonn sé an 
doiciméad, an fógra nó an rud a sheachadadh ar an gCláraitheoir chun é a chlárú;

  folaíonn “stiúrthóir” aon duine ag a bhfuil post stiúrthóra, cibé ainm a thugtar air nó 
uirthi;

  ciallaíonn “Stiúrthóir” an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach (ach tá an teideal 
sin leagtha amach go hiomlán in aon fhoráil i gcás go bhfuil sé inmhianaithe mearbhall 
a sheachaint nó thairis sin chun soiléireacht a thabhairt maidir leis an ní) agus folaíonn 
sé Stiúrthóir Gníomhach le linn dó nó di a bheith ag gníomhú amhlaidh agus, i ndáil le 
cumhacht áirithe de chuid an Stiúrthóra, ionadaí dá dtarchuirtear an chumhacht faoi alt 
954;

  folaíonn “doiciméad” toghairm, fógra, ordú agus próiseas dlí eile, agus clár;

  ciallaíonn “Comhaontú LEE” an Comhaontú ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch a 
síníodh in Porto an 2 Bealtaine 1992, arna choigeartú leis an bPrótacal a síníodh sa 
Bhruiséil an 17 Márta 1993;

  ciallaíonn “stát de chuid LEE” stát, lena n-áirítear an Stát, is páirtí conarthach i 
gComhaontú LEE;

  folaíonn “modhanna leictreonacha” nó “cumarsáid leictreonach” post leictreonach a 
úsáid;

  ciallaíonn “achtachán” reacht nó ionstraim arna déanamh faoi chumhacht a thugtar le 
reacht;

  ciallaíonn “scrúdaitheoir” scrúdaitheoir arna cheapadh nó arna ceapadh faoi alt 509 nó 
517;

  ciallaíonn “cuideachta láithreach” cuideachta a foirmíodh agus a cláraíodh i gclár a 
choimeádtar sa Stát faoi Achtanna na gCuideachtaí Comhstoic, faoin Companies Act, 
1862, faoin Companies (Consolidation) Act, 1908, nó faoi Acht na gCuideachtaí, 1963;

  tá le “fógra fadtréimhse” an bhrí a thugtar dó le halt 396;

  léifear “cruinniú ginearálta urghnách” de réir alt 177;

  léifear “bliain airgeadais” de réir alt 288;

  tá le “comhaontú fruilcheannaigh” an bhrí chéanna atá leis san Acht um Chreidmheas do 
Thomhaltóirí, 1995;

  tá le “cuideachta sealbhaíochta” an bhrí a thugtar dó le halt 8;

  ciallaíonn “imeachtaí dócmhainneachta”, seachas i gCaibidil 15 de Chuid 11, imeachtaí 
dócmhainneachta arna dtionscnamh faoi Airteagal 3 den Rialachán Dócmhainneachta 
i mBallstát, seachas sa Stát agus sa Danmhairg, i gcás go mbaineann na himeachtaí le 
comhlacht corpraithe;

  ciallaíonn “Rialachán Dócmhainneachta” Rialachán (CE) Uimh. 1346/2000 ón 
gComhairle an 29 Bealtaine 2000 maidir le himeachtaí dócmhainneachta;

  ciallaíonn “Achtanna na gCuideachtaí Comhstoic” an Joint Stock Companies Act, 1856, 
na Joint Stock Companies Acts, 1856, 1857, an Joint Stock Banking Companies Act, 
1857, agus an tAcht á chumasú Cuideachtaí Comhstoic Baincéireachta a fhoirmiú ar 
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phrionsabal an dliteanais theoranta, nó aon cheann nó cinn de na hAchtanna sin, de réir 
mar is gá sa chás, ach ní fholaíonn sé Acht 7 agus 8 Victoria, Caibidil 110;

  ciallaíonn “cuideachta theoranta” cuideachta a bhfuil teorainn le dliteanas a comhaltaí;

  tá le “foirceannadh toilteanach ag comhaltaí” an bhrí a thugtar dó le halt 559(1);

  ciallaíonn “meabhrán” meabhrán comhlachais;

  ciallaíonn “an tAire”, seachas i gCodanna 23 agus 24, an tAire Post, Fiontar agus 
Nuálaíochta;

  folaíonn “oifigeach”, i ndáil le comhlacht corpraithe, stiúrthóir nó rúnaí;

  ciallaíonn “oifigeach don Stiúrthóir”—

  (a) oifigeach don Aire a bheidh sannta don Stiúrthóir;

  (b) comhalta den Gharda Síochána a bheidh tugtha ar iasacht don Stiúrthóir; nó

  (c) aon duine a bheidh fostaithe ag an Aire nó ag an Stiúrthóir faoi chonradh i gcomhair 
seirbhíse nó ar shlí eile, chun cuidiú leis an Stiúrthóir i gcomhlíonadh feidhmeanna 
de chuid an Stiúrthóra faoin Acht seo nó faoi aon achtachán eile;

  tá le “gnáthrún” an bhrí a thugtar dó le halt 191;

  maidir le “forordaithe”—

  (a) faoi réir mhíreanna (b), (c) agus (d), ciallaíonn sé forordaithe le rialacháin arna 
ndéanamh ag an Aire;

  (b) i gCuid 11, mura dtugtar cumhacht de chuid an Údaráis Maoirseachta chun forordú 
le rialacháin nó mura bhforáiltear don chumhacht sin go sainráite leis an gCuid sin 
ar shlí eile—

   (i) ciallaíonn sé forordaithe le rialacha cúirte; agus

   (ii) i gcás go dtugtar cumhacht de chuid an Aire chun forordú, ciallaíonn sé 
forordaithe leis na modhanna dá dtagraítear i mír (a);

  (c) i gCuid 15, i gcás go dtugtar cumhacht de chuid an Aire chun forordú nó i gcás nach 
gcuirtear a mhalairt in iúl san fhoráil ina bhfuil an abairt, ciallaíonn sé forordaithe 
leis na modhanna dá dtagraítear i mír (a); agus

  (d) i gCodanna 23 agus 24, ciallaíonn sé forordaithe le rialacháin arna ndéanamh ag an 
Aire Airgeadais;

  folaíonn “clóite” atáirgthe in aon fhoirm inléite bhuan a cheadóidh an Cláraitheoir;

  ciallaíonn “Achtanna na gCuideachtaí roimhe seo”—

  (a) Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 2005;

  (b) Codanna 2 agus 3 den Acht um Chistí Infheistíochta, Cuideachtaí agus Forálacha 
Ilghnéitheacha, 2006;

  (c) Acht na gCuideachtaí (Leasú), 2009;

  (d) Acht na gCuideachtaí (Forálacha Ilghnéitheacha), 2009;
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  (e) Acht na gCuideachtaí (Leasú), 2012;

  (f) Acht na gCuideachtaí (Forálacha Ilghnéitheacha), 2013; agus

  (g) gach achtachán eile arna rith nó arna dhéanamh roimh thosach feidhme an ailt seo lena 
bhforáiltear go bhfuil sé le léamh mar aon ní amháin le hAchtanna na gCuideachtaí;

  ciallaíonn “cuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna”, mura gcuirtear a 
mhalairt in iúl, cuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna arna clárú faoi 
Chuid 2 ar leith ó chuideachta gníomhaíochta ainmnithe den chineál dá dtagraítear in alt 
965(2)(a);

  ciallaíonn “réamheolaire” doiciméad nó doiciméid i cibé foirm agus ina bhfuil cibé 
faisnéis a cheanglófar le dlí réamheolaire na hÉireann nó faoi, nó le dlí réamheolaire AE 
nó faoi, (de réir bhrí Chaibidil 1 de Chuid 23), cibé comhdhéanamh atá ar an doiciméad 
nó ar na doiciméid, ach ní fholaíonn sé aon fhógráin i nuachtáin nó in irisí a thig ón méid 
sin roimhe seo;

  ciallaíonn “lá saoire poiblí” lá is lá saoire poiblí faoin Acht um Eagrú Ama Oibre, 1997;

  folaíonn “cuideachta phoiblí theoranta” (i gCodanna 2 go 15) cuideachta infheistíochta 
de réir bhrí Chuid 24;

  léifear “glacadóir ar mhaoin cuideachta” de réir fho-alt (9);

  léifear “clár” de réir alt 887(2);

  ciallaíonn “oifig chláraithe”, i ndáil le cuideachta, an oifig dá bhforáiltear in alt 50;

  ciallaíonn “Cláraitheoir”—

  (a) an cláraitheoir a cheapfar faoi alt 887(3); nó

  (b) an duine dá dtagraítear i bhfo-alt (6) (a bhaineann le Cláraitheoir láithreach na 
gCuideachtaí) d’alt 887 fad a bheidh an duine i seilbh oifige de réir fho-alt (5) den 
alt sin;

  léifear “cuideachta ghaolmhar” de réir fho-ailt (10) agus (11);

  ciallaíonn “rún le haghaidh foirceannadh toilteanach” rún dá dtagraítear—

  (a) in alt 202(1)(a)(i) a mhéid a bhaineann sé le halt 579; nó

  (b) in alt 580(1) nó 586(2),

  chun cuideachta a fhoirceannadh go toilteanach;

  ciallaíonn “séalaithe”, seachas i bhforálacha lena rialaítear úsáid gnáthshéala  
cuideachta nó úsáid aon séala oifigiúil dá cuid, forghníomhaithe ar an modh a shonraítear 
in alt 64 den Acht um Athchóiriú an Dlí Talún agus Tíolactha, 2009 (ach a mhéid amháin 
a chuirtear an gá atá le séala ar ceal leis an alt sin 64);

  léifear “cúlstiúrthóir” de réir alt 221;

  ciallaíonn “scair” scair i scairchaipiteal cuideachta, agus folaíonn sé stoc ach amháin i 
gcás go bhfuil idirdhealú sainráite nó intuigthe idir stoc agus scaireanna;

  tá le “cuideachta comhalta aonair” an bhrí a thugtar dó le halt 196;
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  tá le “rún speisialta” an bhrí a thugtar dó le halt 191;

  ciallaíonn “iniúchóir reachtúil” pearsa aonair nó gnólacht (de réir bhrí na Rialachán  
sin) atá ceadaithe mar iniúchóir reachtúil nó mar ghnólacht iniúchta reachtúil, de réir 
mar a bheidh, faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Iniúchtaí Reachtúla) (Treoir 
2006/43/CE), 2010 (I.R. Uimh. 220 de 2010);

  folaíonn “suibscríobh”, i gcás go n-úsáidtear na modhanna fíordheimhnithe dá  
dtagraítear in alt 888, suibscríobh san fhoirm neamh-inléite fhorordaithe;

  tá le “fochuideachta” an bhrí a thugtar dó le halt 7;

  tá le “Nós Imeachta maidir le Ceadú Achomair” an bhrí a thugtar dó le halt 202;

  tá le “Údarás Maoirseachta” an bhrí a thugtar dó le halt 900(1);

  ciallaíonn “córas idirnasctha na gclár” córas idirnasctha na gclár lárnach, tráchtála agus 
cuideachtaí arna bhunú de réir Airteagal 4a(2) de Threoir 2009/101/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009;

  ciallaíonn “féimheach neamhurscaoilte” duine a ndearbhóidh cúirt dlínse inniúla ina 
fhéimheach é nó ina féimheach í, laistigh den Stát nó in áit eile, agus nach bhfuair 
deimhniú urscaoilte nó a chomhionann sa dlínse iomchuí;

  tá le “rún i scríbhinn” an bhrí a thugtar dó le halt 191(8).

 (2) Tá le focal nó abairt a úsáidtear i gCuid 6 agus a úsáidtear freisin i gCuid eile den Acht 
seo an bhrí chéanna sa Chuid eile sin atá leis nó léi i gCuid 6.

 (3) Déanfar aon tagairt san Acht seo do Table A sa Chéad Sceideal a ghabhann le hAcht 
1963, más cuí, a léamh mar thagairt do Thábla A sa Sceideal sin.

 (4) Déanfar tagairtí san Acht seo do chomhlacht corpraithe nó do chorparáid a léamh mar 
thagairtí nach bhfolaíonn corparáid aonair, ach a fholaíonn cuideachta nó comhlacht 
corpraithe a corpraíodh lasmuigh den Stát.

 (5) Aon fhoráil san Acht seo a sháraíonn nó a léiríonn bunreacht cuideachta, beidh feidhm 
aici, ach amháin mar a fhoráiltear leis an Acht seo, i ndáil leis an mbunreacht a bheidh i 
bhfeidhm ar thosach feidhme na forála mar aon le rialacháin de chuid an bhunreachta a 
thiocfaidh i bhfeidhm dá éis sin.

 (6) Aon tagairtí san Acht seo do dhuine a bheith i gcomhpháirtíocht le duine eile, is tagairtí 
iad don duine a bheith i gcomhpháirtíocht, de réir bhrí alt 1(1) den Partnership Act, 
1890, leis an duine sin agus déanfar tagairtí do chomhpháirtí de chuid duine a léamh dá 
réir sin.

 (7) Féadfaidh an tAire, le hordú, ráta úis a shonrú chun críocha mhír (b) den mhíniú ar “ráta 
cuí” i bhfo-alt (1).

 (8) San Acht seo, aon tagairt do chuideachta ag a bhfuil stiúrthóir aonair, is tagairt í do 
stiúrthóir amháin a bheith aici de thuras na huaire agus cibé ar bith cén chúis atá leis 
(agus tá feidhm aige sin d’ainneoin cuntar sa bhunreacht go mbeidh 2 stiúrthóir nó líon 
is mó ná sin ann).

 (9) San Acht seo, folaíonn tagairt do ghlacadóir ar mhaoin cuideachta—

  (a) tagairt—
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   (i) do ghlacadóir agus bainisteoir ar mhaoin cuideachta, nó

   (ii) do bhainisteoir ar mhaoin cuideachta;

  (b) tagairt do ghlacadóir nó do ghlacadóir agus bainisteoir nó do bhainisteoir, ar chuid 
den mhaoin sin agus ar an gcuid sin amháin; agus

  (c) tagairt do ghlacadóir ar an ioncam sin amháin a éiríonn as an maoin sin nó as cuid di.

 (10) Chun críocha an Achta seo, tá cuideachta gaolmhar le cuideachta eile—

  (a) más í an chuideachta eile sin a cuideachta sealbhaíochta nó a fochuideachta; nó

  (b) má tá níos mó ná leath de réir luach ainmniúil dá scairchaipiteal cothromais (de réir 
bhrí alt 7(11)) ar seilbh ag an gcuideachta eile agus ag cuideachtaí atá gaolmhar leis 
an gcuideachta eile sin (cibé acu go díreach nó go neamhdhíreach, ach seachas i gcáil 
mhuiníneach); nó

  (c) má tá níos mó ná leath de réir luach ainmniúil de scairchaipiteal cothromais (de réir 
bhrí alt 7(11)) gach cuideachta díobh ar seilbh ag comhaltaí an chinn eile (cibé acu 
go díreach nó go neamhdhíreach, ach seachas i gcáil mhuiníneach); nó

  (d) má tá an chuideachta eile sin nó cuideachta nó cuideachtaí atá gaolmhar leis an 
gcuideachta eile sin, nó an chuideachta eile sin mar aon le cuideachta nó cuideachtaí 
atá gaolmhar léi, i dteideal níos mó ná leath den chumhacht vótála a fheidhmiú, nó 
feidhmiú na coda sin a rialú, ag aon chruinniú ginearálta den chuideachta; nó

  (e) má bhí gnóthaí na gcuideachtaí á seoladh ar shlí nach bhfuil gnó ar leith gach 
cuideachta, nó cuid mhór den chéanna, inaitheanta go héasca; nó

  (f) má tá comhlacht corpraithe eile ann a bhfuil an dá chuideachta gaolmhar léi,

  agus tá brí chomhréire le “cuideachta ghaolmhar”; chun críche aon mhíre roimhe seo 
den fho-alt seo ina bhfuil tagairt do chuideachta a bheith gaolmhar le cuideachta eile, tá 
feidhm ag forálacha an fho-ailt seo maidir le forléiriú gach tagartha den sórt sin freisin.

 (11) Chun críocha fho-alt (10), folaíonn “cuideachta” aon chomhlacht is féidir a fhoirceannadh 
faoin Acht seo.

Tréimhsí ama

3. (1) Más rud é gur ar Shatharn, ar Dhomhnach nó ar lá saoire poiblí a rachaidh an t-am in éag 
a bheidh teorannaithe ag aon fhoráil den Acht seo chun aon ní a dhéanamh, fadófar an 
t-am a bheidh arna theorannú amhlaidh go dtí an chéad lá ina dhiaidh sin nach Satharn, 
Domhnach ná lá saoire poiblí agus féadfar an ní a dhéanamh ar an lá sin.

 (2) Más rud é san Acht seo go gceanglaítear nó go gceadaítear aon ní a dhéanamh laistigh de 
líon laethanta nach faide ná 6 lá, ní áireofar lá is Satharn, Domhnach nó lá saoire poiblí 
nuair a bheidh an líon sin á ríomh.

Aisghairm agus cúlghairm

4. (1) Aisghairtear na hAchtanna den Oireachtas a shonraítear i gCuid 1 de Sceideal 2 a mhéid 
a shonraítear sa tríú colún den Chuid sin.
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 (2) Cúlghairtear na hionstraimí reachtúla a shonraítear i gCuid 2 de Sceideal 2 a mhéid a 
shonraítear sa tríú colún den Chuid sin.

 (3) Maidir leis an alt seo, is alt é i dteannta alt 1325 agus i dteannta Sceideal 15 (aisghairm 
i ndáil le cuideachta neamhchláraithe a thiocfaidh chun bheith cláraithe faoin Acht seo).

Cosaintí agus forálacha idirthréimhseacha

5. (1) Mar a fhoráiltear faoi Chuid 17, 18, 19 nó 24, de réir mar is cuí, ní dhéanfaidh aisghairm 
aon achtacháin leis an Acht difear do chorprú aon chuideachta a cláraíodh faoi aon 
achtachán arna aisghairm amhlaidh.

 (2) Déantar foráil i gCaibidil 6 de Chuid 2 maidir le héifeacht an Achta seo i ndáil le 
cuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna a corpraíodh faoi aon achtachán 
roimhe seo a bhaineann le cuideachtaí.

 (3) Déanfar aon doiciméad ina dtagraítear d’aon achtachán roimhe seo a bhaineann le 
cuideachtaí a léamh mar dhoiciméad ina dtagraítear don achtachán comhréire den Acht 
seo.

 (4) Aon duine a ceapadh chun aon oifige faoi aon achtachán roimhe seo a bhaineann le 
cuideachtaí nó de bhua an chéanna, agus a bheidh i seilbh oifige díreach roimh thosach 
feidhme na forála lena mbaineann den Acht seo, measfar é nó í a bheith arna cheapadh 
nó arna ceapadh chun na hoifige sin faoin bhforáil lena mbaineann den Acht seo nó de 
bhua an chéanna.

 (5) Aon chlár a choimeádtar faoi aon achtachán roimhe seo a bhaineann le cuideachtaí, 
measfar gur cuid é den chlár atá le coimeád faoin bhforáil chomhréire den Acht seo.

 (6) Gach ciste agus cuntas a bhunófar faoin Acht seo, measfar iad a bheith leanúnach ar na 
cistí agus na cuntais chomhréire a bunaíodh faoi na hachtacháin roimhe seo a bhaineann 
le cuideachtaí.

 (7) Tá cosaintí agus forálacha idirthréimhseacha eile i Sceideal 6 agus beidh éifeacht leo dá 
réir sin.

 (8) Ní dochar an t-alt seo—

  (a) do ghinearáltacht an Achta Léiriúcháin, 2005 agus, go háirithe, do ghinearáltacht alt 
27 den Acht sin; ná

  (b) don fhoráil speisialta a dhéantar i bhforálacha áirithe den Acht seo maidir le nithe 
idirthréimhseacha a mhéid a bhaineann siad leis na forálacha sin.

 (9) San alt seo, ciallaíonn “achtachán roimhe seo a bhaineann le cuideachtaí” aon achtachán 
a aisghairtear nó a chúlghairtear leis an Acht seo agus aon achtachán a aisghaireadh nó a 
cúlghaireadh le hAcht 1963 nó leis an Companies (Consolidation) Act, 1908.

Forléiriú tagairtí in Achtanna eile do chuideachtaí a cláraíodh faoin Companies 
(Consolidation) Act, 1908 agus faoi Acht 1963

6. (1) Maidir le tagairtí in aon Acht, seachas san Acht seo, do chuideachta arna foirmiú agus 
arna clárú, nó arna clárú, faoin Companies (Consolidation) Act, 1908 nó faoi Acht 1963, 
mura léir a mhalairt a bheith ar intinn, léifear iad mar thagairtí do chuideachta arna 
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foirmiú agus arna clárú, nó arna clárú, faoi cibé Acht de na hAchtanna sin is cuí nó faoin 
Acht seo.

 (2) Tá feidhm ag fo-alt (1) d’ainneoin alt 26(2)(f) den Acht Léiriúcháin, 2005 (ina 
bhforáiltear, i gcás go ndéantar aon fhorálacha d’Acht roimhe sin a aisghairm agus a 
athachtú le hAcht, fara modhnú nó gan mhodhnú, go ndéanfar tagairtí in aon Acht eile do 
na forálacha arna n-aisghairm amhlaidh, mura léir a mhalairt a bheith ar intinn, a léamh 
mar thagairtí do na forálacha den Acht nua a bhaineann leis an ábhar céanna leis an Acht 
roimhe sin).

Míniú ar “fochuideachta”

7. (1) San alt seo, ní úsáidtear na habairtí “cuideachta uachtarach” agus “cuideachta íochtarach” 
ach mar chuidiú chun a téarmaí a thuiscint agus—

  (a) ní thaispeánann siad stádas (ar aon mhodh nach iomchuí maidir leis an alt seo) na 
gcuideachtaí faoi seach i leith a chéile; agus

  (b) ní mínithe iad nach foláir aird a thabhairt orthu chun aon chríche eile den Acht seo.

 (2) Chun críocha an Achta seo, maidir le cuideachta (“an chuideachta íochtarach”), faoi réir 
fho-alt (5), is fochuideachta í do chuideachta eile (“an chuideachta uachtarach”) i gcás, 
agus sa chás sin amháin—

  (a) an chuideachta uachtarach—

   (i) a bheith ina scairshealbhóir inti nó ina comhalta di agus rialú a bheith aici ar 
chomhdhéanamh a boird stiúrthóirí; nó

   (ii) a bheith i seilbh níos mó ná leath, de réir luach ainmniúil, dá scairchaipiteal 
cothromais; nó

   (iii) a bheith i seilbh níos mó ná leath, de réir luach ainmniúil, de na scaireanna inti a 
ngabhann cearta vótála leo (seachas cearta vótála nach n-éireoidh ach amháin in 
imthosca sonraithe); nó

   (iv) a bheith i seilbh tromlach de chearta vótála na scairshealbhóirí nó na gcomhaltaí 
sa chuideachta íochtarach; nó

   (v) a bheith ina scairshealbhóir inti nó ina comhalta di agus rialú a bheith aici ina 
haonar, de bhun comhaontú le scairshealbhóirí nó comhaltaí eile, ar thromlach 
de chearta vótála na scairshealbhóirí nó na gcomhaltaí;

   nó

  (b) an ceart a bheith ag an gcuideachta uachtarach chun tionchar ceannasach a imirt 
uirthi—

   (i) de bhua na bhforálacha atá i mbunreacht na cuideachta íochtaraí; nó

   (ii) de bhua conradh rialúcháin;

   nó

  (c) an chumhacht a bheith ag an gcuideachta uachtarach chun tionchar ceannasach nó 
rialú a imirt uirthi, nó an chuideachta uachtarach d’imirt tionchar ceannasach nó 
rialú uirthi iarbhír; nó
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  (d) an chuideachta uachtarach agus an chuideachta íochtarach a bheith á mbainistiú ag 
an gcuideachta uachtarach ar bhonn aontaithe; nó

  (e) an chuideachta íochtarach a bheith ina fochuideachta (de bhua aon cheann 
d’fhorálacha an ailt seo a chur chun feidhme) d’aon chuideachta arb í fochuideachta 
na cuideachta uachtaraí í (de bhua na feidhme sin).

 (3) Chun críocha fho-alt (2)(a)(i), measfar comhdhéanamh bhord stiúrthóirí na cuideachta 
íochtaraí a bheith faoi rialú na cuideachta uachtaraí i gcás, agus sa chás amháin, go 
bhféadfaidh an chuideachta is déanaí a luaitear, trí chumhacht éigin is infheidhmithe aici 
a fheidhmiú gan toiliú ná comhthoiliú aon duine eile, sealbhóirí na stiúrthóireachtaí go 
léir, nó a bhformhór, a cheapadh nó a chur as oifig.

 (4) Le linn don chuideachta uachtarach fo-alt (3) a fheidhmiú, measfar cumhacht a bheith 
aici chun duine a cheapadh chun stiúrthóireachta a gcomhlíontar aon choinníoll díobh 
seo a leanas i ndáil léi—

  (a) nach féidir duine a cheapadh chun na stiúrthóireachta gan an chuideachta uachtarach 
d’fheidhmiú cumhacht den sórt a luaitear san fho-alt sin a fheidhmiú ina fhabhar nó 
ina fabhar; nó

  (b) go leanann ceapadh duine chun na stiúrthóireachta, de riachtanas, as a cheapadh nó 
a ceapadh ina stiúrthóir ar an gcuideachta uachtarach.

 (5) Nuair a bheifear ag cinneadh an fochuideachta don chuideachta uachtarach í an 
chuideachta íochtarach—

  (a) déanfar aon scaireanna atá ar seilbh, nó aon chumhacht is infheidhmithe, ag an 
gcuideachta uachtarach i gcáil mhuiníneach a áireamh mar scaireanna nach bhfuil ar 
seilbh, nó mar chumhacht nach bhfuil infheidhmithe, aici;

  (b) faoi réir mhíreanna (c) agus (d), déanfar aon scaireanna a bheidh ar seilbh nó aon 
chumhacht is infheidhmithe—

   (i) ag aon duine mar ainmnitheach le haghaidh na cuideachta uachtaraí (ach amháin 
i gcás nach bhfuil cúram ar an gcuideachta is déanaí a luaitear ach amháin i gcáil 
mhuiníneach); nó

   (ii) ag fochuideachta, nó ag ainmnitheach le haghaidh fochuideachta, don 
chuideachta uachtarach, nuair nach fochuideachta í gan cúram uirthi ach amháin 
i gcáil mhuiníneach;

   a áireamh mar scaireanna atá ar seilbh, nó mar chumhacht is infheidhmithe, ag an 
gcuideachta uachtarach;

  (c) déanfar aon scaireanna a bheidh ar seilbh, nó aon chumhacht is infheidhmithe, ag 
an gcuideachta uachtarach, nó ag ainmnitheach le haghaidh na cuideachta uachtaraí 
nó fochuideachta dá cuid, a áireamh mar scaireanna nach bhfuil ar seilbh, nó mar 
chumhacht nach bhfuil infheidhmithe, ag an gcuideachta uachtarach i gcás go 
bhfuil na scaireanna ar seilbh amhlaidh, nó go bhfuil an chumhacht infheidhmithe 
amhlaidh, mar urrús, ach sin sa chás amháin go ndéantar an chumhacht sin nó na 
cearta atá ag gabháil leis na scaireanna sin a fheidhmiú de réir treoracha a gheofar ón 
duine a sholáthraíonn an t-urrús;
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  (d) déanfar aon scaireanna a bheidh ar seilbh, nó aon chumhacht is infheidhmithe, ag 
an gcuideachta uachtarach, nó ag ainmnitheach le haghaidh na cuideachta uachtaraí 
nó fochuideachta dá cuid, a áireamh mar scaireanna nach bhfuil ar seilbh, nó mar 
chumhacht nach bhfuil infheidhmithe, ag an gcuideachta uachtarach, más rud é gur 
cuid de ghnáthghnó na cuideachta uachtaraí nó a fochuideachta, de réir mar a bheidh, 
airgead a thabhairt ar iasacht, agus go bhfuil na scaireanna ar seilbh amhlaidh, nó 
go bhfuil an chumhacht infheidhmithe amhlaidh, mar urrús, ach sin sa chás amháin 
go ndéantar an chumhacht sin nó na cearta atá ag gabháil leis na scaireanna sin a 
fheidhmiú chun leas an duine a sholáthraíonn an t-urrús.

 (6) Chun críocha fho-alt (2)(a)(iv) agus (v), déanfar iomlán chearta vótála na scairshealbhóirí 
nó na gcomhaltaí sa chuideachta íochtarach a laghdú den mhéid seo a leanas—

  (a) na cearta vótála a ghabhann le scaireanna atá ar seilbh ag an gcuideachta íochtarach 
inti féin; agus

  (b) na cearta vótála a ghabhann le scaireanna atá ar seilbh sa chuideachta íochtarach ag 
aon cheann dá fochuideachtaí; agus

  (c) na cearta vótála a ghabhann le scaireanna atá ar seilbh ag duine ag gníomhú dó nó di 
ina ainm féin nó ina hainm féin ach thar ceann na cuideachta íochtaraí nó thar ceann 
fochuideachta de chuid na cuideachta íochtaraí féin.

 (7) Chun críocha fho-alt (2)(b), ní mheasfar an ceart a bheith ag cuideachta chun tionchar 
ceannasach a imirt ar chuideachta eile mura rud é go bhfuil ceart aici chun treoracha a 
thabhairt i leith na mbeartas oibríochta agus airgeadais de chuid na cuideachta eile sin a 
bhfuil oibleagáid ar a stiúrthóirí iad a chomhlíonadh.

 (8) I bhfo-alt (2)(b), ciallaíonn “conradh rialúcháin” conradh i scríbhinn lena dtugtar cibé 
ceart dá dtagraítear ann agus—

  (a) ar de chineál é a údaraítear le bunreacht na cuideachta a bhfuil an ceart infheidhmithe 
i ndáil léi; agus

  (b) atá ceadaithe leis an dlí faoina bhfuil an chuideachta sin bunaithe.

 (9) Ní léifear fo-alt (7) mar ní a dhéanann difear d’fhorléiriú na habairte “d’imirt tionchar 
ceannasach nó rialú uirthi iarbhír” i bhfo-alt (2)(c).

 (10) Má dhéantar, le doiciméad a cruthaíodh roimh thosach feidhme an ailt seo, an abairt 
“fochuideachta” a mhíniú faoi threoir alt 155 d’Acht 1963, ansin, d’fhonn amhras a 
sheachaint, ní dhéanann an t-alt seo difear don fhorléiriú a thugtar i leith na habairte sin 
leis an doiciméad cheal comhaontú dá mhalairt ag na páirtithe sa doiciméad.

 (11) San alt seo—

  folaíonn “cuideachta” aon chomhlacht corpraithe;

  ciallaíonn “scairchaipiteal cothromais”, i ndáil le cuideachta, a scairchaipiteal eisithe 
gan aon chuid de a áireamh nach bhfuil, ó thaobh díbhinní ná ó thaobh caipitil, aon 
cheart ag gabháil léi chun bheith rannpháirteach thar mhéid sonraithe i ndáileadh.
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Mínithe ar “cuideachta sealbhaíochta”, “fochuideachta ar lánúinéireacht” agus “grúpa 
cuideachtaí”

8. (1) Chun críocha an Achta seo, is cuideachta sealbhaíochta ag cuideachta eile cuideachta i 
gcás, agus sa chás sin amháin, an chuideachta eile sin a bheith ina fochuideachta di.

 (2) Chun críocha an Achta seo, is cuideachta ar lánúinéireacht ag cuideachta eile cuideachta, 
i gcás, agus sa chás sin amháin, nach bhfuil de chomhaltaí ag an gcuideachta ach—

  (a) an chuideachta eile sin, nó

  (b) cuideachtaí is fochuideachtaí ar lánúinéireacht (de bhua an fo-alt seo a fheidhmiú 
maidir leo) ag an gcuideachta eile sin; nó

  (c) ainmnithigh de chuid aon chuideachta dá dtagraítear i mír (a) nó (b); nó

  (d) meascán den mhéid dá dtagraítear in 2 cheann nó níos mó de na míreanna sin roimhe 
seo.

 (3) Chun críocha an Achta seo, ciallaíonn “grúpa cuideachtaí” cuideachta sealbhaíochta 
agus fochuideachta amháin nó níos mó dá cuid.

 (4) Má dhéantar, le doiciméad a cruthaíodh roimh thosach feidhme an ailt seo, an abairt 
“cuideachta sealbhaíochta” a mhíniú faoi threoir alt 155 d’Acht 1963, ansin, d’fhonn 
amhras a sheachaint, ní dhéanann an t-alt seo difear don fhorléiriú a thugtar i leith na 
habairte sin leis an doiciméad cheal comhaontú dá mhalairt ag na páirtithe sa doiciméad.

 (5) San alt seo, tá le “cuideachta” an bhrí chéanna atá leis in alt 7.

Tá an tAcht struchtúrtha chun a éascú é a úsáid i ndáil leis an gcineál cuideachta is  
coitianta

9. (1) Faoi réir fho-ailt (3) agus (4), tá an dlí go léir san Acht seo i ndáil le cuideachtaí 
príobháideacha faoi theorainn scaireanna le fáil i gCodanna 1 go 14 (nó in ionstraimí 
arna ndéanamh fúthu) agus i Sceidil 1 go 6.

 (2) Faoi réir fho-alt (3), tá an dlí go léir san Acht seo i ndáil le cineálacha eile cuideachta le 
fáil i measc na bhforálacha díobh seo a leanas—

  (a) Codanna 16 go 25 (nó ionstraimí arna ndéanamh fúthu) agus Sceidil 7 go 17; agus

  (b) Codanna 1 go 14 (nó ionstraimí arna ndéanamh fúthu) agus Sceidil 1 go 6 arna gcur 
chun feidhme nó arna n-oiriúnú le Codanna 16 go 25.

 (3) Tá feidhm ag Cuid 15 (Feidhmeanna an Chláraitheora agus comhlachtaí rialála agus 
comhairleacha) maidir leo seo a leanas araon—

  (a) cuideachtaí príobháideacha faoi theorainn scaireanna; agus

  (b) cineálacha eile cuideachta,

  agus maidir le gnóthais áirithe lena mbaineann Rialacháin na gComhphobal Eorpach 
(Cuntais), 1993 (I.R. Uimh. 396 de 1993) arna leasú.

 (4) Go heisceachtúil, maidir le forálacha—
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  (a) de chineál ilghnéitheach a eascraíonn as an ngaolmhaireacht idir cuideachta 
phríobháideach faoi theorainn scaireanna agus cuideachta de chineál eile (amhail 
forálacha maidir le hathchlárú); nó

  (b) nach mbeadh sé indéanta ar shlí eile iad a chur isteach i gCodanna 1 go 14 (amhail 
forálacha maidir le cumasc idir cuideachta phoiblí theoranta agus cuideachta 
phríobháideach faoi theorainn scaireanna),

  gheofar i gCodanna 16 go 25 iad.

 (5) Maidir le tagairtí i gCaibidil 6 de Chuid 2 don Chuid seo agus do Chodanna 2 go 15, cibé 
slí a mbeidh siad sainráite, a bhfuil feidhm acu maidir le cuideachta phríobháideach faoi 
theorainn scaireanna, ní léifear iad mar thagairtí a eisiann feidhmiú forálacha den chineál 
a luaitear i bhfo-alt (4) maidir le cuideachta den sórt sin.

Ciallóidh tagairt i gCodanna 2 go 14 do chuideachta cuideachta phríobháideach faoi 
theorainn scaireanna

10. (1) Mura bhforáiltear a mhalairt go sainráite, maidir le tagairt do chuideachta i gCodanna 2 
go 14, is tagairt í do chuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna.

 (2) D’fhonn amhras a sheachaint, níl feidhm ag fo-alt (1) maidir leis na nithe seo a leanas a 
fhorléiriú—

  (a) an abairt “cuideachta sealbhaíochta”, i gcás go n-úsáidtear an abairt sin gan cháiliú, 
i gCodanna 2 go 14; ná

  (b) aon abairt ghaolmhar, i gcás go n-úsáidtear í gan cháiliú, sna Codanna sin.

Tagairtí do stiúrthóirí, do bhord stiúrthóirí a fhorléiriú, agus léiriú ar fhoirmeacha iolra 
áirithe eile

11. (1) Déanfar tagairtí san Acht seo do stiúrthóirí cuideachta, i gcás go bhfuil stiúrthóir aonair 
ag an gcuideachta, a léamh mar thagairtí do stiúrthóir na cuideachta.

 (2) Déanfar tagairtí san Acht seo do bhord stiúrthóirí cuideachta, i gcás go bhfuil stiúrthóir 
aonair ag an gcuideachta, a léamh mar thagairtí do stiúrthóir na cuideachta.

 (3) Aon tagairtí san Acht seo do chomhaltaí cuideachta, nó do shínitheoirí le bunreacht 
cuideachta, i gcás go bhfuil comhalta aonair ag cuideachta nó go bhfuil sínitheoir 
aonair le bunreacht na cuideachta, déanfar iad a léamh mar thagairtí don chomhalta den 
chuideachta nó don sínitheoir le bunreacht na cuideachta, de réir mar a bheidh.

 (4) Maidir leis an alt seo, is alt é i dteannta aon fhoráil speisialta san Acht seo maidir le 
forléiriú na habairte “stiúrthóir” nó “comhalta” i gcás áirithe, agus ní alt é lena ndéantar 
maolú ar an gcéanna.

 (5) Ní dochar an t-alt seo do ghinearáltacht alt 18(a) den Acht Léiriúcháin, 2005.

Rialacháin agus orduithe

12. (1) Faoi réir fho-alt (2), féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh lena bhforordaítear aon  
ní dá dtagraítear san Acht seo mar ní a fhorordaítear nó atá le forordú.

 (2) Níl feidhm ag fo-alt (1) maidir le haon ní a bhforáiltear le Cuid 11 nó 15 go bhfuil sé le 
forordú ag údarás eile.
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 (3) Gach rialachán a dhéanfaidh an tAire faoin Acht seo (seachas rialachán dá dtagraítear in 
alt 946, 1313 nó 1321), nó gach ordú a dhéanfaidh an tAire faoin Acht seo (seachas ordú 
faoi alt 1(2) nó 16(1)), leagfar faoi bhráid gach Tí den Oireachtas é a luaithe is féidir tar 
éis a dhéanta agus, má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21 lá a shuífidh an 
Teach sin tar éis an rialachán nó an t-ordú a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú 
an rialacháin nó an ordaithe, beidh an rialachán nó an t-ordú ar neamhní dá réir sin, ach 
sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin rialachán nó faoin ordú.

Fíordheimhniú doiciméad oifigiúil áirithe

 13. Aon aontú, ceadú, ordachán nó ceadúnas nó cúlghairm ar cheadúnas a fhéadfaidh an 
tAire a thabhairt nó a dhéanamh faoin Acht seo, féadfaidh aon duine é nó í a shíniú, ar 
duine é nó í a bheidh údaraithe chuige sin ag an Aire.

Caiteachais

14. 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

coRpRú agus cláRú

caiBidil 1

Réamhráiteach

Mínithe (Cuid 2)

15. Sa Chuid seo—

 ciallaíonn “gníomhaíocht” aon ghníomhaíocht a bhféadfar cuideachta a fhoirmiú go 
dleathach lena seoladh agus folaíonn sé maoin de chineál ar bith a shealbhú, a fháil nó a 
dhiúscairt;

 ciallaíonn “cuideachta phríobháideach láithreach” cuideachta phríobháideach faoi  
theorainn scaireanna—

  (a) a corpraíodh faoi aon achtachán roimhe seo a bhaineann le cuideachtaí (de réir bhrí 
alt 5); agus

  (b) atá ar marthain i dtosach feidhme an ailt seo,

ach ní fholaíonn sé cuideachta den sórt sin más rud é, tar éis an tosach feidhme sin, go 
n-athchlárófar í mar chuideachta de chineál eile;

léifear “duine cláraithe” de réir alt 39(2);

ciallaíonn “córas aicmiúcháin iomchuí” NACE Rev. 2, is é sin le rá, an bonn  
comhchoiteann d’aicmiúcháin staidrimh maidir le gníomhaíochtaí eacnamaíochta laistigh 
den Chomhphobal Eorpach arna leagan amach san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán 
(CEE) Uimh. 3037/90 ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 1990 maidir le haicmiú 
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staidrimh gníomhaíochtaí eacnamaíocha sa Chomhphobal Eorpach, arna leasú de thuras 
na huaire;

ciallaíonn “idirthréimhse” an tréimhse a rachaidh in éag 18 mí tar éis thosach feidhme an 
ailt seo.

An idirthréimhse a fhadú i gcás deacrachtaí

16. (1) Má éiríonn aon deacracht, ar aon slí, maidir le forálacha an Achta seo a oibriú a fhágann 
gur gá, i dtuairim an Aire, breis ama a thabhairt do pháirtithe dá ndéantar difear nó do 
pháirtithe leasmhara chun aon bhearta nó nósanna imeachta is gá a ghabháil de láimh le 
linn na tréimhse dá bhforáiltear sa mhíniú ar “idirthréimhse” in alt 15, féadfaidh an tAire 
le hordú tréimhse is faide ná sin (ach nach faide ná 30 mí) a chur in ionad na tréimhse a 
luaitear sa mhíniú sin.

 (2) I gcás go mbeartaítear ordú a dhéanamh faoin alt seo, leagfar dréacht den ordú faoi 
bhráid gach Tí den Oireachtas, agus ní dhéanfar an t-ordú mura rithfidh gach Teach acu 
sin rún ag ceadú an dréachta.

caiBidil 2

Corprú agus nithe iarmhartacha

Cuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna a fhoirmiú

17. (1) Féadfaidh aon duine nó daoine cuideachta a fhoirmiú chun aon chríche dleathaí, is  
duine nó daoine a shíníonn bunreacht agus a chomhlíonann ceanglais na Coda seo maidir 
le cuideachta a chlárú.

 (2) Beidh dliteanas comhalta de chuideachta, aon tráth, teoranta don mhéid, más ann, a 
bheidh gan íoc ar na scaireanna a bheidh cláraithe in ainm an chomhalta an tráth sin.

 (3) Ní dochar fo-alt (2) d’aon dliteanas a mbeidh comhalta faoina réir mar a fhoráiltear leis 
an Acht seo.

 (4) Ní mó líon na gcomhaltaí i gcuideachta ná 149 nduine ach, le linn an teorainn sin a 
áireamh, tabharfar neamhaird ar aon duine díobh seo a leanas.

 (5) Is iad na daoine sin—

  (a) aon duine atá ar fostú ag an gcuideachta agus ar comhalta di é nó í;

  (b) aon duine a bhí tráth ar fostú ag an gcuideachta agus a bhí, le linn a bheith ar 
fostú amhlaidh, ina chomhalta nó ina comhalta den chuideachta agus atá, tar éis 
an fhostaíocht sin a fhoirceannadh, ag fanacht ina chomhalta nó ina comhalta den 
chuideachta.

 (6) I gcás scair nó scaireanna i gcuideachta a bheith á sealbhú i gcomhpháirt ag 2 dhuine nó 
níos mó, déanfar, chun críocha an ailt seo, iad a áireamh mar chomhalta amháin.

 (7) Maidir le clárú daoine mar chomhaltaí de chuideachta, aon chlárú a dhéanfar de bhreis 
ar an teorainn dá bhforáiltear le fo-alt (4), beidh sé ar neamhní.
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Cuideachta chun gníomhaíocht a sheoladh sa Stát agus toirmeasc ar ghníomhaíochtaí  
áirithe

18. (1) Ní dhéanfar cuideachta a fhoirmiú nó a chlárú mura ndealraíonn sé don Chláraitheoir go 
seolfaidh an chuideachta, ar í a chlárú, gníomhaíocht sa Stát.

 (2) Ní dhéanfaidh cuideachta gníomhaíocht forais creidmheasa nó gnóthais árachais a 
sheoladh.

Foirm an bhunreachta

19. (1) Luafar i mbunreacht cuideachta—

  (a) ainm na cuideachta;

  (b) gur cuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna atá cláraithe faoin gCuid 
seo í;

  (c) go bhfuil dliteanas a comhaltaí faoi theorainn;

  (d) maidir lena scairchaipiteal—

   (i) an méid scairchaipitil atá beartaithe a chlárú ina leith (“a scairchaipiteal 
údaraithe”), agus conas a roinntear an caipiteal sin ina scaireanna de mhéid 
socraithe a bheidh sonraithe sa bhunreacht, nó

   (ii) gan an méid sin a lua, go mbeidh scairchaipiteal na cuideachta, tráth a chláraithe, 
arna roinnt ina scaireanna de mhéid socraithe a bheidh sonraithe sa bhunreacht;

  (e) an líon scaireanna (nach lú ná ceann amháin) atá á thógáil ag gach sínitheoir leis an 
mbunreacht; agus

  (f) má ghlacann an chuideachta rialacháin fhorlíontacha, na rialacháin sin.

 (2) Beidh an bunreacht—

  (a) i bhfoirm atá de réir na foirme a leagtar amach i Sceideal 1 nó chomh gar di is féidir 
sna himthosca;

  (b) roinnte ina mhíreanna a mbeidh uimhreacha i ndiaidh a chéile leo; agus

  (c) (i) sínithe ag gach sínitheoir i láthair finné amháin ar a laghad a fhianóidh an síniú; 
nó

   (ii) fíordheimhnithe ar an modh dá dtagraítear in alt 888.

 (3) Más rud é, tar éis a chláraithe, go ndéanfar leasú ar an mbunreacht lena ndéantar difear 
d’ábhar an scairchaipitil, nó d’ábhar eile, dá dtagraítear i bhfo-alt (1), léifear an fo-alt 
sin mar fho-alt lena gceanglaítear an t-ábhar mar atá sé a lua sa bhunreacht de dhroim an 
leasaithe sin.

Srian le leasú ar an mbunreacht

20. Ní ceadmhach do chuideachta na forálacha ina bunreacht a leasú ach amháin sna  
cásanna, ar an modh agus a mhéid dá bhforáiltear go sainráite san Acht seo.
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Clárú an bhunreachta

21. (1) Déanfar an bunreacht a sheachadadh ar an gCláraitheoir lena chlárú, mar aon leis na 
nithe seo a leanas—

  (a) an ráiteas agus an toiliú dá dtagraítear in alt 22; agus

  (b) an dearbhú dá dtagraítear in alt 24, agus, más cuí—

   (i) an banna dá dtagraítear in alt 22(6);

   (ii) an ráiteas dá dtagraítear in alt 23.

 (2) Ní chláróidh an Cláraitheoir bunreacht arna sheachadadh lena chlárú faoin alt seo mura 
rud é gur deimhin leis nó léi gur comhlíonadh ceanglais uile an Achta seo maidir le clárú 
agus le nithe a réamhghabhann agus a ghabhann leis an gcéanna.

Ráiteas a bheidh le seachadadh i dteannta an bhunreachta

22. (1) San alt seo—

  (a) aon tagairt do ráiteas, is tagairt í don ráiteas a cheanglaítear a sheachadadh le halt 
21(1)(a); agus

  (b) aon tagairt do chuideachta, is tagairt í don chuideachta lena mbaineann an ráiteas sin.

 (2) Beidh an ráiteas san fhoirm fhorordaithe agus luafar ann:

  (a) ainm gach duine de na daoine a bheidh ina gcéad stiúrthóirí ar an gcuideachta;

  (b) ainm an duine, nó ainm gach duine, a bheidh ina chéad rúnaí nó ina céad rúnaí nó ina 
gcéad chomhrúnaithe de chuid na cuideachta;

  (c) ainm an duine (más ann), nó ainm gach duine (más ann), a bheidh ina chéad rúnaí 
cúnta nó ina céad rúnaí cúnta nó ina gcéad rúnaithe cúnta nó ina chéad leasrúnaí nó 
ina céad leasrúnaí nó ina gcéad leasrúnaithe de chuid na cuideachta;

  (d) seoladh oifig chláraithe na cuideachta; agus

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

  agus na sonraí (i ndáil le haon duine de na daoine sin roimhe seo) a shonraítear i bhfo-alt 
(3) agus aon sonraí eile a fhéadfar a fhorordú i ndáil le duine den sórt sin nó i ndáil le 
haon ábhar eile roimhe seo.

 (3) Is iad na sonraí dá dtagraítear i bhfo-alt (2)—

  (a) i ndáil le duine atá ainmnithe mar stiúrthóir ar an gcuideachta lena mbaineann, 
na sonraí go léir a cheanglaítear, de bhun fho-alt (2) d’alt 149, a bheith sa chlár a 
choimeádtar faoin alt sin, i ndáil le stiúrthóir;

  (b) i ndáil le duine atá ainmnithe mar rúnaí, nó mar dhuine de na comhrúnaithe, na sonraí 
go léir a cheanglaítear, de bhun fho-alt (5) d’alt 149, a bheith sa chlár a choimeádtar 
faoin alt sin, i ndáil leis an rúnaí nó le gach comhrúnaí; agus

cd.2



87

[Uimh. 38.][2014.]
  

Acht na gCuideachtaí, 2014.
  

  (c) i ndáil le duine atá ainmnithe mar rúnaí cúnta nó mar leasrúnaí, na sonraí go léir a 
cheanglaítear, de bhun fho-alt (7) d’alt 149, a bheith sa chlár a choimeádtar faoin alt 
sin, i ndáil le rúnaí cúnta nó le leasrúnaí.

 (4) I gcás go ndéanfaidh duine (an “gníomhaire”) an bunreacht a sheachadadh, de bhun 
alt 21, ar an gCláraitheoir mar ghníomhaire don duine nó do na daoine a shínigh an 
bunreacht, sonrófar an méid sin sa ráiteas agus sonrófar ann ainm agus seoladh an 
ghníomhaire.

 (5) Ní dochar fo-ailt (2) agus (3) d’fho-alt (7).

 (6) I gcás nach bhfuil cónaí ar aon duine dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(a) i stát de chuid LEE, 
seachadfar banna lena chlárú mar a fhoráiltear in alt 137(2).

 (7) Maidir leis an ngníomhaíocht, nó maidir le ceann de na gníomhaíochtaí, a bheidh le 
seoladh ag an gcuideachta sa Stát, beidh na sonraí seo a leanas sa ráiteas:

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

   (i) cineál ginearálta na gníomhaíochta; agus

   (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 ghníomhaíocht a sheoladh.

 (8) Chun críocha fho-alt (7), más é an cuspóir, nó más é atá i gceann de na cuspóirí, ar lena 
aghaidh nó lena n-aghaidh atá an chuideachta á foirmiú 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 ráiteas na sonraí a bhaineann le cibé ceann de na 
gníomhaíochtaí sin ar ina leith a mheasann an duine a dhéanfaidh an ráiteas gurb í an 
phríomhghníomhaíocht í ar le haghaidh a seolta sa Stát atá an chuideachta á foirmiú.

 (9) Maidir leis an ráiteas—

  (a) síneoidh gach sínitheoir le bunreacht na cuideachta é, nó síneofar thar ceann gach 
sínitheora le bunreacht na cuideachta é, nó fíordheimhneofar é ar an modh dá 
dtagraítear in alt 888; agus

  (b) beidh ag gabháil leis toiliú—

   (i) a bheidh sínithe ag gach duine de na daoine a bheidh ainmnithe sa ráiteas mar 
stiúrthóir, rúnaí nó comhrúnaí nó rúnaí cúnta nó leasrúnaí chun gníomhú sa cháil 
sin, nó

   (ii) a bheidh fíordheimhnithe ar an modh dá dtagraítear in alt 888.

 (10) Ceanglaítear le halt 223(3), i gcás stiúrthóra, agus le halt 226(5), i gcás rúnaí, ráiteas 
áirithe a áireamh i dtoiliú roimhe seo uaidh nó uaithi.

Ráiteas breise le tabhairt in imthosca áirithe

23. (1) Más rud é, maidir le haon duine a luafar sa ráiteas a bheidh le seachadadh faoi alt 21(1)
(a) mar stiúrthóir ar an gcuideachta lena mbaineann, gur duine é nó í atá dícháilithe faoi 
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dhlí stáit eile (cibé acu is de bhun ordú ó bhreitheamh nó ó bhinse nó ar shlí eile é) chun 
a cheaptha nó a ceaptha nó chun gníomhú mar stiúrthóir nó mar rúnaí ar chomhlacht 
corpraithe nó ar ghnóthas, tá an oibleagáid seo a leanas ar an duine sin.

 (2) Is éard atá san oibleagáid sin a chinntiú go mbeidh ag gabháil leis an ráiteas sin roimhe 
seo (ach mar dhoiciméad ar leithligh ón ráiteas sin) ráiteas san fhoirm fhorordaithe 
agus é sínithe aige nó aici, nó fíordheimhnithe ar an modh dá dtagraítear in alt 888, ina 
sonrófar—

  (a) an dlínse ina bhfuil sé nó sí dícháilithe amhlaidh;

  (b) an dáta a tháinig sé nó sí chun bheith dícháilithe amhlaidh; agus

  (c) an tréimhse a bhfuil sé nó sí dícháilithe amhlaidh lena linn.

Dearbhú le déanamh chun an Chláraitheora

24. (1) San alt seo—

  (a) aon tagairt do dhearbhú is tagairt í don dearbhú a cheanglaítear a sheachadadh le halt 
21(1)(b); agus

  (b) aon tagairt do chuideachta is tagairt í don chuideachta lena mbaineann an dearbhú 
sin.

 (2) Luafar sa dearbhú—

  (a) gur comhlíonadh na ceanglais uile maidir le clárú na cuideachta agus leis na nithe a 
réamhghabhann agus a ghabhann leis an gcéanna;

  (b) 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 í do sheoladh gníomhaíochtaí sa Stát; agus

  (c) gur sonraí cruinne iad na sonraí atá sa ráiteas arna sheachadadh faoi alt 21(1)(a).

 (3) Is duine díobh seo a leanas a dhéanfaidh an dearbhú—

  (a) duine de na daoine a bheidh ainmnithe mar stiúrthóirí ar an gcuideachta sa ráiteas 
arna sheachadadh faoi alt 21(1)(a);

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

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

 (4) Féadfaidh an Cláraitheoir glacadh leis an dearbhú mar fhianaise leordhóthanach go  
bhfuil na ceanglais uile comhlíonta, is ceanglais maidir le clárú na cuideachta agus le  
nithe a réamhghabhann agus a ghabhann leis an gcéanna agus, go háirithe, gur 
comhlíonadh—

  (a) na ceanglais a luaitear in alt 22 agus, más cuí, alt 23; agus

  (b) an ceanglas a luaitear in alt 18.
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Éifeacht an chláraithe

25. (1) Ar bhunreacht cuideachta a chlárú, deimhneoidh an Cláraitheoir i scríbhinn gur 
cuideachta chorpraithe í an chuideachta agus eiseoidh sé nó sí deimhniú corpraithe don 
chuideachta ina leith.

 (2) Ón dáta corpraithe a luafar sa deimhniú corpraithe, beidh sínitheoir nó sínitheoirí an 
bhunreachta, mar aon le cibé daoine eile a thiocfaidh ó am go ham chun bheith ina 
gcomhaltaí den chuideachta, ina gcomhlacht corpraithe, faoin ainm a bheidh sa 
bhunreacht, ag a mbeidh comharbas suthain agus gnáthshéala.

 (3) Luafar sa deimhniú corpraithe a eiseofar faoi fho-alt (1) gur cuideachta phríobháideach 
faoi theorainn scaireanna í an chuideachta.

 (4) Is fianaise dhochloíte deimhniú corpraithe a eiseofar faoi fho-alt (1) gur comhlíonadh 
ceanglais alt 21, agus go bhfuil an chuideachta cláraithe go cuí faoin Acht seo.

 (5) Maidir leis na daoine a bheidh sonraithe sa ráiteas a cheanglaítear le halt 21(1)(a) a 
sheachadadh ar an gCláraitheoir mar stiúrthóir nó mar stiúrthóirí, mar rúnaí nó mar 
chomhrúnaithe nó mar rúnaí cúnta nó mar leasrúnaí nó mar leasrúnaithe ar an gcuideachta 
dá dtagraítear sa ráiteas, measfar iad a bheith ceaptha, ar an gcuideachta a chorprú, mar 
chéad stiúrthóir nó mar chéad stiúrthóirí, mar chéad rúnaí nó mar chéad chomhrúnaithe 
nó mar chéad rúnaí cúnta nó mar chéad rúnaithe cunta nó mar chéad leasrúnaí nó mar 
chéad leasrúnaithe, de réir mar a bheidh, ar an gcuideachta.

 (6) Maidir le haon lua sa bhunreacht, mar a sheachadfar faoi alt 21 lena chlárú, ina sonrófar 
duine mar stiúrthóir nó mar rúnaí (lena n-áirítear aon rúnaí cúnta nó aon leasrúnaí) 
ar chuideachta, beidh an lua sin ar neamhní mura mbeidh an duine sin sonraithe mar 
stiúrthóir nó mar rúnaí (nó, de réir mar a bheidh, mar rúnaí cúnta nó leasrúnaí) sa ráiteas 
sin roimhe seo.

 (7) Ní oibríonn fo-alt (5) chun a mheas go bhfuil duine ceaptha mar stiúrthóir nó mar rúnaí 
(lena n-áirítear aon rúnaí cúnta nó leasrúnaí) ar chuideachta más rud é—

  (a) go bhfuil sé nó sí dícháilithe faoin Acht seo chun a cheaptha nó a ceaptha ina stiúrthóir, 
ina rúnaí, ina rúnaí cúnta nó ina leasrúnaí, de réir mar a bheidh, ar chuideachta; nó

  (b) i gcás stiúrthóir nó rúnaí, go bhforáiltear le foráil den Acht seo go bhfuil ceapadh an 
duine sa cháil sin sna himthosca ar neamhní.

Forálacha maidir le hainmneacha cuideachtaí

26. (1) Críochnóidh ainm cuideachta le ceann díobh seo a leanas:

  — limited;

  — teoranta.

 (2) Féadfaidh aon duine, lena n-áirítear an chuideachta, an focal “limited” a ghiorrú go “ltd.” 
(lena n-áirítear an giorrú sin i bhfoirm ceannlitreacha) in aon úsáid tar éis chlárú na 
cuideachta.

 (3) Féadfaidh aon duine, lena n-áirítear an chuideachta, an focal “teoranta” a ghiorrú go 
“teo.” (lena n-áirítear an giorrú sin i bhfoirm ceannlitreacha) in aon úsáid tar éis chlárú 
na cuideachta.

cd.2



90

[2014.][Uimh. 38.]
  

Acht na gCuideachtaí, 2014.
  

 (4) Aon chuideachta a sheolann gnó faoi ainm seachas a hainm corpraithe, cláróidh sí ar an 
modh a ordaítear le dlí chun ainmneacha gnó a chlárú, ach maidir le húsáid an ghiorraithe 
a leagtar amach i bhfo-alt (2) nó (3) ní fhágfaidh sí, inti féin, gur gá clárú amhlaidh.

 (5) Ní chlárófar aon chuideachta—

  (a) ar a corprú, nó

  (b) ar a hathchlárú, a cumasc nó a roinnt, má tharlaíonn sé sin,

  faoi ainm is dóigh leis an gCláraitheoir a bheith míchuibhiúil.

 (6) Féadfar achomharc a dhéanamh chun na cúirte i gcoinne diúltú ag an gCláraitheoir 
cuideachta a chlárú (in aon cheann de na himthosca dá dtagraítear i mír (a) nó (b) d’fho-
alt (5)) ar an bhforas dá dtagraítear ann.

Trádáil faoi ainm atá míthreorach

27. (1) Ní dhéanfaidh comhlacht nach cuideachta ná pearsa aonair aon trádáil, gairm nó gnó a 
sheoladh faoi ainm ina n-áirítear, sa chuid deiridh de, an focal “teoranta” nó na focail 
“cuideachta faoi theorainn scaireanna” nó aon ghiorruithe ar na focail sin roimhe seo.

 (2) Má sháraíonn comhlacht nó pearsa aonair fo-alt (1), beidh an comhlacht nó an phearsa 
aonair agus, i gcás comhlachta, aon oifigeach dó a rinne mainneachtain ciontach i gcion 
de chuid earnáil 3.

 (3) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) mar a bhaineann sé le húsáid an fhocail “teoranta”, nó aon 
ghiorrú ar an bhfocal sin, maidir le cumann arna chlárú faoi na hAchtanna um Chumainn 
Tionscail agus Soláthair, 1893 go 2014.

 (4) Ní dhéanfaidh cuideachta, sna himthosca seo a leanas, ainm a úsáid a bhféadfaí a bheith 
ag súil leis le réasún ina leith go dtabharfaí le fios leis gur aon chineál cuideachta í seachas 
cuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna nó gur comhlacht corpraithe d’aon 
fhoirm eile í.

 (5) Is imthosca iad na himthosca sin inar dóigh gurb ábhartha d’aon duine í a bheith ina 
cuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna.

 (6) Má sháraíonn cuideachta fo-alt (4), beidh an chuideachta agus aon oifigeach di a rinne 
mainneachtain ciontach i gcion de chuid earnáil 3.

 (7) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le haon chuideachta—

  (a) lena mbaineann Cuid 21, agus

  (b) a bhfuil forálacha ina bunreacht a thabharfadh teideal di a bheith ina cuideachta 
phríobháideach faoi theorainn scaireanna (cibé acu is faoin gCuid seo nó faoi Chuid 
16 é) dá mba sa Stát a cláraíodh í.

Ainm cuideachta a fhorchoimeád

28. (1) San alt seo—

  ciallaíonn “forchoimeádta” forchoimeádta faoi fho-alt (4) chun na críche áirithe a luaitear 
i bhfo-alt (2);
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  ciallaíonn “tréimhse shonraithe” an tréimhse a bheidh sonraithe san fhógra iomchuí a 
thabharfaidh an Cláraitheoir faoi fho-alt (5).

 (2) Féadfaidh duine iarratas a dhéanamh chun an Chláraitheora ar ainm sonraithe a 
fhorchoimeád chun ceachtar de na críocha seo a leanas, eadhon—

  (a) chun go ndéanfar cuideachta a bheartaíonn an duine sin a fhoirmiú a chorprú leis an 
ainm sin;

  (b) chun go n-athróidh cuideachta a hainm go dtí an t-ainm sin,

  agus, i gceachtar cás díobh sin, beidh an táille fhorordaithe ag gabháil le hiarratas den 
sórt sin.

 (3) I bhfo-alt (2), ciallaíonn “duine”, chun críocha mhír (b) de, an chuideachta dá dtagraítear 
sa mhír sin.

 (4) Ar iarratas den sórt sin a dhéanamh, féadfaidh an Cláraitheoir, faoi réir fho-alt (7), a 
chinneadh go bhforchoimeádfar an t-ainm a bheidh sonraithe san iarratas chun na críche 
áirithe a luaitear i bhfo-alt (2).

 (5) Tabharfaidh an Cláraitheoir fógra maidir leis an gcinneadh sin don iarratasóir agus 
sonrófar san fhógra sin an tréimhse ar lena linn a bheidh an t-ainm forchoimeádta.

 (6) Is tréimhse nach faide ná 28 lá í an tréimhse shonraithe agus beidh sé sainráite ina leith 
go dtosóidh sí ar an bhfógra a dhéanamh.

 (7) Ní fhorchoimeádfar ainm atá, i dtuairim an Chláraitheora, míchuibhiúil.

 (8) Aon duine ar ina fhabhar nó ina fabhar a forchoimeádadh ainm, féadfaidh sé nó sí, roimh 
dhul in éag don tréimhse shonraithe, iarratas a dhéanamh chun an Chláraitheora ar an 
tréimhse shonraithe a fhadú; beidh an táille fhorordaithe ag gabháil le hiarratas den sórt 
sin.

 (9) Ar iarratas den sórt sin a dhéanamh, féadfaidh an Cláraitheoir, más cuí leis nó léi 
déanamh amhlaidh, an tréimhse shonraithe a fhadú de cibé líon laethanta (nach faide ná 
28 lá) a chinnfidh an Cláraitheoir agus a shonróidh sé nó sí i bhfógra i dtaobh an chinnidh 
a thabharfaidh sé nó sí don iarratasóir.

An éifeacht a bheidh le hainm a fhorchoimeád

29. (1) Le linn na tréimhse sonraithe agus le linn aon fhadú ar an tréimhse sin faoi alt 28(9), ní 
dhéanfar—

  (a) cuideachta a chorprú le hainm forchoimeádta áirithe ach amháin ar iarratas an duine 
ar ina fhabhar nó ina fabhar a bheidh an t-ainm sin forchoimeádta; ná

  (b) cuideachta a chorprú le hainm atá, i dtuairim an Chláraitheora, róchosúil le hainm 
forchoimeádta áirithe.

 (2) Le linn na tréimhse sonraithe agus le linn aon fhadú ar an tréimhse sin faoi alt 28(9), ní 
dhéanfaidh cuideachta—

  (a) a hainm a athrú go hainm forchoimeádta áirithe (mura rud é gurb í an chuideachta a 
bhfuil an t-ainm forchoimeádta ina fabhar í); ná
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  (b) ní athróidh sí a hainm go hainm atá, i dtuairim an Chláraitheora, róchosúil le hainm 
forchoimeádta áirithe.

 (3) Más rud é go bhfaighidh an Cláraitheoir iarratas chun cuideachta a chorprú le hainm a 
forchoimeádadh faoi alt 28 le linn na tréimhse sonraithe (nó le linn aon fhadú uirthi arna 
dheonú faoi alt 28(9)) ón duine ar forchoimeádadh an t-ainm amhlaidh ina fhabhar nó 
ina fabhar, laghdófar an táille is iníoctha leis an gCláraitheoir i leith an chorpraithe sin 
de mhéid is comhionann le méid na táille a íocadh faoi alt 28(2) i leith fhorchoimeád an 
ainm sin.

 (4) San alt seo tá le “forchoimeádta” agus le “tréimhse shonraithe” an bhrí chéanna atá leo 
in alt 28.

Ainm a athrú

30. (1) Féadfaidh cuideachta, le rún speisialta agus le ceadú arna chur in iúl i scríbhinn ón 
gCláraitheoir, a hainm a athrú.

 (2) Beidh feidhm ag fo-alt (3) más rud é, trí neamhaire nó eile, go gclárófar cuideachta 
faoi ainm (cibé acu is ar a céadchlárú nó ar a clárú faoi ainm nua é) atá, i dtuairim an 
Chláraitheora, róchosúil leis an ainm faoina bhfuil cuideachta atá ar marthain cláraithe 
faoi cheana féin.

 (3) I gcás go bhfuil feidhm ag an bhfo-alt seo, maidir leis an gcuideachta chéadluaite i bhfo-
alt (2)—

  (a) le ceadú an Chláraitheora — féadfaidh sí a hainm a athrú; nó

  (b) más rud é, laistigh de 6 mhí tar éis dháta a cláraithe faoin ainm céadluaite i bhfo-alt 
(2), go n-ordóidh an Cláraitheoir di déanamh amhlaidh — athróidh sí a hainm.

 (4) Déanfar ordachán faoi fho-alt (3)(b) a chomhlíonadh laistigh de thréimhse 6 seachtaine 
ón dáta a thabharfar é nó cibé tréimhse is faide ná sin is cuí leis an gCláraitheoir a 
cheadú.

 (5) I gcás go n-athróidh cuideachta a hainm faoin alt seo, taifeadfaidh an Cláraitheoir an 
t-ainm nua sa chlár in ionad an tseanainm, agus eiseoidh sé nó sí deimhniú corpraithe 
arna athrú chun go bhfreagróidh sé d’imthosca an cháis.

 (6) Ní dhéanfaidh athrú ainm ag cuideachta faoin alt seo difear d’aon chearta nó  
oibleagáidí de chuid na cuideachta, ná ní fhágfaidh sé go mbeidh aon imeachtaí dlí 
ag an gcuideachta nó ina coinne lochtach, agus aon imeachtaí dlí a bhféadfaí leanúint 
díobh nó iad a thionscnamh ina coinne faoina seanainm, féadfar leanúint díobh nó iad a 
thionscnamh ina coinne faoina hainm nua.

 (7) Aon chuideachta a cláraíodh faoi ainm a sonraíodh le reacht, féadfaidh sí, d’ainneoin  
aon ní sa reacht sin, a hainm a athrú de réir fho-alt (1), ach más é tuairim an Chláraitheora 
go bhfuil baint ag aon Aire den Rialtas le riaradh an reachta inar sonraíodh ainm na 
cuideachta, ní aontóidh an Cláraitheoir leis an ainm a athrú ach amháin tar éis dó nó di 
dul i gcomhairle leis an Aire sin den Rialtas.

 (8) Má mhainníonn cuideachta ordachán faoi fho-alt (3)(b) a chomhlíonadh laistigh den 
tréimhse dá bhforáiltear faoi fho-alt (4), beidh an chuideachta agus aon oifigeach di a 
rinne mainneachtain ciontach i gcion de chuid earnáil 4.
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Éifeacht an bhunreachta

31. (1) Faoi réir fhorálacha an Achta seo, beidh an bunreacht, ar é a bheith cláraithe, ina cheangal 
ar an gcuideachta agus ar a comhaltaí ionann is dá mbeadh sé sínithe agus séalaithe ag 
gach comhalta, agus dá mbeadh cúnaint ann ón gcuideachta agus ó gach comhalta go 
n-urramódh sí nó go n-urramóidís forálacha uile an bhunreachta agus aon fhoráil den 
Acht seo maidir le rialú na cuideachta.

 (2) D’fhonn amhras a sheachaint, folaíonn an tagairt i bhfo-alt (1) d’aon fhoráil den Acht 
seo maidir le rialú na cuideachta tagairt d’aon fhoráil den Acht seo a thosaíonn le focail 
á rá go bhfuil feidhm ag an bhforáil ach amháin i gcás go bhforáiltear a mhalairt le 
bunreacht na cuideachta nó go bhfuil cáiliú ann ar shlí eile maidir le feidhm na forála 
faoi threoir bhunreacht na cuideachta.

 (3) An t-airgead go léir is iníoctha ag aon chomhalta leis an gcuideachta faoin mbunreacht, 
beidh sé ina fhiach a bheidh dlite uaidh nó uaithi don chuideachta.

 (4) Ní thionscnófar caingean chun fiach a bhunaítear leis an alt seo a ghnóthú tar éis 12 
bhliain a bheith caite ón dáta a d’fhabhraigh an chúis chaingne.

An bunreacht a leasú le rún speisialta

32. (1) Faoi réir fhorálacha an Achta seo, féadfaidh cuideachta a bunreacht a leasú le rún 
speisialta.

 (2) Aon leasú a dhéanfar amhlaidh ar an mbunreacht, beidh sé, faoi réir fhorálacha an Achta 
seo, chomh bailí agus dá mbeadh sé sa bhunreacht i gcéaduair, agus beidh sé faoi réir a 
leasaithe le rún speisialta ar an modh céanna.

 (3) I gcás go ndéanfar aon leasú ar bhunreacht cuideachta a gceanglaítear le halt 33 fógra 
ina thaobh a fhoilsiú mar a luaitear ansin, déanfaidh an chuideachta cóip de théacs 
an bhunreachta arna leasú amhlaidh, i dteannta an leasaithe, a sheachadadh ar an 
gCláraitheoir.

 (4) Faoi réir fho-alt (5), agus d’ainneoin aon ní i mbunreacht cuideachta, ní bheidh aon 
chomhalta den chuideachta faoi cheangal ag leasú a dhéanfar ar an mbunreacht tar éis an 
dáta a tháinig sé nó sí chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta, más rud é—

  (a) go gceanglófar leis an leasú agus a mhéid a cheanglófar leis an leasú air nó uirthi 
scaireanna a thógáil nó suibscríobh le haghaidh scaireanna de bhreis ar an líon a 
bheidh ina sheilbh nó ina seilbh ar an dáta a dhéanfar an leasú, nó

  (b) go ndéanfar leis an leasú agus a mhéid a dhéanfar leis an leasú, a dhliteanas nó a 
dliteanas amhail ar an dáta dá dtagraítear i mír (a) a mhéadú ar aon slí—

   (i) chun ranníoc a dhéanamh le scairchaipiteal na cuideachta, nó

   (ii) chun airgead a íoc leis an gcuideachta ar shlí eile.

 (5) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (4) in aon chás ina gcomhaontóidh an comhalta i scríbhinn, 
roimh an leasú a dhéanamh nó ina dhiaidh sin, a bheith faoi cheangal ag an leasú.
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Fógraí a fhoilsiú

33. (1) Foilseoidh an Cláraitheoir fógra in Iris OCC maidir leis na doiciméid agus na sonraí  
seo a leanas a sheachadadh ar an gCláraitheoir nó maidir leis an gCláraitheoir d’eisiúint 
na ndoiciméad agus na sonraí seo a leanas—

  (a) aon deimhniú corpraithe de chuid na cuideachta;

  (b) bunreacht na cuideachta;

  (c) aon doiciméad lena ndéantar leasú ar bhunreacht na cuideachta nó is fianaise ar an 
gcéanna;

  (d) gach téacs leasaithe dá bunreacht;

  (e) aon tuairisceán a bhaineann lena clár stiúrthóirí nó aon fhógra maidir le hathrú i 
measc a stiúrthóirí;

  (f) aon tuairisceán i ndáil leis na daoine, seachas an bord stiúrthóirí, atá údaraithe chun 
idirbhearta a dhéanamh a bheidh ina gceangal ar an gcuideachta, nó aon fhógra 
maidir le hathrú i measc na ndaoine sin;

  (g) tuairisceán bliantúil na cuideachta agus na ráitis airgeadais a cheanglaítear a fhoilsiú 
de réir Chuid 6;

  (h) aon fhógra maidir le suíomh a hoifige cláraithe, nó maidir le haon athrú ar an suíomh;

  (i) aon chóip d’ordú foirceanta i leith na cuideachta;

  (j) aon chóip d’ordú chun an chuideachta a dhíscaoileadh ar í a fhoirceannadh;

  (k) aon tuairisceán ón leachtaitheoir i leith chruinniú deiridh na cuideachta ar í a 
fhoirceannadh;

  (l) aon fhógra maidir le leachtaitheoir a cheapadh le linn fhoirceannadh toilteanach na 
cuideachta.

 (2) Tarlóidh an foilsiú dá dtagraítear i bhfo-alt (1) laistigh de 10 lá ó dháta an tseachadta 
iomchuí nó na heisiúna iomchuí.

An teanga ina mbeidh doiciméid a chomhdófar leis an gCláraitheoir

34. (1) Gan dochar d’aon fhorálacha eile maidir leis an teanga ina mbeidh doiciméid, is sa 
Ghaeilge nó sa Bhéarla a bheidh aon doiciméad a sheachadfar ar an gCláraitheoir.

 (2) Féadfar aistriúchán ar aon doiciméad den sórt sin a sheachadadh ar an gCláraitheoir in 
aon teanga oifigiúil de chuid an Aontais Eorpaigh.

 (3) Gach aistriúchán dá dtagraítear i bhfo-alt (2), deimhneofar, ar mhodh a cheadóidh an 
Cláraitheoir, gur aistriúchán ceart é.

 (4) I gcás neamhréireacht a bheith idir doiciméad arna sheachadadh mar a luaitear i bhfo-
alt (1) agus aistriúchán air arna sheachadadh de bhun fho-alt (2), ní fhéadfaidh an 
chuideachta dul ar iontaoibh an aistriúcháin i gcoinne tríú páirtí. Féadfaidh tríú páirtí, ar 
a shon sin, dul ar iontaoibh an aistriúcháin sin i gcoinne na cuideachta, mura gcruthóidh 
an chuideachta go raibh eolas ag an tríú páirtí ar an doiciméad arna sheachadadh mar a 
luaitear i bhfo-alt (1).
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 (5) I bhfo-alt (4), ciallaíonn “tríú páirtí” duine seachas an chuideachta nó comhalta, oifigeach 
nó fostaí dá cuid.

Údarú ó ghníomhaire comhdúcháin leictreonaigh

35. (1) Féadfaidh cuideachta a údarú do dhuine (ar a dtabharfar, agus dá ngairtear san Acht seo, 
“gníomhaire comhdúcháin leictreonaigh”) na gníomhartha seo a leanas a dhéanamh thar 
a ceann.

 (2) Is iad seo a leanas na gníomhartha sin—

  (a) síniú leictreonach a chur le doiciméid a gceanglaítear ar an gcuideachta nó a 
n-údaraítear don chuideachta leis an Acht seo, nó faoi, nó le haon achtachán eile, nó 
faoi, iad a sheachadadh ar an gCláraitheoir; agus

  (b) na doiciméid sin, arna síniú amhlaidh, a sheachadadh ar an gCláraitheoir le modhanna 
leictreonacha.

 (3) Maidir le húdarú ó ghnólacht (nach comhlacht corpraithe) faoina ainm gnólachta na 
gníomhartha sin roimhe seo a dhéanamh thar ceann cuideachta, oibreoidh an t-údarú 
sin chun a údarú do na daoine seo a leanas na gníomhartha sin a dhéanamh thar ceann 
na cuideachta, eadhon na daoine sin arb iad, ó am go ham le linn ré an údaraithe, na 
comhpháirtithe sa ghnólacht sin iad mar a bheidh sé comhdhéanta ó am go ham.

 (4) Faoi réir na coinníollacha seo a leanas a chomhlíonadh, aon ghníomh den chineál sin 
roimhe seo a dhéanfaidh gníomhaire den sórt sin thar ceann cuideachta de bhun údarú ón 
gcuideachta faoin alt seo a bheidh i bhfeidhm, beidh sé chomh bailí faoin dlí amhail is dá 
mba í an chuideachta a rinne é (agus ceanglais an Achta seo nó an achtacháin eile lena 
mbaineann maidir leis an ngníomh a dhéanamh a bheith comhlíonta thairis sin (amhail 
maidir leis an tréimhse ar laistigh di a bheidh an gníomh le déanamh)).

 (5) Is iad na coinníollacha a luaitear i bhfo-alt (4)—

  (a) go mbeidh, roimh an gcéad uair a dhéanfaidh an gníomhaire comhdúcháin 
leictreonaigh gníomh den chineál dá dtagraítear i bhfo-alt (2), de bhun údarú ón 
gcuideachta lena mbaineann faoin alt seo, fógra maidir le húdarú an ghníomhaire san 
fhoirm fhorordaithe tugtha ag an gcuideachta don Chláraitheoir; agus

  (b) go gcomhlíonfar le déanamh an ghnímh aon cheanglais de chuid an Chláraitheora 
den chineál dá dtagraítear in ailt 12(2)(b) agus 13(2)(a) den Acht um Thráchtáil 
Leictreonach, 2000.

 (6) Beidh cuideachta agus an gníomhaire comhdúcháin leictreonaigh arna údarú nó arna 
húdarú aici faoin alt seo freagrach i gcomhpháirt i rialú na ndoiciméad dá dtagraítear i 
bhfo-alt (2) a bhainistiú.

 (7) Ní mheasfar, de bhua údarú a bheith ag gníomhaire comhdúcháin leictreonaigh faoin alt 
seo gníomhú amhlaidh, gur oifigeach nó seirbhíseach don chuideachta lena mbaineann 
chun críocha Rialachán 71(4) nó (5) de Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Iniúchtaí 
Reachtúla) (Treoir 2006/43/CE), 2010 (I.R. Uimh. 220 de 2010) an gníomhaire sin.

Údarú gníomhaire comhdúcháin leictreonaigh a chúlghairm

36. (1) Féadfaidh cuideachta údarú arna thabhairt aici faoi alt 35 do ghníomhaire comhdúcháin 
leictreonaigh a chúlghairm.
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 (2) Déanfaidh cuideachta fógra maidir le cúlghairm den sórt sin a bheith déanta aici a 
thabhairt san fhoirm fhorordaithe don Chláraitheoir.

 (3) Measfar, mura rud é go dtabharfar agus go dtí go dtabharfar fógra maidir leis an 
gcúlghairm amhlaidh don Chláraitheoir, go bhfuil an t-údarú ar marthain agus go bhfuil 
sé, dá réir sin, fós i bhfeidhm chun críocha alt 35(4).

 (4) I gcás gurb éard a bheidh i gcúlghairm ar údarú faoi alt 35, de réir an ailt seo, sárú ar 
chonradh, nó más í is bun le dliteanas a thabhú ar shlí eile—

  (a) ní difear do bhailíocht na cúlghairme chun críocha alt 35 gurb éard atá inti sárú den 
sórt sin nó gurb í is bun le dliteanas a thabhú ar shlí eile; agus

  (b) maidir leis an gcúlghairm a bheith bailí amhlaidh, ní chuireann sin deireadh le haon 
chúis chaingne i leith an tsáraithe sin nó thabhú an dliteanais sin ná ní dhéanann sé 
difear ar shlí eile don chéanna.

Cóipeanna den bhunreacht a thabhairt do chomhaltaí

37. (1) Déanfaidh cuideachta, ar aon chomhalta é a iarraidh uirthi, cóip dá bunreacht a chur 
chuige nó chuici—

  (a) saor in aisce, agus

  (b) i gcás an comhalta do dhéanamh an dara hiarraidh den sórt sin nó iarraidh dá héis (ar 
an gcéad iarraidh uaidh nó uaithi a bheith comhlíonta), ar €5.00 a íoc léi.

 (2) I gcás go ndéanfar leasú ar bhunreacht cuideachta, beidh gach cóip den bhunreacht a 
eiseofar tar éis dháta an leasaithe de réir an leasaithe.

 (3) Má dhéanann cuideachta sárú ar an alt seo, beidh an chuideachta agus aon oifigeach di a 
rinne mainneachtain ciontach i gcion de chuid earnáil 4.

caiBidil 3

Cumas agus údarás corpraithe

Cumas cuideachta príobháidí faoi theorainn scaireanna

38. (1) Faoi réir fho-alt (2), d’ainneoin aon ní ina bunreacht, beidh ag cuideachta, cibé acu is 
laistigh den Stát nó lasmuigh de a bheidh sí ag gníomhú—

  (a) cumas iomlán gan teorainn chun aon ghnó nó gníomhaíocht a sheoladh agus a 
ghabháil de láimh nó aon ghníomh nó idirbheart a dhéanamh; agus

  (b) chun críocha mhír (a), lánchearta, lánchumhachtaí agus lánphribhléidí.

 (2) Ní shaorfaidh aon ní i bhfo-alt (1) cuideachta ó aon dualgas nó oibleagáid faoi aon 
achtachán nó faoin dlí ginearálta.

Duine cláraithe

39. (1) I gcás go dtabharfaidh bord stiúrthóirí cuideachta údarú d’aon duine mar dhuine atá i 
dteideal an chuideachta a chur faoi cheangal (nach teideal chun an chuideachta a chur 
faoi cheangal atá, go sainráite nó go hintuigthe, srianta d’idirbheart áirithe nó d’aicme 
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idirbheart áirithe), féadfaidh an chuideachta fógra maidir leis an údarú san fhoirm 
fhorordaithe a thabhairt don Chláraitheoir agus cláróidh an Cláraitheoir an t-údarú.

 (2) Aon duine arna údarú nó arna húdarú amhlaidh, gairtear “duine cláraithe” de nó di san 
Acht seo i gcás a údarú nó a húdarú a chlárú ar an modh sin roimhe seo; más rud é, i 
bhforáil den Acht seo, go n-úsáidtear an abairt sin gan cháiliú, glacfar léi mar thagairt do 
dhuine cláraithe arna údarú nó arna húdarú ag bord stiúrthóirí na cuideachta a bhfuil an 
fhoráil le cur chun feidhme ina leith.

 (3) I gcás go gcúlghairfidh bord stiúrthóirí cuideachta údarú duine mar dhuine atá i dteideal 
an chuideachta a chur faoi cheangal (is údarú a dtabharfar fógra ina thaobh san fhoirm 
fhorordaithe don Chláraitheoir), leanfar, d’ainneoin na cúlghairme sin, den duine a mheas 
chun críocha an Achta seo mar dhuine cláraithe mura rud é go dtabharfaidh agus go dtí 
go dtabharfaidh an chuideachta fógra san fhoirm fhorordaithe i dtaobh na cúlghairme sin 
don Chláraitheoir.

 (4) Aon tagairtí san alt seo do theideal a bheith ag duine an chuideachta a chur faoi cheangal, 
is tagairtí iad dá údarás nó dá húdarás chun aon chumhacht de chuid na cuideachta a 
fheidhmiú agus chun a údarú do dhaoine eile déanamh amhlaidh.

 (5) I bhfo-alt (4), ní fholaíonn “cumhacht de chuid na cuideachta”—

  (a) aon chumhacht bhainistithe de chuid na cuideachta is infheidhmithe ag a bord 
stiúrthóirí (ar leith ó aon chumhacht de chuid an bhoird chun idirbhearta a dhéanamh 
le tríú páirtithe), nó

  (b) cumhacht de chuid na cuideachta a gceanglaítear leis an Acht seo í a fheidhmiú ar 
shlí seachas a bord stiúrthóirí a bheith á feidhmiú.

 (6) D’fhonn amhras a sheachaint, chun críocha an ailt seo ní ghlacfar leis na forálacha de 
bhunreacht cuideachta a bhaineann le hoifig nó cumhachtaí duine, iontu féin, mar údarú 
arna thabhairt ag bord stiúrthóirí na cuideachta don duine mar dhuine atá i dteideal an 
chuideachta a chur faoi cheangal.

Daoine atá údaraithe chun cuideachta a chur faoi cheangal

40. (1) Chun críoch aon cheiste i dtaobh an dteipeann ar idirbheart cuideachta a chur faoi  
cheangal de dheasca easpa údaráis a líomhnaítear a bheith ar thaobh an duine a 
d’fheidhmigh cumhachtaí na cuideachta (nó a d’airbheartaigh cumhachtaí na cuideachta 
a fheidhmiú), measfar, maidir leo seo a leanas, eadhon—

  (a) bord stiúrthóirí na cuideachta; agus

  (b) aon duine cláraithe,

  go bhfuil cumhacht ag an mbord sin agus ag an duine sin chun aon chumhacht de chuid 
na cuideachta a fheidhmiú agus a údarú do dhaoine eile déanamh amhlaidh.

 (2) Tá feidhm ag fo-alt (1) gan féachaint d’aon teorainneacha i mbunreacht na cuideachta 
le húdarás an bhoird nó le húdarás duine chláraithe, ach sin a bheith faoi réir fho-ailt (5) 
agus (8).

 (3) Ní léifear fo-alt (1) mar ní lena gcoisctear cumhachtaí cuideachta a fheidhmiú ar shlí 
seachas ag an mbord, ag duine cláraithe nó ag duine atá údaraithe ag an mbord nó ag 
duine cláraithe chun iad a fheidhmiú, i gcás go mbeidh údarás leis an bhfeidhmiú sin.
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 (4) Ní dhéanann fo-alt (1) difear—

  (a) do dhualgais stiúrthóra (lena n-áirítear dualgas a bheith ar stiúrthóir aon teorainneacha 
i mbunreacht na cuideachta a urramú ar údarás an bhoird), ná dá dhliteanas nó dá 
dliteanas i leith aon sárú ar na dualgais sin; ná

  (b) d’aon dualgas a éiríonn ar thaobh aon duine eile a bhfuil baint aige nó aici leis an 
idirbheart (lena n-áirítear an duine cláraithe) ná dá dhliteanas nó dá dliteanas i leith 
aon sárú ar an dualgas sin.

 (5) I gcás go n-airbheartófar go bhfuil cuideachta ina páirtí in idirbheart—

  (a) ar i dtaca leis a sháraigh an bord stiúrthóirí teorainneacha i mbunreacht na cuideachta 
lena n-údarás; agus

  (b) ar páirtí ann freisin duine dá dtagraítear i bhfo-alt (6),

  ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) i bhfabhar an duine dá dtagraítear amhlaidh.

 (6) Is duine a luaitear i bhfo-alt (5)(b) gach duine acu seo a leanas:

  (a) stiúrthóir nó cúlstiúrthóir ar an gcuideachta nó ar a cuideachta sealbhaíochta;

  (b) duine atá bainteach le stiúrthóir den sórt sin;

  (c) duine cláraithe;

  (d) duine atá bainteach le duine cláraithe,

  agus aon tagairtí san fho-alt seo do dhuine a bheith bainteach—

  (i) le stiúrthóir nó le cúlstiúrthóir, léifear iad de réir alt 220; nó

  (ii) le duine cláraithe, léifear iad de réir alt 220 mar a chuirtear an t-alt sin chun feidhme 
le fo-alt (7).

 (7) Chun críoch fho-alt (6)(ii), tá feidhm ag alt 220 amhail is—

  (a) dá ndéanfaí tagairt don duine cláraithe a chur in ionad gach tagartha i bhfo-ailt (1), 
(2), (3) agus (8) do stiúrthóir cuideachta;

  (b) dá ndéanfaí tagairt don duine cláraithe a chur in ionad na chéad tagartha agus an tríú 
tagairt i bhfo-alt (5) do stiúrthóir cuideachta;

  (c) dá bhfolódh na tagairtí i bhfo-alt (5) do stiúrthóir eile nó do stiúrthóirí eile tagairtí do 
dhuine cláraithe amháin eile nó níos mó; agus

  (d) dá bhfolódh an tagairt i bhfo-alt (6)(b) do stiúrthóir tagairt do dhuine cláraithe.

 (8) I bhfo-alt (1), ní fholaíonn “cumhacht de chuid na cuideachta”—

  (a) faoi threoir aon duine chláraithe, an chumhacht bhainistithe dá dtagraítear in alt 
39(5)(a), agus

  (b) faoi threoir an bhoird stiúrthóirí nó aon duine chláraithe, an chumhacht dá dtagraítear 
in alt 39(5)(b).

 (9) Gan dochar d’fho-alt (1), ní fhéadfar aon tagairt a dhéanamh do bhunreacht na 
cuideachta le linn cinneadh a dhéanamh i dtaobh aon cheist maidir le cibé acu a bhí 
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údarás dealraitheach ag duine chun aon cheann de chumhachtaí cuideachta a fheidhmiú 
i gcás ar leith nó nach raibh.

 (10) San alt seo, aon tagairt—

  (a) do theorainneacha i mbunreacht cuideachta folaíonn sí tagairtí do theorainneacha a 
thig—

   (i) ó rún de chuid na cuideachta nó de chuid aon aicme dá comhaltaí; nó

   (ii) ó aon chomhaontú idir comhaltaí na cuideachta nó de chuid aon aicme dá 
comhaltaí;

  (b) d’idirbheart folaíonn sí tagairt d’aon ghníomh nó d’aon neamhghníomh.

 (11) Is alt i dteannta, agus ní alt é in ionad, na Rialach in Royal British Bank v. Turquand é an 
t-alt seo.

Cumhachtaí aturnae

41. (1) D’ainneoin aon ní ina bunreacht, féadfaidh cuideachta a chumhachtú do dhuine ar bith, 
go ginearálta nó i leith aon nithe a shonrófar, mar aturnae di, gníomhais a fhorghníomhú 
nó aon ní eile a dhéanamh thar a ceann in aon áit cibé acu is laistigh den Stát nó lasmuigh 
de é.

 (2) Beidh gníomhas a bheidh sínithe ag an aturnae sin thar ceann na cuideachta ina cheangal 
ar an gcuideachta agus beidh éifeacht leis ionann is dá mbeadh sé faoi ghnáthshéala na 
cuideachta.

caiBidil 4

Conarthaí agus idirbhearta eile

Foirm conarthaí

42. (1) Féadfar conarthaí thar ceann cuideachta a dhéanamh mar a leanas—

  (a) conradh ar ghá de réir dlí é a bheith i scríbhinn agus faoi shéala dá mba idir daoine 
nádúrtha a dhéanfaí é, féadfar é a dhéanamh thar ceann na cuideachta i scríbhinn faoi 
ghnáthshéala na cuideachta;

  (b) conradh ar ghá de réir dlí é a bheith i scríbhinn, faoi shíniú na bpáirtithe a mbeadh 
sé le bheith de mhuirear orthu, dá mba idir daoine nádúrtha a dhéanfaí é, féadfar é a 
dhéanamh thar ceann na cuideachta i scríbhinn, faoi shíniú aon duine ag gníomhú dó 
nó di faoina húdarás, sainráite nó intuigthe;

  (c) conradh a bheadh bailí, bíodh gur ó bhéal a rinneadh é agus nár cuireadh i scríbhinn 
é, dá mba idir daoine nádúrtha a dhéanfaí é, féadfaidh aon duine ag gníomhú dó nó 
di faoi údarás na cuideachta, sainráite nó intuigthe, é a dhéanamh ó bhéal thar ceann 
na cuideachta.

 (2) Beidh conradh a dhéanfar de réir an ailt seo ina cheangal ar an gcuideachta agus ar a 
comharbaí agus ar gach páirtí eile sa chonradh.
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 (3) Féadfar conradh a dhéanfar de réir an ailt seo a athrú nó a urscaoileadh ar an modh 
céanna ar a n-údaraítear é sin a dhéanamh leis an alt seo.

An gnáthshéala

43. (1) Beidh ag cuideachta gnáthshéala nó gnáthshéalaí ar a sonrófar ainm na cuideachta, agus 
é greanta i litreacha inléite.

 (2) Ach amháin mar a fhoráiltear dá mhalairt leis an Acht seo nó le bunreacht na cuideachta—

  (a) ní úsáidfear séala cuideachta ach amháin le húdarás a stiúrthóirí, nó le húdarás coiste 
dá stiúrthóirí a bheidh údaraithe chuige sin ag a stiúrthóirí; agus

  (b) aon ionstraim dá ngreamófar séala na cuideachta—

   (i) beidh sí sínithe ag stiúrthóir dá cuid nó ag duine éigin eile a bheidh ceaptha chun 
na críche sin ag a stiúrthóirí nó ag coiste réamhráite dá gcuid; agus

   (ii) beidh sí comhshínithe ag an rúnaí nó ag dara stiúrthóir (más ann) dá cuid nó 
ag duine éigin eile a bheidh ceaptha chun na críche ag a stiúrthóirí nó ag coiste 
réamhráite dá gcuid.

 (3) Ach amháin mar a fhoráiltear dá mhalairt le bunreacht na cuideachta, má bhíonn duine 
cláraithe ann i ndáil le cuideachta, féadfaidh an duine sin séala na cuideachta a úsáid 
agus síneoidh an duine sin aon ionstraim dá ngreamófar séala na cuideachta nuair a 
úsáidfidh an duine cláraithe í agus déanfaidh—

  (a) an rúnaí nó stiúrthóir ar an gcuideachta í a chomhshíniú; nó

  (b) duine éigin eile a bheidh ceaptha chun na críche ag a stiúrthóirí nó ag coiste dá 
stiúrthóirí a bheidh údaraithe ag a stiúrthóirí chuige sin í a chomhshíniú.

Cumhacht don chuideachta chun séala oifigiúil a bheith aici lena úsáid lasmuigh den Stát

44. (1) San alt seo—

ciallaíonn “séala oifigiúil”, i ndáil le cuideachta, an séala oifigiúil dá dtagraítear i bhfo-alt 
(2);

ciallaíonn “áit ar an gcoigríoch” aon chríoch, ceantar nó áit nach bhfuil sa Stát.

 (2) Féadfaidh cuideachta, má údaraítear é lena bunreacht, séala oifigiúil a bheith aici lena 
úsáid in aon áit ar an gcoigríoch, is séala a bheidh cosúil le gnáthshéala na cuideachta 
agus a mbeidh ainm gach áite ar an gcoigríoch ina mbeidh sé le húsáid ar a aghaidh.

 (3) Aon ghníomhas nó doiciméad eile a mbeidh séala oifigiúil greamaithe de go cuí, beidh 
sé ina cheangal ar an gcuideachta ionann is dá mbeadh sé séalaithe le gnáthshéala na 
cuideachta.

 (4) Aon chuideachta a mbeidh séala oifigiúil aici lena úsáid in aon áit ar an gcoigríoch, 
féadfaidh sí, le scríbhinn faoina gnáthshéala, a údarú d’aon duine a cheapfar chuige sin 
san áit sin (an “gníomhaire”) an séala oifigiúil a ghreamú d’aon ghníomhas nó doiciméad 
eile a mbeidh an chuideachta ina páirtí ann san áit sin.

 (5) Mairfidh údarás an ghníomhaire, amhail idir an chuideachta agus aon duine a mbeidh 
déileáil aige nó aici leis an ngníomhaire, ar feadh na tréimhse, más ann, a bheidh luaite 
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san ionstraim a thabharfaidh an t-údarás, nó, mura mbeidh aon tréimhse luaite inti, go  
dtí go ndéanfar an fógra maidir le cúlghairm nó cinneadh údarás an ghníomhaire a 
thabhairt don duine a bheidh ag déileáil leis nó léi.

 (6) Déanfaidh an duine a ghreamóidh séala oifigiúil, le scríbhinn faoina láimh, dáta agus áit 
a ghreamaithe a dheimhniú ar an ngníomhas nó ar an ionstraim eile ar a ngreamófar an 
séala.

Conarthaí roimh chorprú

45. (1) Aon chonradh nó idirbheart eile (lena n-áirítear aon iarratas chun aon údaráis  
dhleathaigh) a airbheartóidh a bheith déanta ag cuideachta sular foirmíodh í nó ag aon 
duine thar ceann na cuideachta sular foirmíodh í, féadfaidh an chuideachta é a dhaingniú 
tar éis a foirmithe.

 (2) Ar chonradh nó idirbheart eile den sórt sin a bheith daingnithe amhlaidh, beidh an 
chuideachta faoi cheangal aige agus i dteideal a thairbhe ionann is dá mbeadh an 
chuideachta ann ar dháta an chonartha nó an idirbhirt eile sin agus dá mbeadh sí ina 
páirtí ann.

 (3) Sula ndéanfaidh an chuideachta daingniú den sórt sin (má dhéanann), beidh an duine nó 
na daoine a d’airbheartaigh a bheith ag gníomhú in ainm nó thar ceann na cuideachta, 
murar comhaontaíodh go sainráite ar a mhalairt, faoi cheangal go pearsanta ag an 
gconradh nó ag an idirbheart eile agus i dteideal a thairbhe.

Billí malairte agus nótaí gealltanais

 46. Measfar bille malairte nó nóta gealltanais a bheith déanta, glactha nó formhuinithe thar 
ceann cuideachta más rud é go ndearna, gur ghlac nó gur fhormhuinigh duine é, ag 
gníomhú dó nó di faoi údarás na cuideachta, in ainm na cuideachta nó thar a ceann nó ar 
a son.

Dliteanas i leith ainm cuideachta mícheart a úsáid

47. (1) Más rud é go ndéanfaidh oifigeach do chuideachta nó aon duine thar a ceann aon cheann 
de na nithe seo a leanas, beidh an t-oifigeach nó an duine ciontach i gcion de chuid 
earnáil 4.

 (2) Is iad seo a leanas na nithe sin:

  (a) aon séala a úsáid nó údarú a thabhairt aon séala a úsáid, is séala a airbheartóidh a 
bheith ina shéala de chuid na cuideachta agus nach mbeidh a hainm greanta air i 
litreacha inléite;

  (b) aon litir ghnó ón gcuideachta, nó aon fhógra nó foilseachán oifigiúil eile ón 
gcuideachta, a eisiúint nó a údarú an céanna a eisiúint, nó aon bhille malairte, nóta 
gealltanais, formhuiniú, seic nó ordú ar airgead nó ar earraí a shíniú nó a údarú an 
céanna a shíniú thar ceann na cuideachta gan a hainm a bheith luaite ann nó inti ar an 
modh a thuairiscítear in alt 49;

  (c) aon sonrasc, admháil nó litir chreidmheasa ón gcuideachta a eisiúint nó a údarú an 
céanna a eisiúint gan a hainm a bheith luaite ann nó inti ar an modh a thuairiscítear 
in alt 49.
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 (3) Sna himthosca a bhaineann le hé nó le hí do dhéanamh rud iomchuí a luaitear i  
bhfo-alt (2)(b), beidh an t-oifigeach nó an duine eile faoi dhliteanas go pearsanta ag 
sealbhóir an bhille malairte, an nóta gealltanais, an tseic nó an ordaithe ar airgead nó ar 
earraí i leith mhéid an chéanna mura rud é—

  (a) go n-íocfaidh an chuideachta é go cuí; nó

  (b) gur dealraitheach don chúirt nach ndéanfar aon éagóir trí dhliteanas i leith an  
mhéid a fhorchur ar an gcuideachta.

An chuideachta d’fhíordheimhniú doiciméad

48. In aon chás gur gá go ndéanfadh cuideachta fíordheimhniú ar dhoiciméad nó ar imeacht, 
féadfaidh stiúrthóir, rúnaí, duine cláraithe nó oifigeach údaraithe eile de chuid na cuideachta 
an doiciméad nó an t-imeacht a shíniú, agus ní gá é a bheith faoina gnáthshéala.

caiBidil 5

Ainm cuideachta, oifig chláraithe agus doiciméid a sheirbheáil

Foilsiú a hainm ag cuideachta

49. (1) Déanfaidh cuideachta—

  (a) a hainm a chur ar taispeáint in ionad feiceálach, i litreacha soléite, ar an taobh  
amuigh de gach oifig nó áit ina seoltar a gnó agus ag a hoifig chláraithe; agus

  (b) a hainm a lua i litreacha inléite i ngach ceann díobh seo a leanas:

   (i) i ngach fógra agus gach foilseachán oifigiúil eile ón gcuideachta;

   (ii) i ngach bille malairte, nóta gealltanais, formhuiniú, seic agus ordú ar airgead nó 
ar earraí a airbheartóidh a bheith sínithe ag an gcuideachta nó thar a ceann;

   (iii) i ngach sonrasc, admháil agus litir chreidmheasa ón gcuideachta.

 (2) Má sháraíonn cuideachta fo-alt (1)(a) nó (b), beidh an chuideachta agus aon oifigeach  
di a rinne mainneachtain ciontach i gcion de chuid earnáil 4.

 (3) Ní mheasfar gur sárú é ar an alt seo an giorrú “ltd” a úsáid in ionad “limited” ná “teo” a 
úsáid in ionad “teoranta”.

 (4) Ní dochar an t-alt seo d’alt 151.

Oifig chláraithe cuideachta

50. (1) Beidh oifig chláraithe ag cuideachta sa Stát, gach tráth, a bhféadfar gach uile  
chumarsáid agus fógra a dhíriú chuici.

 (2) Déanfar sonraí maidir le suíomh oifig chláraithe na cuideachta a shonrú sa ráiteas a 
sheachadfar de bhun alt 21(1)(a) sula gcorprófar an chuideachta.

 (3) Déanfar fógra faoi aon athrú ar shuíomh oifige cláraithe cuideachta a thabhairt san 
fhoirm fhorordaithe don Chláraitheoir laistigh de 14 lá tar éis dháta an athraithe agus 
taifeadfaidh seisean nó sise an t-athrú sin.
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 (4) Féadfar oifig chláraithe cuideachta a bhunú le ráiteas (a bheidh sa ráiteas nó san fhógra  
dá dtagraítear i bhfo-alt (2) nó (3)) á rá go bhfuil an oifig faoi chúram gníomhaire 
sonraithe, is cuideachta arna foirmiú agus arna clárú faoin Acht seo, nó cuideachta 
láithreach, agus a bheidh ceadaithe chun na críche sin ag an gCláraitheoir; i gcás go 
mbunófar oifig chláraithe ar an modh sin, léifear dá réir sin aon tagairtí san Acht seo do 
shuíomh oifig chláraithe na cuideachta.

 (5) Maidir leis an bhfógra a thabharfaidh an gníomhaire a bheidh ceadaithe chun na críche 
sin don Chláraitheoir i dtaobh aon athrú ar shuíomh oifig chláraithe an ghníomhaire, 
measfar, más san fhoirm a fhorordaítear chun críoch fho-alt (3) agus laistigh den tréimhse 
a luaitear san fho-alt sin a dhéanfar é, gurb ionann é agus an chuideachta lena mbaineann 
do chomhlíonadh fho-alt (3).

 (6) Má mhainnítear an t-alt seo a chomhlíonadh, beidh an chuideachta lena mbaineann  
agus aon oifigeach di a rinne mainneachtain ciontach i gcion de chuid earnáil 4.

Doiciméid a sheirbheáil

51. (1) Féadfar doiciméad a sheirbheáil ar chuideachta—

  (a) trína fhágáil in oifig chláraithe na cuideachta nó trína chur leis an bpost chun na 
hoifige sin; nó

  (b) mura bhfuil fógra tugtha ag an gcuideachta don Chláraitheoir i dtaobh shuíomh a 
hoifige cláraithe, trína sheachadadh ar an gCláraitheoir.

 (2) Chun críocha an ailt seo, aon doiciméad a fhágfar san áit, nó a chuirfear leis an bpost 
go dtí an áit, a bheidh taifeadta de thuras na huaire ag an gCláraitheoir mar shuíomh 
oifige cláraithe cuideachta, measfar é a bheith fágtha in oifig chláraithe na cuideachta, 
nó curtha leis an bpost chun na hoifige sin, d’ainneoin go bhféadfadh suíomh a hoifige 
cláraithe a bheith athraithe.

 (3) Beidh sé de dhualgas ar an gCláraitheoir doiciméad a thaifeadadh ar an gclár, is doiciméad 
a bheidh seirbheáilte ar chuideachta ar an modh dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(b).

Urrús i leith costas

52. I gcás go mbeidh cuideachta ina gearánaí in aon chaingean nó imeacht dlí eile, féadfaidh 
aon bhreitheamh ag a mbeidh dlínse sa ní, más léir ó fhianaise chreidiúnach go bhfuil 
cúis chun a chreidiúint nach mbeidh an chuideachta in ann costais an chosantóra a íoc má 
éiríonn leis ina chosaint nó má éiríonn léi ina cosaint, a cheangal go dtabharfar urrús ar na 
costais sin agus féadfaidh sé nó sí gach imeacht a bhac go dtí go dtabharfar an t-urrús.

Orduithe agus breithiúnais i gcoinne cuideachtaí agus a n-oifigeach a fhorfheidhmiú

53. (1) Aon bhreithiúnas nó ordú i gcoinne cuideachta a ndiúltófar dó go toiliúil féadfar, le cead 
ón gcúirt, é a fhorfheidhmiú—

  (a) trí fhorlámhú i gcoinne mhaoin na cuideachta,

  (b) trí astú i gcoinne stiúrthóirí na cuideachta nó oifigigh eile de chuid na cuideachta, nó

  (c) trí fhorlámhú i gcoinne mhaoin na stiúrthóirí sin nó na n-oifigeach eile sin.
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 (2) Ní fhéadfar iarratas a dhéanamh, sna himthosca roimhe seo, ar astú i gcoinne stiúrthóirí 
nó oifigigh eile nó ar fhorlámhú i gcoinne a gcuid maoine mura mbeidh sa bhreithiúnas 
nó san ordú ón gcúirt lena mbainfidh an t-iarratas ráiteas ina léireofar go mbeidh na 
daoine sin nó a gcuid maoine faoi dhliteanas i leith astú nó forlámhú, de réir mar a 
bheidh, má dhiúltaíonn an chuideachta don bhreithiúnas nó don ordú.

 (3) San alt seo, tá le “astú” agus “forlámhú” an bhrí chéanna atá leo i rialacha cúirte a 
bhaineann le dlínse na hArd-Chúirte agus na Cúirte Uachtaraí.

caiBidil 6

Cuideachta phríobháideach láithreach a chomhshó ina cuideachta phríobháideach faoi 
theorainn scaireanna a bhfuil feidhm ag Codanna 1 go 15 maidir léi

Léiriú (Caibidil 6)

54. (1) Sa Chaibidil seo—

  ciallaíonn “foráil shainordaitheach” foráil de Chuid 1, den Chuid seo nó de Chodanna 3 
go 14 nach foráil roghnach í;

  ciallaíonn “foráil roghnach” foráil de Chuid 1, den Chuid seo nó Chodanna 3 go 14—

  (a) ina bhfuil ráiteas á rá, nó atá faoi rialú ag foráil in áit eile á rá, go bhfuil feidhm ag 
an bhforáil ach amháin a mhéid a fhoráiltear dá mhalairt sa bhunreacht nó mura 
sonraítear a mhalairt sa bhunreacht; nó

  (b) a bhfuil an bhrí sin léi thairis sin;

  ciallaíonn “Tábla A” Tábla A sa Chéad Sceideal a ghabhann le hAcht 1963.

 (2) Aon tagairt sa Chaibidil seo do chuideachta gníomhaíochta ainmnithe is tagairt í do 
chuideachta gníomhaíochta ainmnithe faoi theorainn scaireanna.

 (3) Aon tagairt sa Chaibidil seo do Thábla A, folaíonn sí, i gcás gur cuí sin, tagairt d’aon 
Tábla dá dtagraítear in alt 3(9)(b), (c) nó (d) d’Acht 1963.

Stádas cuideachtaí príobháideacha láithreacha ag deireadh na hidirthréimhse: prionsabal 
ginearálta

55. Mar a fhoráiltear in alt 61, mura rud é, ar an idirthréimhse do dhul in éag, go mbeidh an 
chuideachta tar éis athchlárú mar chuideachta gníomhaíochta ainmnithe nó go mbeidh aon 
cheann de na himthosca eile a shonraítear san alt sin ina cosc ar na nithe seo a leanas do 
tharlú—

  (a) measfar bunreacht a bheith ag cuideachta phríobháideach láithreach, is bunreacht 
ina bhfuil forálacha an mheabhráin láithrigh aici (seachas na forálacha atá eiscthe le 
fo-alt (1)(a) den alt sin) agus na n-airteagal láithreach aici agus faoi réir fho-alt (3) 
den alt sin;

  (b) measfar go gcomhlíonfar le bunreacht na cuideachta, arna chomhdhéanamh amhlaidh 
de na forálacha sin, ceanglais alt 19 maidir leis an bhfoirm ina mbeidh bunreacht 
cuideachta. 
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 agus measfar an chuideachta a bheith tagtha chun bheith ina cuideachta phríobháideach 
faoi theorainn scaireanna lena mbaineann an Chuid seo agus Codanna 1 agus 3 go 15.

Cuideachtaí príobháideacha láithreacha a chomhshó ina gcuideachtaí gníomhaíochta 
ainmnithe: dualgais agus cumhachtaí ina leith sin

56. (1) Féadfaidh cuideachta phríobháideach láithreach athchlárú mar chuideachta 
gníomhaíochta ainmnithe trí ghnáthrún a rith, tráth nach déanaí ná 3 mhí roimh dhul in 
éag don idirthréimhse, lena mbeartófar go ndéanfar an chuideachta a chlárú amhlaidh; má 
athchláraíonn sí amhlaidh, de bhun rún den sórt sin, roimh dhul in éag don idirthréimhse, 
beidh feidhm ag Cuid 16, mar a fhoráiltear in alt 63(9), maidir léi.

 (2) Athchláróidh cuideachta phríobháideach láithreach mar chuideachta gníomhaíochta 
ainmnithe roimh dhul in éag don idirthréimhse más rud é, tráth nach déanaí ná 3 mhí 
roimh dhul in éag don tréimhse sin, go ndéanfaidh comhalta nó comhaltaí a shealbhaíonn 
scaireanna sa chuideachta, is scaireanna lena dtugtar, sa chomhiomlán, breis agus 25 
faoin gcéad de na cearta vótála go léir sa chuideachta, fógra i scríbhinn á cheangal uirthi 
athchlárú amhlaidh a sheirbheáil uirthi; ar í d’athchlárú amhlaidh, i gcomhlíonadh an 
fhógra sin, beidh feidhm ag Cuid 16, mar a fhoráiltear in alt 63(9), maidir léi.

 (3) Gan dochar d’fho-ailt (1) agus (2) ach faoi réir fho-alt (4), i gcás go ndéanfaidh  
cuideachta phríobháideach láithreach aon ní, is ní nach gcomhlíonfadh alt 68 (dá mba 
chuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna lena mbaineann an Chuid seo 
agus Codanna 1 agus 3 go 15 í an chuideachta), ansin athchláróidh an chuideachta mar 
chuideachta gníomhaíochta ainmnithe roimh dhul in éag don idirthréimhse agus ar í do 
dhéanamh amhlaidh beidh feidhm ag Cuid 16 maidir léi mar a fhoráiltear in alt 63(9).

 (4) Féadfaidh cuideachta phríobháideach láithreach dá dtagraítear i bhfo-alt (3), in ionad 
athchlárú mar chuideachta gníomhaíochta ainmnithe mar a luaitear san fho-alt sin, trí rún 
speisialta a rith agus trí cheanglais Chuid 20 a chomhlíonadh thairis sin, athchlárú mar 
chineál cuideachta nach cuideachta gníomhaíochta ainmnithe í roimh dhul in éag don 
idirthréimhse.

 (5) An tagairt i bhfo-alt (2) do cheart vótála i gcuideachta, léifear í mar thagairt do cheart 
is infheidhmithe de thuras na huaire chun vóta a chaitheamh ag cruinnithe ginearálta 
de chomhaltaí den chuideachta, nach ceart den sórt sin é nach infheidhmithe ach in 
imthosca speisialta.

Faoiseamh i gcás nach n-athchláróidh cuideachta mar chuideachta gníomhaíochta  
ainmnithe

57. (1) I gcás nach n-athchláróidh cuideachta phríobháideach láithreach mar chuideachta 
gníomhaíochta ainmnithe faoi alt 56 (cibé acu atá sé d’oibleagáid uirthi faoin alt sin 
déanamh amhlaidh nó nach bhfuil) roimh dhul in éag don idirthréimhse, féadfaidh an 
duine nó na daoine dá dtagraítear i bhfo-alt (2) iarratas a dhéanamh chun na cúirte ar 
ordú á ordú go n-athchláróidh sí mar chuideachta den sórt sin agus déanfaidh an chúirt, 
mura suífear cúis lena mhalairt, an t-ordú a bheifear a iarraidh nó déanfaidh sí cibé ordú 
eile is dóigh a bheith cóir.

 (2) Is iad na daoine a luaitear i bhfo-alt (1)—
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  (a) comhalta amháin nó níos mó den chuideachta a shealbhaíonn, nó a shealbhaíonn 
le chéile, 15 faoin gcéad ar a laghad i luach ainmniúil de scairchaipiteal eisithe na 
cuideachta nó aon aicme den scairchaipiteal sin; nó

  (b) creidiúnaí amháin nó níos mó den chuideachta a shealbhaíonn, nó a shealbhaíonn le 
chéile, 15 faoin gcéad ar a laghad de bhintiúir na cuideachta lena dtugtar teideal do 
na sealbhóirí agóid a dhéanamh i gcoinne athrú ar a cuspóirí.

Dlíthe is infheidhme le linn na hidirthréimhse

58. (1) Le linn na tréimhse a thosóidh ar thosach feidhme na Coda seo agus a chríochnóidh ar 
dhul in éag don idirthréimhse, beidh feidhm ag Cuid 16, faoi réir fho-alt (3) agus gan 
dochar d’fho-alt (7), maidir le cuideachta phríobháideach láithreach amhail is dá mba 
chuideachta gníomhaíochta ainmnithe í, mura seachadfar agus go dtí go seachadfar ar an 
gCláraitheoir, de réir na Caibidle seo, bunreacht ina leith san fhoirm dá bhforáiltear faoi 
alt 19.

 (2) Má sheachadtar amhlaidh ar an gCláraitheoir bunreacht den sórt sin i leith na  
cuideachta sin, ansin, ar thráth an tseachadta sin agus ó thráth an tseachadta sin, beidh 
feidhm ag an gCuid seo agus ag Codanna 1 agus 3 go 15 maidir leis an gcuideachta sin.

 (3) Maidir leis na forálacha d’Achtanna na gCuideachtaí roimhe seo a bhaineann le húsáid 
limited nó teoranta (nó a ngiorruithe), beidh feidhm acu maidir le hainm cuideachta 
príobháidí láithrí dá dtagraítear i bhfo-alt (1) le linn na tréimhse dá dtagraítear san fho-alt 
sin agus ní bheidh feidhm maidir leis an gcéanna ag forálacha alt 969 ná ag na forálacha 
iomchuí eile de Chuid 16.

 (4) An tagairt i bhfo-alt (3) d’fhorálacha a bhaineann le húsáid aon fhocal, folaíonn sí  
tagairt d’fhorálacha lena dtugtar díolúine ó na focail sin a úsáid.

 (5) Aon chuideachta phríobháideach láithreach a mbeidh, nó a measfar go mbeidh, rialacháin 
Thábla A glactha aici, go hiomlán nó go páirteach, mar a cuid airteagal, leanfaidh sí, 
d’ainneoin aisghairm Acht 1963, de bheith faoi rialú na rialachán sin (nó na gcodanna 
díobh lena mbaineann) tar éis an tAcht sin a aisghairm agus, gan dochar d’fho-alt (8), 
roimh dhul in éag don idirthréimhse—

  (a) mura seachadfar agus go dtí go seachadfar ar an gCláraitheoir, de réir na Caibidle 
seo, bunreacht ina leith san fhoirm dá bhforáiltear faoi alt 19; nó

  (b) mura n-athchláróidh sí agus go dtí go n-athchláróidh sí mar chineál eile cuideachta,

  ach, maidir leis an gcuideachta do leanúint de bheith faoi rialú ag na rialacháin sin  
roimhe seo—

   (i) beidh sé sin amhlaidh ach amháin a mhéid atá na rialacháin sin ar neamhréir le 
foráil shainordaitheach;

   (ii) féadfar na rialacháin sin a athrú nó féadfar cur leo faoi réim agus de réir na 
gcoinníollacha faoina gceadaítear le Cuid 16 airteagail, cibé tráth a chláraítear 
iad, a athrú nó cur leo; agus

   (iii) aon tagairtí sna rialacháin sin d’aon fhoráil d’Achtanna na gCuideachtaí roimhe 
seo léifear iad mar thagairtí don fhoráil chomhréire den Acht seo.
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 (6) Faoi réir mhíreanna (ii) agus (iii) den fho-alt sin, léireofar na rialacháin dá dtagraítear i 
bhfo-alt (5) de réir na foirme ina raibh siad ar marthain dáta aisghairthe Acht 1963.

 (7) D’fhonn aon eatramh idir na tráthanna seo a leanas a chur i gcuntas—

  (a) an tráth a sheachadfar (de réir na Caibidle seo agus san fhoirm dá bhforáiltear faoi alt 
19) bunreacht i leith cuideachta phríobháideach láithreach ar an gCláraitheoir lena 
chlárú; agus

  (b) an tráth a chláróidh an Cláraitheoir é,

  dearbhaítear go n-oibríonn fo-ailt (1) agus (2), agus léifear iad mar fho-ailt a oibríonn, 
chun a fhoráil freisin go bhfuil feidhm ag Cuid 16, faoi réir fho-alt (3), maidir leis an 
gcuideachta sin amhail is dá mba chuideachta gníomhaíochta ainmnithe í le linn aon 
eatramh den sórt sin (agus go ndéantar dá réir sin feidhm na Coda seo, agus Chodanna 1 
agus 3 go 15, maidir leis a chur siar go dtí go mbeidh an clárú sin déanta).

 (8) Mar an gcéanna, d’fhonn aon eatramh dá shamhail i gcás fho-alt (5) a chur i gcuntas, 
dearbhaítear go n-oibríonn an fo-alt sin, agus go léifear é mar fho-alt a oibríonn, chun a 
fhoráil freisin go leanann an chuideachta lena mbaineann de bheith faoi rialú ag iomlán 
rialacháin Thábla A nó ag cuid acu (de réir mar a bheidh) le linn aon eatramh den sórt sin.

 (9) D’fhonn amhras a sheachaint, leathnaítear feidhm Chuid 16, sna himthosca faoin alt 
seo ina sonraítear go bhfuil feidhm ag an gCuid sin agus d’ainneoin nach nglacfaidh 
cuideachta den sórt sin an gníomh arb éard é bunreacht den chineál dá dtagraítear i  
bhfo-alt (1) a sheachadadh, chuig cuideachta phríobháideach láithreach a thagann faoi 
réim fho-alt (10) ach—

  (a) ní dhéanann feidhm Chuid 16 maidir le cuideachta den sórt sin difear d’fheidhm 
fhorálacha an reachta dá dtagraítear i bhfo-alt (10) (nó aon reachta iomchuí eile) 
maidir leis an gcuideachta; agus

  (b) más rud é, de bhua an reachta sin roimhe seo, nár ceanglaíodh ar an gcuideachta an 
focal “limited” nó “teoranta” a áireamh ina hainm, ní dhéanann aon ní san alt seo ná 
i gCuid 16 difear don díolúine sin.

 (10) An chuideachta phríobháideach láithreach dá dtagraítear i bhfo-alt (9) is cuideachta í  
atá corpraithe faoi achtachán roimhe seo a bhaineann le cuideachtaí (de réir bhrí alt 5) de 
bhun aon reachta nó i gcomhlíonadh ceanglais d’aon reacht.

Comhaltaí do ghlacadh bunreacht nua

59. (1) Féadfaidh cuideachta phríobháideach láithreach—

  (a) le rún speisialta arna rith de réir a meabhráin láithrigh agus a hairteagal láithreach; 
agus

  (b) faoi réir na forálacha de Chuid 16 a bhaineann le hathrú ar chearta agus ar oibleagáidí 
comhaltaí a chomhlíonadh,

tar éis thosach feidhme na Coda seo, bunreacht nua a ghlacadh san fhoirm dá bhforáiltear  
faoi alt 19; i gcás go ndéanfaidh sí amhlaidh agus go seachadfaidh sí, san fhoirm  
fhorordaithe, roimh dhul in éag don idirthréimhse, an bunreacht ar an gCláraitheoir lena 
chlárú, tiocfaidh sí, ar chlárú an bhunreachta, chun bheith ina cuideachta phoiblí faoi 
theorainn scaireanna lena mbaineann an Chuid seo agus Codanna 1 agus 3 go 15.
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 (2) Ní gá go mbeidh aon rialacháin fhorlíontacha sa bhunreacht, a mhéid a rialálann 
forálacha na Coda seo agus Chodanna 1 agus 3 go 15 na nithe a bheadh faoi rialú ag na 
rialacháin sin; d’fhonn amhras a sheachaint, beidh feidhm ag ceanglais ailt 19 agus 26(1) 
a bhaineann le hainm cuideachta d’ainneoin aon díolúine den chineál dá dtagraítear in 
alt 61(3) a bhí ar teachtadh ag an gcuideachta faoi Achtanna na gCuideachtaí a bhí ann 
roimhe seo.

 (3) Ar a bunreacht a chlárú faoin alt seo, eiseoidh an Cláraitheoir don chuideachta  
deimhniú corpraithe ina leith á rá gur cuideachta phríobháideach faoi theorainn  
scaireanna arna clárú faoin gCuid seo an chuideachta.

Stiúrthóirí d’ullmhú, do chlárú, etc. bunreacht nua

60. (1) Déanfaidh stiúrthóirí cuideachta príobháidí láithrí gach ceann de na nithe a shonraítear i 
bhfo-alt (2) roimh dhul in éag don idirthréimhse, mura rud é—

  (a) gur ghlac an chuideachta bunreacht cheana féin de réir alt 59(1); nó

  (b) go gceanglaítear ar an gcuideachta, faoi alt 56(2) nó (3), athchlárú mar chuideachta 
gníomhaíochta ainmnithe; nó

  (c) go bhfuil an chuideachta ag dul ar aghaidh, de réir rún arna rith de bhun alt 56(1), le 
hathchlárú mar chuideachta den sórt sin nó go bhfuil sí ag dul ar aghaidh, de réir alt 
56(4) agus Chuid 20, le hathchlárú mar chineál eile cuideachta; nó

  (d) go gceanglaítear ar an gcuideachta le hordú arna dhéanamh faoi alt 57 athchlárú 
mar chuideachta gníomhaíochta ainmnithe nó go bhfuil imeachtaí faoin alt sin ar 
feitheamh i ndáil léi.

 (2) Is iad na nithe dá dtagraítear i bhfo-alt (1)—

  (a) bunreacht a ullmhú don chuideachta san fhoirm dá bhforáiltear faoi alt 19;

  (b) cóip den bhunreacht sin a sheachadadh ar gach comhalta; agus

  (c) an bunreacht a sheachadadh, san fhoirm fhorordaithe, ar an gCláraitheoir lena chlárú,

  agus, i gcás go ndéanfar na nithe sna míreanna sin roimhe seo (lena n-áirítear an  
bunreacht a sheachadadh ar an gCláraitheoir lena chlárú), tiocfaidh an chuideachta, 
ar chlárú an bhunreachta, chun bheith ina cuideachta phríobháideach faoi theorainn 
scaireanna lena mbaineann an Chuid seo agus Codanna 1 agus 3 go 15, agus eiseoidh 
an Cláraitheoir di deimhniú corpraithe ina leith á rá gur cuideachta phríobháideach faoi 
theorainn scaireanna arna clárú faoin gCuid seo í.

 (3) Ní bheidh i bhforálacha an bhunreachta sin de chuid na cuideachta, a bheidh le hullmhú 
ag na stiúrthóirí mar a luaitear i bhfo-alt (2)(a), ach—

  (a) forálacha a meabhráin láithrigh, seachas forálacha—

   (i) ina bhfuil a cuspóirí; nó

   (ii) lena ndéantar foráil maidir le gach ceann nó aon cheann d’fhorálacha a meabhráin 
nó a hairteagal a athrú nó lena dtoirmisctear an céanna;

   agus

  (b) forálacha a hairteagal láithreach,
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  ach, d’ainneoin aon díolúine den chineál dá dtagraítear in alt 61(3) a bhí ar teachtadh 
ag an gcuideachta faoi Achtanna na gCuideachtaí a bhí ann roimhe seo, ní léifear aon 
ní san fho-alt seo mar ní a sháraíonn ceanglais ailt 19 agus 26(1) a bhaineann le hainm 
cuideachta.

 (4) Más rud é, de bhíthin nár chláraigh an chuideachta airteagail, go measfar gurb iad na 
rialacháin i dTábla A airteagail na cuideachta, luafar sa bhunreacht a ullmhófar faoi fho-
alt (2)(a) gurb iad airteagail na cuideachta na rialacháin sin.

 (5) Mura ndéantar na rialacháin atá i dTábla A a eisiamh nó a mhodhnú leis na hairteagail 
láithreacha, is iad na rialacháin sin, a mhéid is infheidhme, rialacháin na cuideachta 
príobháidí láithrí ar an modh céanna agus go feadh an mhéid chéanna is dá mbeidís sa 
bhunreacht arna ullmhú faoi fho-alt (2)(a).

 (6) Chun críocha fho-ailt (4) agus (5) agus gan dochar dá bhfeidhm thairis sin le foráil den 
Chaibidil seo, maidir leis na rialacháin atá i dTábla A, d’ainneoin Acht 1963 a aisghairm, 
leanfaidh siad i bhfeidhm ach, maidir leis an gcuideachta do leanúint, de bhua fho-alt 
(4) nó (5), de bheith faoi rialú (go hiomlán nó go páirteach) ag na rialacháin sin roimhe 
seo—

  (a) beidh sé sin amhlaidh ach amháin a mhéid atá siad ar neamhréir le foráil 
shainordaitheach;

  (b) féadfar na rialacháin sin a athrú nó féadfar cur leo faoi réim agus de réir na 
gcoinníollacha faoina gceadaítear le halt 32 bunreacht na cuideachta a athrú nó cur 
leis; agus

  (c) aon tagairtí sna rialacháin sin d’aon fhoráil d’Achtanna na gCuideachtaí a bhí ann 
roimhe seo, léifear iad mar thagairtí don fhoráil chomhréire den Acht seo.

 (7) Faoi réir mhíreanna (b) agus (c) den fho-alt sin, déanfar na rialacháin dá dtagraítear i 
bhfo-alt (6) a léiriú de réir na foirme ina raibh siad dáta aisghairthe Acht 1963.

Bunreacht measta

61. (1) I gcás nach mbeidh seachadta ar an gCláraitheoir bunreacht (san fhoirm dá bhforáiltear 
faoi alt 19) i leith cuideachta phríobháideach láithreach lena chlárú laistigh den 
idirthréimhse, ansin, faoi réir fho-alt (4), ó dhul in éag na tréimhse sin—

  (a) measfar go mbeidh ag an gcuideachta phríobháideach láithreach, in ionad a meabhráin 
láithrigh agus a hairteagal láithreach, bunreacht arb éard é—

   (i) forálacha a meabhráin láithrigh, seachas forálacha—

    (I) ina bhfuil a cuspóirí; nó

    (II) lena ndéantar foráil maidir le gach ceann nó aon cheann d’fhorálacha a 
meabhráin nó a hairteagal a athrú nó lena dtoirmisctear an céanna;

    agus

   (ii) forálacha a hairteagal láithreach;

   agus
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  (b) measfar go gcomhlíonann a bunreacht, a bheidh comhdhéanta amhlaidh de na 
forálacha sin, ceanglais alt 19 maidir le foirm bunreachta cuideachta,

  agus measfar gur tháinig an chuideachta chun bheith ina cuideachta phríobháideach faoi 
theorainn scaireanna lena mbaineann an Chuid seo agus Codanna 1 agus 3 go 15.

 (2) Sna himthosca sin, eiseoidh an Cláraitheoir don chuideachta deimhniú corpraithe ina 
leith á rá gur cuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna arna clárú faoin gCuid 
seo an chuideachta.

 (3) D’ainneoin—

  (a) alt 24, mar a achtaíodh i dtosach é, d’Acht 1963; nó

  (b) alt 24, a cuireadh isteach in Acht 1963 le halt 88(1) den Acht um Fhorfheidhmiú Dlí 
Cuideachtaí, 2001, in ionad an ailt chéadluaite,

  agus éifeacht leanúnach díolúine, le haghaidh cineálacha áirithe eile cuideachta, dá 
bhforáiltear in áit eile leis an Acht seo, ar díolúine í a thugtar le ceachtar de na hailt sin 
nó faoi, maidir le haon díolúine den sórt sin (cibé bonn atá léi) a bheidh ar teachtadh, 
díreach roimh dhul in éag don idirthréimhse, ag cuideachta phríobháideach láithreach 
lena mbaineann fo-alt (1), scoirfidh sí ar an dul in éag sin; dá réir sin, léifear fo-alt 
(1)(a) mar fho-alt lena gceanglaítear go gcríochnóidh ainm cuideachta le “limited” nó 
“teoranta”, de réir mar is cuí, agus beidh éifeacht le fo-alt (2) faoi réir an fho-ailt seo.

 (4) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) más rud é—

  (a) gur athchláraigh an chuideachta láithreach roimh dhul in éag don idirthréimhse mar 
chuideachta gníomhaíochta ainmnithe de réir alt 56(1) nó mar chineál eile cuideachta 
de réir alt 56(4) agus Chuid 20;

  (b) go gceanglaítear ar an gcuideachta láithreach faoi alt 56(2) nó (3) athchlárú mar 
chuideachta den sórt sin agus gur athchláraigh sí amhlaidh; nó

  (c) go mbeadh a oibriú ar neamhréir le hordú ón gcúirt arna dhéanamh faoi alt 57 nó ar 
shlí eile.

 (5) Más rud é, de bhíthin alt 58, go raibh cuideachta phríobháideach láithreach, díreach 
roimh dhul in éag don idirthréimhse nó, más déanaí é, roimh dheireadh an eatraimh 
dá dtagraítear in alt 58(8), faoi rialú (go hiomlán nó go páirteach) ag na rialacháin atá 
i dTábla A, ansin chun críocha an ailt seo agus gan dochar dá bhfeidhm ar shlí eile le 
foráil den Chaibidil seo, leanfaidh na rialacháin sin i bhfeidhm d’ainneoin aisghairm 
Acht 1963 agus measfar go bhfuil ar áireamh in airteagail láithreacha na cuideachta na 
rialacháin sin go léir nó, de réir mar a bheidh, go bhfuil na codanna lena mbaineann de 
na rialacháin sin san áireamh sna hairteagail sin, ach—

  (a) beidh sé sin amhlaidh ach amháin a mhéid atá na rialacháin sin ar neamhréir le foráil 
shainordaitheach;

  (b) féadfar na rialacháin sin a athrú nó féadfar cur leo faoi réim agus de réir na 
gcoinníollacha faoina gceadaítear le halt 32 bunreacht na cuideachta a athrú nó cur 
leis; agus

  (c) déanfar tagairtí sna rialacháin sin d’aon fhoráil d’Achtanna na gCuideachtaí a bhí 
ann roimhe seo a léamh mar thagairtí don fhoráil chomhréire den Acht seo.
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 (6) Faoi réir mhíreanna (b) agus (c) den fho-alt sin, déanfar na rialacháin dá dtagraítear i 
bhfo-alt (5) a léiriú de réir na foirme ina raibh siad dáta aisghairthe Acht 1963.

Faoiseamh do chomhaltaí agus do chreidiúnaithe

62. (1) Gan ginearáltacht alt 212 a theorannú, má mheasann aon chomhalta de chuideachta go 
ndearna an chuideachta nó stiúrthóirí na cuideachta dochar dá chearta nó dá cearta nó dá 
oibleagáidí nó dá hoibleagáidí—

  (a) le feidhmiú aon chumhachta faoin gCaibidil seo;

  (b) toisc nach ndearnadh aon chumhacht den sórt sin a fheidhmiú; nó

  (c) le feidhmiú aon chumhachta den sórt sin ar mhodh áirithe,

  féadfaidh an comhalta iarratas a dhéanamh chun na cúirte ar ordú faoi alt 212.

 (2) In aon iarratas den sórt sin i gcás go gcruthaítear gur mhainnigh stiúrthóirí na cuideachta 
alt 60 a chomhlíonadh, ansin, mura rud é gur ghlac comhaltaí na cuideachta bunreacht 
nua de réir alt 59(1), toimhdeofar, go dtí go gcruthófar a mhalairt, gur fheidhmigh na 
stiúrthóirí a gcumhachtaí ar mhodh atá leatromach ar an iarratasóir nó le neamhaird ar a 
leasanna mar chomhalta.

 (3) Más rud é, i ndáil le cuideachta phríobháideach láithreach, go dtiocfaidh bunreacht san 
fhoirm dá bhforáiltear faoi alt 19 i ngníomh, féadfaidh an duine nó na daoine dá dtagraítear 
i bhfo-alt (5) iarratas a dhéanamh faoin bhfo-alt seo chun na cúirte ar fhaoiseamh má 
dhéanann an bunreacht dochar d’aon leas de chuid an duine nó na ndaoine (ach sin sa 
chás amháin go bhfuil ceart dlíthiúil nó cothromasach ag an duine nó ag na daoine chun 
an leasa sin).

 (4) Ar iarratas faoi fho-alt (3) a éisteacht, féadfaidh an chúirt cibé faoiseamh is cóir leis an 
gcúirt a dheonú don iarratasóir nó do na hiarratasóirí.

 (5) Maidir leis na daoine a luaitear i bhfo-alt (3), is duine amháin nó níos mó iad de 
chreidiúnaithe de chuid na cuideachta a shealbhaíonn, nó a shealbhaíonn le chéile, méid 
nach lú ná 15 faoin gcéad de bhintiúir na cuideachta lena dtugtar teideal do na sealbhóirí 
agóid a dhéanamh i gcoinne athruithe ar a cuspóirí.

 (6) Déanfar dlínse na cúirte faoi alt 212 mar a fhoráiltear faoi fho-alt (1) agus dlínse na 
cúirte faoi fho-alt (3) araon a fheidhmiú ag féachaint d’aon fheidhmiú ag an gcúirt ar a 
dlínse faoi alt 57 i ndáil leis an gcuideachta lena mbaineann agus, más cuí, faoi réir an 
chéanna.

 (7) San alt seo, aon tagairt do bhunreacht san fhoirm dá bhforáiltear faoi alt 19 do theacht 
chun bheith ann, is tagairt í do bhunreacht den sórt sin do theacht i ngníomh—

  (a) de bhíthin a ghlactha agus a chláraithe faoi alt 59; nó

  (b) de bhíthin a ullmhaithe ag na stiúrthóirí agus a chláraithe faoi alt 60; nó

  (c) de bhíthin oibriú alt 61.
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Nós imeachta le haghaidh athchlárú mar chuideachta gníomhaíochta ainmnithe faoin 
gCaibidil seo

63. (1) Tá san alt seo an nós imeachta le haghaidh cuideachta phríobháideach láithreach 
d’athchlárú mar chuideachta gníomhaíochta ainmnithe faoi alt 56(1), (2) nó (3) nó de 
bhun ordú ón gcúirt faoi alt 57(1).

 (2) Déanfar le ceachtar díobh seo a leanas—

  (a) i gcás athchlárú faoi alt 56(1), an gnáthrún dá dtagraítear san fhoráil sin; nó

  (b) i gcás athchlárú faoi fho-alt (2) nó (3) d’alt 56 nó de bhun ordú ón gcúirt faoi alt 
57(1), rún ó stiúrthóirí na cuideachta arna rith chun na críche de dhroim oibriú an 
fho-ailt sin nó an ordaithe sin,

  meabhrán na cuideachta a athrú ionas go luafar ann gur cuideachta gníomhaíochta 
ainmnithe a bheidh sa chuideachta agus déanfaidh sé, mura bhforáiltear leis an Acht  
seo go leanfaidh an chuideachta, ar athchlárú, de dhíolúine a thugtar le ceachtar de na 
hailt dá dtagraítear in alt 61(3) nó faoin gcéanna a bheith ar teachtadh aici, an doiciméad 
sin agus na hairteagail a athrú ionas go gcuirfear “designated activity company” nó 
“cuideachta gníomhaíochta ainmnithe” in ionad “limited” nó “teoranta”, de réir mar a 
bheidh, in ainm na cuideachta.

 (3) Déanfaidh an chuideachta iarratas chun críche athchláraithe a sheachadadh ar an 
gCláraitheoir, san fhoirm fhorordaithe agus arna shíniú ag stiúrthóir nó rúnaí de chuid na 
cuideachta, i dteannta na ndoiciméad a shonraítear i bhfo-alt (4).

 (4) Is éard atá sna doiciméid sin—

  (a) cóip den ghnáthrún nó den rún ó na stiúrthóirí dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(a) nó (b);

  (b) cóip de mheabhrán agus d’airteagail na cuideachta arna modhnú leis an rún; agus

  (c) ráiteas san fhoirm fhorordaithe (dá ngairtear “ráiteas um chomhlíonadh” san alt 
seo) ó stiúrthóir nó ó rúnaí de chuid na cuideachta gur chomhlíon an chuideachta  
ceanglais na Caibidle seo maidir le hathchlárú mar chuideachta gníomhaíochta 
ainmnithe, lena n-áirítear an rún dá dtagraítear i mír (a) a rith.

 (5) Féadfaidh an Cláraitheoir an ráiteas um chomhlíonadh a ghlacadh mar fhianaise 
leordhóthanach go ndearnadh an rún dá dtagraítear i bhfo-alt (4)(a) a rith go cuí agus 
go ndearnadh coinníollacha eile na Caibidle seo maidir le hathchlárú mar chuideachta 
gníomhaíochta ainmnithe a chomhlíonadh agus go bhfuil an chuideachta i dteideal a 
hathchláraithe mar an cineál sin cuideachta.

 (6) Más rud é, ar iarratas faoi fho-alt (3) ar chuideachta phríobháideach láithreach a  
athchlárú mar chuideachta gníomhaíochta ainmnithe, gur deimhin leis an gCláraitheoir 
go bhfuil cuideachta i dteideal a hathchláraithe amhlaidh, déanfaidh an Cláraitheoir—

  (a) an t-iarratas agus na doiciméid eile a sheachadtar air nó uirthi faoin alt seo a 
choinneáil; agus

  (b) deimhniú corpraithe a eisiúint don chuideachta ina leith, ar deimhniú corpraithe é—

   (i) arna athrú chun go bhfreagróidh sé d’imthosca an cháis; agus

   (ii) ina luaitear go n-eisítear é ar athchlárú na cuideachta agus an dáta a eisítear é.

cd.2



113

[Uimh. 38.][2014.]
  

Acht na gCuideachtaí, 2014.
  

 (7) Mura mbeadh airteagail cláraithe ag an gcuideachta phríobháideach láithreach agus 
más rud é, de bhíthin alt 58, go measfar gurb iad na rialacháin i dTábla A, díreach 
sula ndéanfaidh an chuideachta iarratas faoi fho-alt (3), a hairteagail, ansin tabharfar 
neamhaird ar gach ceann de na tagairtí sna fo-ailt sin roimhe seo den alt seo d’airteagail, 
ach i gcás den sórt sin beidh ag gabháil leis an iarratas faoi fho-alt (3) ráiteas san fhoirm 
fhorordaithe go bhfuil na rialacháin sin ar áireamh in airteagail na cuideachta.

 (8) Ar dheimhniú corpraithe a eisiúint do chuideachta ar athchlárú faoi fho-alt (6)—

  (a) tiocfaidh an chuideachta chun bheith, de bhua an deimhniú sin a eisiúint, ina 
cuideachta gníomhaíochta ainmnithe; agus

  (b) aon athruithe sa mheabhrán agus sna hairteagail a bheidh leagtha amach sa rún lena 
mbaineann, beidh éifeacht leo dá réir sin.

 (9) Beidh deimhniú corpraithe a eiseofar ar athchlárú do chuideachta faoi fho-alt (6) ina 
fhianaise dhochloíte—

  (a) go ndearnadh ceanglais na Caibidle seo maidir le hathchlárú agus nithe a 
réamhghabhann agus a ghabhann leis an gcéanna a chomhlíonadh; agus

  (b) gurb í an chuideachta an cineál cuideachta a leagtar amach sa deimhniú,

  agus beidh feidhm aige dá réir sin, gan dochar d’alt 58, Cuid 16, amhail ar agus ó thráth 
eisiúna an deimhnithe, maidir leis an gcuideachta mar chuideachta gníomhaíochta 
ainmnithe.

 (10) Más rud é, de bhíthin alt 58, go raibh cuideachta phríobháideach láithreach, díreach  
sula ndearna an chuideachta iarratas faoi fho-alt (3), faoi rialú (go hiomlán nó go 
páirteach) ag na rialacháin atá i dTábla A, ansin chun críocha an ailt seo agus i dteannta 
na gcásanna eile ina ndéantar foráil leis an gCaibidil seo maidir leis na rialacháin sin do 
leanúint i bhfeidhm chun críche áirithe, leanfaidh na rialacháin sin i bhfeidhm d’ainneoin 
aisghairm Acht 1963 agus measfar, ar an deimhniú corpraithe réamhráite a eisiúint, go 
bhfuil ar áireamh in airteagail na cuideachta gníomhaíochta ainmnithe na rialacháin sin 
go léir nó, de réir mar a bheidh, go bhfuil na codanna lena mbaineann de na rialacháin 
sin san áireamh sna hairteagail sin, ach—

  (a) beidh sé sin amhlaidh ach amháin a mhéid atá na rialacháin sin ar neamhréir le  
foráil shainordaitheach;

  (b) féadfar na rialacháin sin a athrú nó féadfar cur leo faoi réim agus de réir na 
gcoinníollacha faoina gceadaítear le Cuid 16 airteagail na cuideachta gníomhaíochta 
ainmnithe a athrú nó cur leo; agus

  (c) déanfar tagairtí sna rialacháin sin d’aon fhoráil d’Achtanna na gCuideachtaí a bhí 
ann roimhe seo a léamh mar thagairtí don fhoráil chomhréire den Acht seo.

 (11) Faoi réir mhíreanna (b) agus (c) den fho-alt sin, déanfar na rialacháin dá dtagraítear i 
bhfo-alt (10) a léiriú de réir na foirme ina raibh siad dáta aisghairthe Acht 1963.

 (12) Ní dhéanfaidh athchlárú cuideachta príobháidí mar chuideachta gníomhaíochta  
ainmnithe de bhun na Caibidle seo difear d’aon chearta ná oibleagáidí de chuid na 
cuideachta, ná ní fhágfaidh sé go mbeidh aon imeachtaí dlí ag an gcuideachta nó ina 
coinne lochtach, agus aon imeachtaí dlí a bhféadfaí leanúint díobh nó iad a thionscnamh 
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ina coinne faoina seanstádas, féadfar leanúint díobh nó iad a thionscnamh ina coinne 
faoina stádas nua.

 (13) Féadfaidh cuideachta phríobháideach láithreach a corpraíodh faoi achtachán roimhe 
seo maidir le cuideachtaí (de réir bhrí alt 5) de bhun aon reachta, nó i gcomhlíonadh 
ceanglais d’aon reacht, (dá ngairtear an “reacht iomchuí” i bhfo-alt (11)), na nósanna 
imeachta faoin alt seo a leanúint, tar éis don chuideachta dul i gcomhairle leis an Aire 
iomchuí, agus féadfar na nósanna imeachta sin a leanúint amhlaidh d’ainneoin an reachta 
sin ach—

  (a) beidh feidhm ag na forálacha thairis sin den reacht sin (agus d’aon reacht iomchuí 
eile) maidir leis an gcuideachta gníomhaíochta ainmnithe ar mar í a athchláraíonn 
an chuideachta sin roimhe seo faoin alt seo mar atá feidhm acu maidir leis an 
gcuideachta sin roimhe seo roimh an athchlárú sin; agus

  (b) más cuideachta lena mbaineann alt 1446 an chuideachta sin roimhe seo, measfar 
go bhfuil an fhoráil arna déanamh le fo-alt (1) lena gceanglaítear focail áirithe ina 
hainm a ionadú fágtha ar lár ón bhfo-alt sin.

 (14) I bhfo-alt (13), ciallaíonn “Aire iomchuí” an tAire den Rialtas atá bainteach leis an 
reacht iomchuí a riaradh.

 (15) D’fhonn amhras a sheachaint, aon tagairtí i gCuid 6, agus go háirithe in alt 349 (lena 
ndíolmhaítear cuideachta ó cheangal a bheith uirthi ráitis airgeadais a chur i gceangal 
lena céad tuairisceán bliantúil), do chuideachta a chorprú, is tagairtí iad don chuideachta 
sin a chorprú i dtosach.

CUID 3

scaiRchaipiteal, scaiReanna agus ionstRaimí áiRithe eile

caiBidil 1

Réamhráiteach agus léiriú

Léiriú (Cuid 3)

64. (1) Sa Chuid seo—

  ciallaíonn “cúlchiste comhshó caipitil”, i ndáil le cuideachta, an méid is comhionann  
leis an laghdú comhiomlán ar scairchaipiteal a leanann as scairchaipiteal a ath-
ainmluacháil faoi alt 26 den Acht um Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta, 1998;

  folaíonn “airgead tirim” cistí in aon airgeadra nó airgeadraí;

  ciallaíonn “caipiteal cuideachta”, i ndáil le cuideachta—

  (a) luach comhiomlán, arna shloinneadh mar mhéid airgeadra, na comaoine a gheobhaidh 
an chuideachta i leith na leithroinnte ar scaireanna de chuid na cuideachta; agus

  (b) an chuid de chaipiteal neamhainmnithe na cuideachta a chomhdhéantar le haistriú 
suimeanna dá dtagraítear in ailt 106(4) agus 108(3),

  agus déantar forlíonadh le fo-alt (2) ar an míniú seo;
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  ciallaíonn “scairscéim fostaithe” aon scéim, atá i bhfeidhm de thuras na huaire agus 
ar dá réir a spreagann nó a éascaíonn cuideachta sealbhú scaireanna sa chuideachta nó 
ina cuideachta sealbhaíochta nó sealbhú bintiúr de chuid an chéanna ag fostaithe nó 
iarfhostaithe, nó chun sochair d’fhostaithe nó d’iarfhostaithe, den chuideachta nó d’aon 
fhochuideachta don chuideachta lena n-áirítear aon duine atá, nó a bhí, ina stiúrthóir 
agus fostaíocht nó oifig thuarastail aige nó aici sa chuideachta nó in aon fhochuideachta 
don chuideachta;

  tá le “luach ainmniúil”, i ndáil le scair, méid airgid, arna shloinneadh mar mhéid, iolraí, 
codán nó céatadán d’aon airgeadra nó airgeadraí nó teaglaim den chéanna;

  ciallaíonn “máthairchuideachta phoiblí” cuideachta phoiblí theoranta a bhfuil 
fochuideachta phríobháideach theoranta amháin nó níos mó aici;

  ciallaíonn “fochuideachta phríobháideach theoranta” fochuideachta is cuideachta 
phríobháideach faoi theorainn scaireanna ach, chun críocha an mhínithe seo, ní mheasfar 
gur fochuideachta cuideachta más fochuideachta í de bhua alt 7(2)(a)(ii) nó (e) amháin;

  folaíonn “scaireanna infhuascailte” scaireanna a ndlífear iad a fhuascailt de rogha na 
cuideachta nó an scairshealbhóra;

  ciallaíonn “urrúis”—

  (a) scaireanna i gcuideachta;

  (b) bintiúir de chuid cuideachta, lena n-áirítear stoc bintiúir, bannaí agus aon ionstraimí 
fiachais eile de chuid cuideachta, cibé acu atá siad ina muirear ar shócmhainní na 
cuideachta nó nach bhfuil;

  (c) na haicmí urrús sin atá soshannta ar an margadh caipitil, amhail:

   (i) scaireanna i gcomhlachtaí corpraithe agus urrúis eile is comhionann le scaireanna 
i gcomhlachtaí corpraithe, comhpháirtíochtaí agus eintitis eile, agus admhálacha 
taiscí i leith scaireanna;

   (ii) bannaí nó foirmeacha eile fiachais urrúsaithe, lena n-áirítear admhálacha taiscí i 
leith urrúis den sórt sin;

   (iii) aon urrúis eile lena dtugtar an ceart aon urrúis inaistrithe den sórt sin a fháil nó 
a dhíol nó is bun le socraíocht airgid thirim arna cinneadh faoi threoir urrúis 
inaistrithe, airgeadraí, rátaí nó torthaí úis, tráchtearraí nó innéacsanna nó tomhais 
eile cé is moite d’ionstraimí íocaíochta;

  ciallaíonn “scairchaipiteal”, i ndáil le cuideachta, méid nó luach comhiomlán luach 
ainmniúil scaireanna de chuid na cuideachta;

  ciallaíonn “caipiteal neamhainmnithe”, i ndáil le cuideachta, an méid caipitil  
cuideachta ó am go ham is mó ná luach ainmniúil a scaireanna eisithe agus measfar go 
bhfolaíonn sé aon suim arna haistriú dá dtagraítear in ailt 106(4) agus 108(3).

 (2) Áirítear sa mhíniú ar “caipiteal cuideachta” i bhfo-alt (1) aon mhéideanna atá, díreach 
roimh thosach feidhme an ailt seo, chun sochair—

  (a) do chuntas scairphréimhe na cuideachta (de réir bhrí Achtanna na gCuideachtaí a bhí 
ann roimhe seo);
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  (b) dá cúlchiste fuascailte caipitil (de réir bhrí na nAchtanna sin); agus

  (c) dá cúlchiste comhshó caipitil.

 (3) Chun críocha na Coda seo, measfar gur íocadh scair i gcuideachta (maidir lena luach 
ainmniúil nó aon phréimh uirthi) in airgead tirim nó go ndearnadh í a leithroinnt ar 
airgead tirim más éard í an chomaoin i leith na leithroinnte nó na híocaíochta—

  (a) airgead tirim a fuair an chuideachta; nó

  (b) seic a fuair an chuideachta de mheon macánta agus ar seic é nach bhfuil aon chúis ag 
na stiúrthóirí amhras a bheith orthu nach n-íocfar é; nó

  (c) scaoileadh ar dhliteanas na cuideachta i leith suim leachtaithe; nó

  (d) gealltanas airgead tirim a íoc leis an gcuideachta ar éileamh chuige sin nó ar dháta 
aitheanta nó inaitheanta sa todhchaí ar gealltanas é nach bhfuil aon chúis ag na 
stiúrthóirí amhras a bheith orthu nach gcomhlíonfar é.

 (4) I ndáil le haon scaireanna i gcuideachta a leithroinnt nó a íoc, aon tagairtí san Acht seo, 
seachas in alt 69(12)(c), do chomaoin seachas airgead tirim agus do scaireanna agus do 
phréimheanna ar scaireanna a íoc ar shlí seachas in airgead tirim, folaíonn siad tagairtí 
d’airgead tirim a íoc, nó do ghealltanas airgead tirim a íoc, le haon duine seachas an 
chuideachta.

Cumhachtaí scaireanna a chomhshó ina stoc, etc.

65. (1) Tá feidhm ag gach foráil den alt seo ach amháin a mhéid a fhoráiltear a mhalairt le 
bunreacht na cuideachta sin.

 (2) Féadfaidh cuideachta, le gnáthrún—

  (a) aon cheann dá scaireanna íoctha a chomhshó ina stoc; agus

  (b) aon stoc a chomhshó ina scaireanna íoctha d’aon ainmluach.

 (3) Faoi réir fho-alt (4), féadfaidh sealbhóirí stoic an stoc, nó aon chuid de, a aistriú ar an 
modh céanna ar a bhféadfaí, agus faoi réir na rialachán céanna ar faoina réir a d’fhéadfaí, 
na scaireanna ar eascair an stoc astu a aistriú roimh an gcomhshó, nó ar mhodh agus faoi 
réir rialacháin a bheidh chomh gar dóibh sin agus is féidir sna himthosca.

 (4) Féadfaidh stiúrthóirí cuideachta ó am go ham an t-íosmhéid stoic is inaistrithe a shocrú 
ach ní mó ná luach ainmniúil gach scaire ar eascair an stoc astu aon íosmhéid den sórt 
sin arna shocrú amhlaidh.

 (5) Faoi réir fho-alt (6), beidh ag sealbhóirí stoic, de réir an mhéid stoic a bheidh ina seilbh 
acu, na cearta, na pribhléidí agus na buntáistí céanna i ndáil le díbhinní, vótáil ag 
cruinnithe den chuideachta agus nithe eile, a bheadh acu dá sealbhóidís na scaireanna ar 
eascair an stoc astu.

 (6) Ní thabharfar aon cheart, pribhléid nó buntáiste den sórt sin (ach amháin rannpháirtíocht 
i ndíbhinní agus brabúis na cuideachta agus sna sócmhainní i gcás a foirceanta) le stoc de 
mhéid nach dtabharfaí an ceart, an phribhléid nó an buntáiste sin dá mba ina scaireanna 
dó.
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 (7) Beidh feidhm maidir le stoc ag na cinn sin de rialacháin cuideachta is infheidhme maidir 
le scaireanna íoctha, agus léifear na focail “scair” agus “scairshealbhóir” sna rialacháin 
sin mar fhocail a fholaíonn “stoc” agus “stocshealbhóir”, faoi seach.

Scaireanna

66. (1) Beidh luach ainmniúil ag scaireanna i gcaipiteal cuideachta.

 (2) Féadfaidh cuideachta leithroinnt a dhéanamh ar scaireanna—

  (a) de luachanna ainmniúla éagsúla;

  (b) d’airgeadraí éagsúla;

  (c) a bhfuil méideanna éagsúla iníoctha orthu; nó

  (d) a bhfuil teaglaim de 2 cheann nó níos mó de na tréithe sin roimhe seo acu.

 (3) Gan dochar d’aon chearta speisialta a bheidh tugtha cheana do shealbhóirí aon scaireanna 
láithreacha nó aon aicme láithrí scaireanna, féadfar aon scair i gcuideachta a eisiúint 
maille le cibé cearta tosaíochta, iarchurtha nó cibé cearta speisialta eile nó cibé srianta, 
maidir le díbhinn nó vótáil nó aisíoc caipitil nó eile, a chinnfidh an chuideachta ó am go 
ham le gnáthrún.

 (4) Ach amháin a mhéid a fhoráiltear a mhalairt lena bunreacht, féadfaidh cuideachta 
scaireanna is infhuascailte (ar a dtabharfar, agus dá ngairtear san Acht seo, “scaireanna 
infhuascailte”) a leithroinnt.

 (5) Is eastát pearsanta na scaireanna nó an leas eile a bheidh ag aon chomhalta i gcuideachta 
agus ní de nádúr eastáit réadaigh iad.

 (6) Ach amháin mar a cheanglaítear leis an dlí, ní aithneoidh cuideachta aon duine mar 
dhuine a shealbhaíonn aon scair ar iontaobhas ar bith, agus ní bheidh ceangal ar an 
gcuideachta ná iallach uirthi ar aon slí aitheantas a thabhairt (fiú i gcás fógra a fháil ina 
thaobh)—

  (a) d’aon leas cothromasach, teagmhasach, todhchaí nó páirteach in aon scair nó d’aon 
leas in aon chodán de scair; nó

  (b) ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt leis an Acht seo nó le dlí eile, d’aon chearta 
eile maidir le haon scair, ach amháin ceart iomlán chun na scaire go léir ag an 
sealbhóir cláraithe.

 (7) Ní choiscfidh fo-alt (6) an chuideachta óna cheangal ar chomhalta, nó ar aistrí scaireanna, 
faisnéis a thabhairt don chuideachta faoi úinéireacht thairbhiúil aon scaire nuair a 
theastóidh an fhaisnéis sin le réasún ón gcuideachta.

 (8) I bhfo-ailt (9) agus (10), ciallaíonn “ionstraim iompróra” ionstraim, i ndáil le scaireanna 
cuideachta, lena dtugtar teideal, nó lena n-airbheartófar teideal a thabhairt, d’iompróir na 
hionstraime sin chun na scaireanna a shonraítear san ionstraim a aistriú tríd an ionstraim 
a sheachadadh.

 (9) Ní bheidh sé de chumhacht ag cuideachta aon ionstraim iompróra a eisiúint.

 (10) Má airbheartaíonn cuideachta ionstraim iompróra a eisiúint, measfar nár leithroinneadh 
nó nár eisíodh na scaireanna a shonraítear san ionstraim, agus beidh an méid a 
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shuibscríobhfar lena n-aghaidh (agus i gcás sócmhainn nach sócmhainn airgid a 
shuibscríobhfar lena n-aghaidh, luach airgid thirim na sócmhainne sin) dlite mar fhiach 
de chuid na cuideachta don duine a n-airbheartaítear gur shuibscríobh sé nó sí an méid 
sin.

Uimhriú scaireanna

67. (1) Faoi réir fho-ailt (2) agus (3), déanfar gach scair i gcuideachta a idirdhealú lena huimhir 
chuí.

 (2) Más rud é, aon tráth, go mbeidh na scaireanna eisithe go léir i gcuideachta, nó na 
scaireanna eisithe go léir d’aicme áirithe inti, láníoctha agus ar chéim pari passu chun 
gach críche, ní gá uimhir idirdhealaitheach a bheith ar aon scair acu dá éis sin, fad a 
bheidh an scair—

  (a) láníoctha; agus

  (b) ar chéim pari passu chun gach críche leis na scaireanna go léir den aicme chéanna a 
bheidh eisithe agus láníoctha de thuras na huaire.

 (3) Nuair a eiseoidh cuideachta scaireanna ar théarmaí go mbeidh siad, laistigh de  
thréimhse nach faide ná 12 mhí, ar chéim pari passu chun gach críche leis na scaireanna 
láithreacha go léir, nó leis na scaireanna láithreacha go léir d’aicme áirithe, sa 
chuideachta, ní gá uimhreacha idirdhealaitheacha a bheith ar na scaireanna nua ná ar na  
scaireanna láithreacha comhréire fad a bheidh siad go léir láníoctha agus ar chéim pari 
passu.

 (4) Sna himthosca a luaitear i bhfo-alt (3), áfach, déanfar na scairdheimhnithe do na 
scaireanna nua, mura n-uimhrítear iad, a fhoclú, nó cuirfear éadanscript orthu, mar is cuí.

caiBidil 2

Tairiscintí urrús don phobal

Teorainn le tairiscintí urrús don phobal

68. (1) Faoi réir fhorálacha an ailt seo, maidir le cuideachta—

  (a) ní dhéanfaidh sí, maidir le haon scaireanna, bintiúir nó urrúis eile dá cuid—

   (i) aon chuireadh a thabhairt don phobal chun suibscríobh lena n-aghaidh; nó

   (ii) iad a thairiscint don phobal,

   ná

  (b) ní dhéanfaidh sí, ná ní chomhaontóidh sí, aon scaireanna sa chuideachta nó bintiúir 
de cuid na cuideachta a leithroinnt (cibé acu ar airgead tirim nó eile) d’fhonn na 
scaireanna nó na bintiúir sin go léir nó aon cheann díobh a thairiscint lena ndíol leis 
an bpobal nó is ábhar do chuireadh don phobal chun suibscríobh lena n-aghaidh.

 (2) Maidir le cuideachta—

  (a) ní dhéanfaidh sí iarratas chun urrúis (nó leasanna iontu) a ligean isteach chun a 
dtrádála nó a liostú ar aon mhargadh; ná
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  (b) ní bheidh urrúis (nó leasanna iontu) aici a ligtear isteach chun a dtrádála nó a 
liostaítear ar aon mhargadh,

  cibé acu is margadh rialáilte é nó nach ea, sa Stát nó in áit eile.

 (3) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le haon cheann de na tairiscintí nó de na leithrannta 
bintiúr seo a leanas ó chuideachta (cibé áit a ndéanfar iad)—

  (a) tairiscint bintiúr a dhíreofar ar infheisteoirí cáilithe agus orthu sin amháin;

  (b) tairiscint bintiúr a dhíreofar ar líon is lú ná 150 duine, seachas infheisteoirí cáilithe;

  (c) tairiscint bintiúr a dhíreofar ar infheisteoirí a gheobhaidh urrúis ar chomaoin  
iomlán €100,000 ar a laghad in aghaidh an infheisteora, i leith gach tairisceana ar 
leithligh;

  (d) tairiscint bintiúr arb é €100,000 ar a laghad a n-ainmluach in aghaidh an aonaid;

  (e) tairiscint bintiúr ar lú ná €100,000 a gcomaoin iomlán san Aontas Eorpach, a ríomhfar 
thar thréimhse 12 mhí;

  (f) leithroinnt bintiúr, nó comhaontú chun leithroinnt den sórt sin a dhéanamh, d’fhonn 
go mbeidh na bintiúir sin ina n-ábhar d’aon cheann amháin nó níos mó de na  
tairiscintí dá dtagraítear i míreanna (a) go (e).

  agus folaíonn an tagairt san fho-alt seo do thairiscint bintiúr cuireadh chun suibscríobh 
lena n-aghaidh.

 (4) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir leis na nithe seo a leanas—

  (a) tairiscint scaireanna ó chuideachta (de mhéid ar bith cibé áit a ndéanfar í), ar  
tairiscint í a dhíreofar—

   (i) ar infheisteoirí cáilithe; nó

   (ii) ar 149 nduine nó líon is lú ná sin; nó

   (iii) ar infheisteoirí cáilithe agus ar 149 nduine eile nó líon is lú ná sin;

   nó

  (b) leithroinnt scaireanna, nó comhaontú chun leithroinnt den sórt sin a dhéanamh, 
d’fhonn go mbeidh na scaireanna sin ina n-ábhar do thairiscint dá dtagraítear i mír 
(a),

  agus folaíonn an tagairt san fho-alt seo do thairiscint scaireanna cuireadh chun  
suibscríobh lena n-aghaidh.

 (5) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le tairiscint ó chuideachta i leith na n-aicmí 
ionstraimí sin a ndéileáiltear iontu de ghnáth ar an margadh airgid (amhail billí cisteáin, 
deimhnithe taisce agus páipéir thráchtála) ag a bhfuil ré aibíochta is lú ná 12 mhí, agus 
maidir leis an tagairt san fho-alt seo do thairiscint ionstraimí, folaíonn sí cuireadh chun 
suibscríobh lena n-aghaidh.

 (6) Beidh ag focal nó abairt a úsáidtear san alt seo agus a úsáidtear freisin sna Rialacháin 
Réamheolaire (Treoir 2003/71/CE), 2005 (I.R. Uimh. 324 de 2005) an bhrí chéanna atá 
leis nó léi sna Rialacháin sin.
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 (7) Chun críocha fho-alt (6), beidh éifeacht leis na Rialacháin dá dtagraítear san fho-alt sin 
amhail is dá bhfágfaí Rialachán 8 ar lár uathu.

 (8) Ní dhéanfaidh aon ní san alt seo dochar do bhailíocht aon leithroinnte nó díola urrús  
ná d’aon chomhaontú chun urrúis a leithroinnt nó a dhíol.

 (9) Má sháraíonn cuideachta fo-alt (1) nó (2), beidh an chuideachta agus aon oifigeach  
di a rinne mainneachtain ciontach i gcion de chuid earnáil 2.

caiBidil 3

Leithroinnt scaireanna

Leithroinnt scaireanna

69. (1) Ní fhéadfaidh cuideachta aon scaireanna a leithroinnt mura n-údaraítear an  
leithroinnt, go sainráite nó de bhun údarás ginearálta, le gnáthrún nó le bunreacht na 
cuideachta.

 (2) Gan dochar d’fho-alt (1), i gcás cuideachta a luaitear scairchaipiteal údaraithe ina 
bunreacht, ní fhéadfaidh an chuideachta aon scaireanna a leithroinnt mura mbeidh na 
scaireanna sin ar áireamh sa scairchaipiteal de chuid na cuideachta atá údaraithe ach gan 
eisiúint.

 (3) Féadfar le húdarú chun críocha fho-alt (1) (cibé acu is le gnáthrún nó leis an  
mbunreacht a thugtar é) tréimhse a shonrú ar lena linn a fhéadfar an leithroinnt a 
dhéanamh; má dhéantar sonrú leis amhlaidh, ansin ní údaraítear leis an údarú leithrannta 
a dhéantar lasmuigh den tréimhse sin.

 (4) Ach amháin a mhéid a fhoráiltear a mhalairt le bunreacht na cuideachta—

  (a) ní fhéadfaidh ach stiúrthóirí cuideachta scaireanna de chuid na cuideachta a 
leithroinnt;

  (b) féadfaidh stiúrthóirí cuideachta scaireanna a leithroinnt ar cibé daoine, nó roghanna 
orthu a dheonú dóibh, nó iad a dhiúscairt orthu ar shlí eile, ar cibé téarmaí agus 
coinníollacha, agus ag cibé tráthanna, a mheasfaidh siad a bheith ar mhaithe le leas 
na cuideachta agus a scairshealbhóirí.

 (5) Aon stiúrthóir cuideachta a dhéanfaidh nó a cheadóidh nó a údaróidh, go feasach, sárú ar 
fhoráil roimh an alt seo, beidh sé nó sí ciontach i gcion de chuid earnáil 3.

 (6) Faoi réir fho-ailt (8) agus (12) agus alt 70, aon chuideachta a bheartóidh aon  
scaireanna a leithroinnt—

  (a) ní leithroinnfidh sí aon cheann de na scaireanna sin, ar aon téarmaí—

   (i) ar aon duine nach comhalta, mura mbeidh tairiscint déanta aici chuig gach duine 
a shealbhaíonn scaireanna iomchuí, den aicme lena mbaineann, sa chuideachta 
chun comhréir de na scaireanna iomchuí sin a leithroinnt air nó uirthi, ar na 
téarmaí céanna nó ar théarmaí níos fabhraí, ar comhréir í atá, a mhéid is féidir, 
comhionann leis an gcomhréir, ó thaobh luach ainmniúil, a shealbhaíonn sé nó sí 
de mhéid comhiomlán na scaireanna den aicme sin; nó
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   (ii) ar aon duine a shealbhaíonn scaireanna sa chuideachta, mura mbeidh tairiscint 
déanta aici chuig gach duine a shealbhaíonn scaireanna iomchuí, den aicme 
lena mbaineann, sa chuideachta chun comhréir de na scaireanna iomchuí sin a 
leithroinnt air nó uirthi, ar na téarmaí céanna, ar comhréir í atá, a mhéid is féidir, 
comhionann leis an gcomhréir, ó thaobh luach ainmniúil, a shealbhaíonn sé nó sí 
de mhéid comhiomlán na scaireanna iomchuí den aicme sin;

   agus

  (b) ní leithroinnfidh sí aon cheann de na scaireanna sin ar aon duine mura mbeidh an 
tréimhse imithe in éag ina bhféadfar aon tairiscint den sórt sin a ghlacadh (nach 
giorra ná 14 lá) nó mura mbeidh fógra faighte ag an gcuideachta á chur in iúl cé acu 
a glacadh nó a diúltaíodh glacadh le gach tairiscint a rinneadh amhlaidh.

 (7) (a) I bhfo-alt (6), ciallaíonn “scaireanna iomchuí”, i ndáil le cuideachta, scaireanna sa 
chuideachta seachas scaireanna lena ngabhann, maidir le díbhinní agus caipiteal, 
ceart gan bheith rannpháirteach ach amháin go feadh méid sonraithe i ndáileadh;

  (b) i bhfo-alt (6)(a)(ii), ciallaíonn “duine nach comhalta” duine nach sealbhóir  
scaireanna (mar a léifear an abairt sin de bhua alt 70(4)) sa chuideachta.

 (8) I gcás go mbeidh i mbunreacht cuideachta forálacha—

  (a) lena gceanglaítear ar an gcuideachta, nuair a bheartaíonn sí scaireanna d’aicme  
áirithe a leithroinnt, gan na scaireanna sin a leithroinnt mura dtairgfidh sí na 
scaireanna sin do shealbhóirí láithreacha scaireanna den aicme sin; agus

  (b) ina sonraítear nach lú ná 14 lá an tréimhse íosta ar lena linn a fhéadfar an tairiscint 
sin a ghlacadh,

  ansin ní bheidh feidhm ag fo-alt (6) maidir le haon leithrannta a dhéanfar i  
gcomhlíonadh na bhforálacha sin.

 (9) Aon tairiscint a cheanglaítear—

  (a) le fo-alt (6); nó

  (b) leis na forálacha de bhunreacht na cuideachta dá dtagraítear i bhfo-alt (8),

  a dhéanamh chuig aon duine, déanfar í trína seirbheáil air nó uirthi ar an modh céanna  
ar a n-údaraítear fógraí a thabhairt le hailt 180, 181 agus 218.

 (10) Aon tairiscint den sórt sin a luaitear i bhfo-alt (6) nó (8), ní tharraingeofar siar í  
roimh dheireadh na tréimhse a shonraítear sa tairiscint dá dtagraítear i bhfo-alt (6) nó, de 
réir mar a bheidh, sna forálacha de bhunreacht na cuideachta dá dtagraítear i bhfo-alt (8) 
mar an tréimhse ar lena linn a fhéadfar í a ghlacadh.

 (11) Ní chuirfidh aon ní i bhfo-alt (6)(b), (9) nó (10) ó bhail forálacha de bhunreacht na 
cuideachta dá dtagraítear i bhfo-alt (8) de bhíthin go gceanglaítear nó go n-údaraítear  
leis na forálacha sin tairiscint fúthu a dhéanamh de shárú ar cheann amháin nó níos 
mó de na fo-ailt sin, ach, a mhéid a cheanglaítear nó a údaraítear leis na forálacha sin 
tairiscint den sórt sin a dhéanamh amhlaidh, beidh siad gan éifeacht.

 (12) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (6)—

  (a) a mhéid a fhoráiltear—
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   (i) le bunreacht na cuideachta,

   (ii) le gnáthrún, nó

   (iii) le téarmaí eisiúna scaireanna a leithroinneadh cheana féin,

   (i gcoitinne nó i leith leithroinnt áirithe nó aicme áirithe leithrannta), maidir lena 
mhéid a fhoráiltear amhlaidh;

  (b) maidir le leithrannta scaireanna ar chomaoin a íoctar go hiomlán nó go páirteach, ar 
shlí seachas in airgead tirim;

  (c) maidir le leithrannta scaireanna chuig sínitheoir nó sínitheoirí le bunreacht na 
cuideachta ar an gcuideachta a chorprú, arb iad na scaireanna iad a thóg an sínitheoir 
nó na sínitheoirí sin roimh an gcorprú sin;

  (d) maidir le leithrannta scaireanna ar dhaoine de bhun téarmaí scairscéime fostaithe 
arna bunú ag an gcuideachta;

  (e) maidir le leithrannta scaireanna bónais.

Forálacha forlíontacha agus breise maidir le leithrannta

70. (1) Aon scaireanna a thairg cuideachta a leithroinnt ar shealbhóir scaireanna sa  
chuideachta, féadfar iad a leithroinnt ar an sealbhóir sin nó ar aon duine a mbeidh an 
sealbhóir tar éis a cheart nó a ceart chun a leithroinnte a thréigean ina fhabhar nó ina 
fabhar gan sárú a dhéanamh ar fho-alt 69(6)(b).

 (2) D’ainneoin aon údarú a thugtar le rún nó leis an mbunreacht den sórt a luaitear in alt 
69(1) a bheith imithe in éag, féadfaidh stiúrthóirí cuideachta scaireanna a leithroinnt 
de bhun tairiscint nó comhaontú a bheidh déanta ag an gcuideachta roimhe sin, más 
rud é gur cumasaíodh leis an údarú sin don chuideachta tairiscint nó comhaontú a 
dhéanamh lena gceanglófaí scaireanna a leithroinnt tar éis don údarú dul in éag, nó lena  
bhféadfaí an céanna a cheangal.

 (3) Chun críocha alt 69 agus an ailt seo—

  (a) folaíonn “leithroinnt” “comhaontú chun leithroinnt a dhéanamh” (seachas  
comhaontú a bheidh déanta faoi réir gnáthrún nó rún speisialta a rith);

  (b) folaíonn “scaireanna” ceart chun suibscríobh le haghaidh scaireanna nó chun  
urrúis a chomhshó ina scaireanna,

  agus leis an éifeacht—

  (i) i gcás mhír (a), má dhéantar comhaontú chun scaireanna a leithroinnt i  
gcomhlíonadh alt 69, nach mbeidh feidhm ag fo-ailt (3), (4) agus (6) den alt sin 
maidir le leithroinnt scaireanna de bhun an chomhaontaithe sin; agus

  (ii) i gcás mhír (b), má dheonaítear ceart chun suibscríobh le haghaidh scaireanna, 
nó chun urrúis a chomhshó ina scaireanna, i gcomhlíonadh alt 69, nach mbeidh 
feidhm ag fo-ailt (3), (4) agus (6) den alt sin maidir le leithroinnt scaireanna de bhun 
fheidhmiú an chirt sin.

 (4) Maidir le tagairtí in alt 69 agus san alt seo (cibé slí a mbeidh siad sainráite) do  
shealbhóir scaireanna nó do shealbhóir scaireanna d’aon aicme, léifear iad mar 
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thagairtí a fholaíonn tagairtí d’aon duine a shealbhaigh scaireanna nó, de réir mar a 
bheidh, scaireanna den aicme sin ar aon lá laistigh de thréimhse 28 lá dar críoch an lá 
díreach roimh dháta na tairisceana a bheidh sonraithe ag stiúrthóirí na cuideachta lena  
mbaineann mar dháta an taifid chun críocha na tairisceana.

 (5) Féadfaidh aon rún ó chuideachta chun údarás chun críocha alt 69(1) a thabhairt, a 
athrú, a chúlghairm, nó a athnuachan a bheith, d’ainneoin go n-athraítear bunreacht na 
cuideachta leis, ina ghnáthrún.

 (6) I gcás go ndéanann cuideachta scaireanna a leithroinnt, measfar, chun críocha an 
Achta seo, na scaireanna a bheith leithroinnte an tráth a fhaigheann duine an ceart 
neamhchoinníollach a bheith ar áireamh i gclár comhaltaí na cuideachta i leith na 
scaireanna sin.

 (7) I gcás go ndéanann cuideachta scaireanna a leithroinnt, déanfaidh sí, laistigh de 30 
lá ón leithroinnt, sonraí na leithroinnte a sheachadadh san fhoirm fhorordaithe ar an 
gCláraitheoir.

 (8) Má mhainníonn cuideachta déanamh de réir fho-alt (7), beidh an chuideachta agus aon 
oifigeach di a rinne mainneachtain ciontach i gcion de chuid earnáil 4.

 (9) Ní dhéanfaidh aon ní in alt 69 ná san alt seo difear do bhailíocht aon leithroinnte 
scaireanna.

 (10) I gcás go ndéanfar sárú ar alt 69(6), beidh an chuideachta, agus gach oifigeach don 
chuideachta a d’údaraigh nó a cheadaigh an sárú sin go feasach, faoi dhliteanas, i 
gcomhpháirt agus go leithleach, cúiteamh a dhéanamh le haon duine chuig ar chóir 
tairiscint a dhéanamh faoi alt 69(6), as aon chaillteanas, damáiste, costais nó caiteachais 
a bhain don duine sin nó a thabhaigh sé nó sí de dheasca an tsáraithe.

 (11) Ní thionscnófar aon imeachtaí chun aon chaillteanas, damáiste, costais ná caiteachais 
den sórt sin a ghnóthú tar éis dhá bhliain a bheith imithe in éag ón dáta a seachadadh 
ar an gCláraitheoir an tuairisceán ar na leithrannta a bheidh i gceist nó, i gcás go 
gcomhaontófar scaireanna a leithroinnt, ó dháta an chomhaontaithe.

 (12) Más rud é, roimh thosach feidhme alt 69, go mbeidh údarás tugtha do stiúrthóirí 
cuideachta, de bhun alt 20 d’Acht 1983, chun urrúis iomchuí (de réir bhrí an ailt sin 20) 
a leithroinnt agus go bhfuil an t-údarás sin i bhfeidhm díreach roimh an tosach feidhme 
sin—

  (a) ní bheidh feidhm ag alt 69 ná ag an alt seo maidir leis na stiúrthóirí do leithroinnt, tar 
éis an tosach feidhme sin, urrús iomchuí de bhun an údaráis sin (is údarás a measfar, 
de réir a théarmaí, go bhfanann sé i bhfeidhm); agus

  (b) beidh feidhm ag alt 20 (seachas fo-ailt (4) agus (9) den chéanna), agus ailt 23 agus 24, 
d’Acht 1983 maidir leis an údarás sin agus maidir le haon leithroinnt urrús iomchuí 
ar scór an chéanna.

  ach, ar dhul in éag don údarás sin, beidh feidhm ag alt 69 agus ag an alt seo maidir le 
haon leithroinnt scaireanna sa chuideachta (nó maidir le haon cheart a thabhairt chun 
suibscríobh le haghaidh scaireanna sa chuideachta nó chun urrúis a chomhshó ina 
scaireanna den sórt sin).

 (13) Chun críocha fho-alt (12)—
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  (a) ciallaíonn “Acht 1983” Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1983;

  (b) folaíonn an tagairt d’údarás a thabhairt tagairt d’údarás a thabhairt, le hairteagail  
na cuideachta; agus

  (c) ní ghlacfar leis, maidir le heisiamh fheidhm alt 20(4) d’Acht 1983 le mír (b) d’fho-alt 
(12), gur cosc é ar athnuachan an údaráis lena mbaineann faoi alt 69 agus faoin alt 
seo, ach má athnuaitear an t-údarás sin amhlaidh, beidh feidhm ag alt 69 agus ag an 
alt seo maidir le haon leithroinnt, nó maidir le haon cheart a thabhairt, mar a luaitear 
i bhfo-alt (12), a tharlaíonn tar éis na hathnuachana údaráis sin ar scór an chéanna.

Scaireanna a íoc

71. (1) Féadfar scaireanna a íoc in airgead nó i luach airgid (lena n-áirítear cáilmheas agus 
saineolas).

 (2) Ní dhéanfar scaireanna cuideachta a leithroinnt ar lascaine ar a luach ainmniúil.

 (3) I gcás go leithroinntear scaireanna de shárú ar fho-alt (2), dlífear ar an leithroinní méid 
is comhionann le méid na lascaine agus an t-ús ar an gcéanna ar an ráta cuí a íoc leis an 
gcuideachta lena mbaineann.

 (4) Ní choiscfear le fo-ailt (1) agus (2) ar chuideachta scaireanna bónais a leithroinnt mar a 
fhoráiltear sa Chuid seo.

 (5) Faoi réir ailt 72, 73 agus 75, aon luach a gheofar i leith leithroinnt scaire de bhreis ar 
a luach ainmniúil, déanfar é a chreidiúnú do chaipiteal neamhainmnithe na cuideachta 
agus tiocfaidh sé chun bheith ina chuid den chéanna agus, chun na críche sin, aistreofar 
é chuig cuntas ar a dtabharfar, agus dá ngairtear san Acht seo, an “cuntas scairphréimhe”.

 (6) I gcás go dtagann duine chun bheith ina shealbhóir nó ina sealbhóir ar aon scaireanna  
ar tharla maidir leo—

  (a) go ndearnadh sárú ar an alt seo; agus

  (b) de bhua an tsáraithe sin, go bhfuil duine eile faoi dhliteanas aon mhéid a íoc faoin  
alt seo,

  beidh an duine céadluaite san fho-alt seo freisin faoi dhliteanas an méid sin a íoc (i 
gcomhpháirt agus go leithleach mar aon le haon duine eile a bheidh faoi dhliteanas 
amhlaidh) mura rud é gur ceannaitheoir ar luach-chomaoin an duine céadluaite sin agus 
nach raibh, tráth an cheannaithe, fógra iarbhír faoin sárú faighte aige nó aici nó go raibh 
teideal chun na scaireanna faighte aige nó aici (go díreach nó go neamhdhíreach) ó 
dhuine dá ndearnadh sealbhóir orthu tar éis an tsáraithe agus nach raibh faoi dhliteanas 
amhlaidh.

 (7) I gcás go sáraíonn cuideachta aon cheann d’fhorálacha an ailt seo, beidh an  
chuideachta agus aon oifigeach di a rinne mainneachtain ciontach i gcion de chuid 
earnáil 3.

Srian le halt 71(5) i gcás cumasc

72. (1) Tá feidhm ag an alt seo i gcás go mbeidh sealbhán de 90 faoin gcéad ar a laghad den 
scairchaipiteal cothromais áirithe ag an gcuideachta eisiúna i gcuideachta eile de bhun 
comhshocraíocht lena ndéantar foráil maidir le leithroinnt scairchaipitil cothromais sa 
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chuideachta eisiúna, ar théarmaí go dtabharfar an chomaoin i leith na scaireanna arna 
leithroinnt—

  (a) trí scaireanna cothromais sa chuideachta eile a eisiúint nó a aistriú chuig an 
gcuideachta eisiúna; nó

  (b) trí aon scaireanna den sórt sin nach mbeidh i seilbh ag an gcuideachta eisiúna a 
chealú.

 (2) Maidir leis na scaireanna cothromais sa chuideachta eisiúna, arna leithroinnt de  
bhun na comhshocraíochta ar chomaoin scaireanna cothromais sa chuideachta eile a 
fháil nó a chealú, má dhéantar iad a eisiúint ar biseach, ní bheidh feidhm ag alt 71(5) 
maidir leis na préimheanna ar na scaireanna sin.

 (3) I gcás go bhforáiltear freisin leis an gcomhshocraíocht maidir le haon scaireanna sa 
chuideachta eisiúna a leithroinnt ar théarmaí go dtabharfar an chomaoin i leith na 
scaireanna sin trí scaireanna neamhchothromais sa chuideachta eile a eisiúint nó a 
aistriú chuig an gcuideachta eisiúna nó trí aon scaireanna den sórt sin sa chuideachta sin  
nach mbeidh ar seilbh ag an gcuideachta eisiúna a chealú, baineann an srian le feidhm 
alt 71(5) dá bhforáiltear le fo-alt (2) le haon scaireanna sa chuideachta eisiúna arna 
leithroinnt ar na téarmaí sin de bhun na comhshocraíochta.

 (4) Faoi réir fho-alt (5), measfar chun críocha an ailt seo go bhfuil sealbhán 90 faoin gcéad 
ar a laghad den scairchaipiteal cothromais ag an gcuideachta eisiúna (“cuideachta X”) i 
gcuideachta eile (“cuideachta Y”) de bhun comhshocraíocht den sórt a luaitear i bhfo-alt 
(1) más rud é de dhroim fáil nó cealú scaireanna cothromais i gcuideachta Y (de bhun na 
comhshocraíochta sin)—

  (a) go sealbhaíonn cuideachta X scaireanna cothromais i gcuideachta Y (cibé acu a 
fuarthas na scaireanna sin go léir nó aon cheann acu de bhun na comhshocraíochta 
sin, nó nach bhfuarthas); agus

  (b) gur comhionann luach ainmniúil comhiomlán na scaireanna cothromais arna sealbhú 
amhlaidh ag cuideachta X le 90 faoin gcéad de luach ainmniúil scairchaipiteal 
cothromais chuideachta Y (gan aon scaireanna i gcuideachta Y arna sealbhú mar 
scaireanna cisteáin a eisiamh).

 (5) I gcás go bhfuil scairchaipiteal cothromais na cuideachta eile roinnte ina aicmí éagsúla 
scaireanna, níl feidhm ag an alt seo mura gcomhlíontar ceanglais fho-alt (1) i ndáil le 
gach ceann de na haicmí scaireanna sin arna tógáil ar leithligh.

 (6) Maidir le scaireanna a bheidh i seilbh ag cuideachta arb í cuideachta sealbhaíochta 
nó fochuideachta na cuideachta eisiúna í, nó is fochuideachta de chuid chuideachta 
sealbhaíochta na cuideachta eisiúna, nó scaireanna a bheidh i seilbh ag na hainmnithigh 
dá cuid nó dá gcuid, measfar chun críocha an ailt seo go mbeidh siad i seilbh ag an 
gcuideachta eisiúna.

 (7) I ndáil le cuideachta agus lena scaireanna agus lena caipiteal, tá feidhm ag na mínithe seo 
a leanas chun críocha an ailt seo—

  (a) ciallaíonn “scairchaipiteal cothromais” scairchaipiteal eisithe na cuideachta ach 
gan aon chuid de sin a áireamh nach ngabhann léi, maidir le díbhinn ná maidir le 
caipiteal, aon cheart chun bheith páirteach thar mhéid sonraithe i ndáileadh;
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  (b) ciallaíonn “scaireanna cothromais” scaireanna a chuimsítear i scairchaipiteal 
cothromais na cuideachta; agus

  (c) ciallaíonn “scaireanna neamhchothromais” scaireanna (d’aon aicme) nach 
gcuimsítear amhlaidh,

  agus ciallaíonn “comhshocraíocht” aon chomhaontú, scéim nó comhshocraíocht (lena 
n-áirítear comhshocraíocht arna ceadú faoi alt 453 nó 601).

 (8) Níl feidhm ag an alt seo más rud é gur tharla an eisiúint scaireanna roimh thosach  
feidhme an ailt seo.

Srian le halt 71(5) i gcás athchóirithe grúpa

73. (1) Tá feidhm ag an alt seo i gcás, maidir leis an gcuideachta eisiúna—

  (a) gur fochuideachta ar lánúinéireacht í de chuid comhlacht corpraithe (“an chuideachta 
sealbhaíochta”); agus

  (b) go leithroinneann sí scaireanna chuig an gcuideachta sealbhaíochta nó chuig 
fochuideachta eile ar lánúinéireacht de chuid na cuideachta sealbhaíochta i 
gcomaoin sócmhainní seachas airgead tirim a aistriú chuig an gcuideachta eisiúna, 
ar sócmhainní iad de chuid aon chomhlacht corpraithe (“an t-aistreoir”) is comhalta 
den ghrúpa arb éard é an chuideachta sealbhaíochta agus a cuid fochuideachtaí uile 
ar lánúinéireacht.

 (2) I gcás go ndéantar na scaireanna sa chuideachta eisiúna, is scaireanna a leithroinntear i 
gcomaoin an aistrithe, a eisiúint ar biseach, ní cheanglaítear ar an gcuideachta eisiúna 
le halt 71(5) aon mhéid de bhreis ar an luach préimhe íosta a chreidiúnú do chaipiteal 
neamhainmnithe.

 (3) I bhfo-alt (2), ciallaíonn “luach préimhe íosta” an méid (más ann) dar mó bunluach 
na comaoine i leith na scaireanna arna leithroinnt ná luach ainmniúil comhiomlán na 
scaireanna sin.

 (4) Chun críocha fho-alt (3), is é bunluach na comaoine i leith na scaireanna arna leithroinnt 
an méid dar mó bunluach na sócmhainní arna n-aistriú ná bunluach aon dliteanas de 
chuid an aistreora a ghabhann an chuideachta eisiúna uirthi féin mar chuid den chomaoin 
i leith na sócmhainní a aistrítear.

 (5) Chun críocha fho-alt (4)—

  (a) glacfar le bunluach sócmhainní arna n-aistriú—

   (i) mar chostas na sócmhainní sin don aistreoir; nó

   (ii) mar an méid a luaitear i ndáil leis na sócmhainní sin i dtaifid chuntasaíochta an 
aistreora díreach roimh an aistriú, cibé acu is lú,

   agus

  (b) measfar gurb é bunluach na ndliteanas a ghabh an chuideachta eisiúna uirthi féin 
an méid a luaitear i ndáil leo i dtaifid chuntasaíochta an aistreora díreach roimh an 
aistriú.

 (6) Ní bheidh feidhm ag alt 72 maidir le cás a thagann faoi réim an ailt seo.
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Forálacha forlíontacha i ndáil le hailt 72 agus 73

74. (1) Maidir le haon mhéid a fhreagraíonn do mhéid arb ionann é agus préimheanna nó cuid de 
na préimheanna ar scaireanna arna n-eisiúint ag cuideachta eisiúna nach bhfuil, de bhua 
alt 72 nó 73, san áireamh i gcaipiteal neamhainmnithe na cuideachta eisiúna, féadfar 
neamhaird a thabhairt air freisin le linn an méid a chinneadh ar a mbeidh aon scaireanna 
nó aon chomaoin eile a thugtar i leith na scaireanna arna n-eisiúint le cur san áireamh i 
gclár comhardaithe na cuideachta.

 (2) Maidir le tagairtí in ailt 72 agus 73 (cibé slí a mbeidh siad sainráite)—

  (a) do chuideachta d’fháil scaireanna i gcomhlacht corpraithe; agus

  (b) d’eisiúint nó do leithroinnt scaireanna, nó d’aistriú scaireanna, chuig cuideachta nó 
chuig comhlacht corpraithe eile, nó ag cuideachta nó comhlacht corpraithe eile,

  folaíonn siad (faoi seach) fáil aon scaire de na scaireanna sin ag ainmnithigh de chuid na 
cuideachta sin nó an chomhlachta chorpraithe sin, agus eisiúint nó leithroinnt nó (de réir 
mar a bheidh) aistriú aon scaire de na scaireanna sin chuig an gcéanna nó ag an gcéanna; 
agus déanfar an tagairt in alt 72 d’aistriú na scaireanna ag an gcuideachta a léamh dá réir.

 (3) Maidir le tagairtí in ailt 72 agus 73 d’aistriú scaireanna i gcomhlacht corpraithe, folaíonn 
siad aistriú cirt chun bheith san áireamh ar chlár comhaltaí an chomhlachta chorpraithe i 
leith na scaireanna sin.

Srian le halt 71(5) i gcás scaireanna arna leithroinnt i gcomaoin ar scaireanna eisithe an 
chomhlachta chorpraithe a fháil

75. (1) Tá feidhm ag an alt seo más rud é—

  (a) go leithroinneann agus go n-eisíonn cuideachta (“an t-eisitheoir”) scaireanna 
chuig scairshealbhóirí comhlachta chorpraithe i gcomaoin an t-eisitheoir d’fháil na 
scaireanna go léir sa chomhlacht corpraithe (na “scaireanna faighte”) sa chaoi go 
dtagann an comhlacht corpraithe chun bheith ina fhochuideachta faoi lánúinéireacht 
ag an eisitheoir;

  (b) gurb ionann go baileach sócmhainní comhdhlúite agus dliteanais chomhdhlúite an 
eisitheora díreach tar éis na scaireanna sin a eisiúint, seachas aon íocaíochtaí airgid 
thirim ceadaithe agus ceachtar díobh seo a leanas—

   (i) dá mba chuideachta sealbhaíochta an comhlacht corpraithe é féin, sócmhainní 
comhdhlúite agus dliteanais chomhdhlúite an chomhlachta chorpraithe díreach 
roimh na scaireanna sin a eisiúint, nó

   (ii) murar chuideachta sealbhaíochta an comhlacht corpraithe, sócmhainní agus 
dliteanais an chomhlachta chorpraithe díreach roimh na scaireanna sin a eisiúint;

  (c) go bhfuil na leasanna iomlána agus na leasanna coibhneasta atá ag na  
scairshealbhóirí sa chomhlacht corpraithe sna sócmhainní comhdhlúite agus sna 
dliteanais chomhdhlúite i gcomhréir (nó a mhéid is féidir i gcomhréir) leis an leas a 
bhí acu—

   (i) dá mba chuideachta sealbhaíochta an comhlacht corpraithe é féin, i sócmhainní 
comhdhlúite agus dliteanais chomhdhlúite an chomhlachta chorpraithe díreach 
sular eisíodh na scaireanna sin, nó
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   (ii) murar chuideachta sealbhaíochta an comhlacht corpraithe, i sócmhainní agus 
dliteanais an chomhlachta chorpraithe díreach sular eisíodh na scaireanna sin;

   agus

  (d) nach dtugann an t-eisitheoir cuntas i leith a infheistíochta sa chomhlacht corpraithe 
ar luach cóir i ráitis airgeadais eintitis an eisitheora.

 (2) I gcás go ndéantar na scaireanna san eisitheoir arna leithroinnt i gcomaoin fháil na 
scaireanna faighte a eisiúint ar biseach—

  (a) ní cheanglaítear ar an eisitheoir le halt 71(5) aon mhéid de bhreis ar an luach préimhe 
íosta a chreidiúnú do chaipiteal neamhainmnithe; agus

  (b) féadfaidh an t-eisitheoir neamhaird a thabhairt ar aon mhéid den sórt sin le linn an 
méid a chinneadh ar a ndéanfar na scaireanna nó an chomaoin eile a thugtar i leith na 
scaireanna faighte a áireamh i ráitis airgeadais an eisitheora agus i ráitis airgeadais 
an ghrúpa, má ullmhaítear ráitis den sórt sin,

 (3) Ní cheadaítear le haon ní san alt seo aon scair san eisitheoir a eisiúint ar lascaine ar luach 
ainmniúil na scaire.

 (4) San alt seo—

  ciallaíonn “bunluach na comaoine”, i ndáil le scaireanna arna leithroinnt ag eisitheoir, 
luach anonn na sócmhainní agus na ndliteanas a thaispeánfaí i gclár comhordaithe an 
chomhlachta chorpraithe dá n-ullmhódh an comhlacht corpraithe sin ráitis airgeadais 
eintitis de réir Chuid 6 díreach roimh eisiúint na scaireanna;

  ciallaíonn “sócmhainní comhdhlúite agus dliteanais chomhdhlúite”, i ndáil le cuideachta 
sealbhaíochta, na sócmhainní agus na dliteanais a áirítear i ráitis airgeadais grúpa de 
chuid na cuideachta sealbhaíochta arna n-ullmhú faoi alt 293;

  ciallaíonn “luach préimhe íosta”, i ndáil le scaireanna arna leithroinnt, an méid (más ann) 
dar mó bunluach na comaoine i leith na scaireanna faighte a fháil ná luach ainmniúil 
comhiomlán na scaireanna arna n-eisiúint;

  ciallaíonn “íocaíochtaí airgid thirim ceadaithe”—

  (a) íocaíochtaí airgid thirim le scairshealbhóirí an chomhlachta chorpraithe i ndáil le 
teidlíochtaí scaireanna codánacha nach bhfuil á macasamhlú san eisitheoir, cibé acu 
is ar cuntas luachanna ainmniúla éagsúla scaireanna nó ar shlí eile é;

  (b) cibé íocaíochtaí airgid thirim a ordóidh nó a cheadóidh an chúirt, lena n-áirítear  
mar gheall ar chaiteachas neamhréireach a fhorchur ar an eisitheoir, ar caiteachas é 
a eascróidh as comhlíonadh ceanglas i leith réamheolaire nó ceanglais dá samhail.

Mar a dhéileálfar le préimheanna a íoctar ar scaireanna arna n-eisiúint roimh dháta  
áirithe

76. (1) Más rud é, roimh an 1 Aibreán 1964, go raibh aon scaireanna eisithe ar biseach ag 
cuideachta, beidh feidhm ag alt 71(5) (agus ag na heisceachtaí a ghabhann leis an 
bhforáil sin in ailt 72 go 75) amhail is dá n-eiseofaí na scaireanna tar éis an dáta sin, ach 
tá sé sin faoi réir fho-alt (2).
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 (2) I gcás go ndearnadh aon chuid de phréimh dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a chur i  
bhfeidhm mar a luaitear in alt 62(2) d’Acht 1963 a d’fhág nár chuid inaitheanta í, an 1 
Aibreán 1964, de chúlchistí na cuideachta (de réir bhrí an Séú Sceideal a ghabhann le 
hAcht 1963), ansin leanfar de neamhaird a thabhairt ar an gcuid sin le linn an tsuim a 
bheidh le háireamh sa chuntas scairphréimhe a chinneadh.

Glaonna ar scaireanna

77. (1) Tá feidhm ag gach foráil den alt seo agus d’alt 78 ach amháin a mhéid a fhoráiltear a 
mhalairt i mbunreacht na cuideachta.

 (2) Faoi réir fho-alt (3), féadfaidh stiúrthóirí cuideachta ó am go ham glaonna a dhéanamh 
ar na comhaltaí i leith airgead neamhíoctha ar a gcuid scaireanna (cibé acu is ar cuntas 
luach ainmniúil na scaireanna nó ar mhodh préimhe é).

 (3) Níl feidhm ag fo-alt (2) maidir le scaireanna i gcás go bhforáiltear le coinníollacha a 
leithroinnte go n-íocfar airgead ina leith tráthanna socraithe.

 (4) Íocfaidh gach comhalta (faoi réir fógra 30 lá ar a laghad a fháil ina sonrófar tráth nó 
tráthanna agus áit a n-íoctha) leis an gcuideachta, an tráth nó na tráthanna agus san áit a 
bheidh sonraithe amhlaidh, an méid a ghlaoitear ar na scaireanna.

 (5) Féadfar glao a chúlghairm nó a chur siar, de réir mar a chinnfidh stiúrthóirí na  
cuideachta.

 (6) Measfar glao a bheith arna dhéanamh an tráth a ritheadh an rún ó na stiúrthóirí lena 
n-údaraítear an glao agus féadfar a cheangal go n-íocfar ina thráthchodanna é.

 (7) Beidh comhshealbhóirí scaire faoi dhliteanas i gcomhpháirt agus go leithleach gach  
glao ina leith a íoc.

 (8) Mura n-íocfar suim ar a nglaofar i leith scaire roimh an lá nó ar an lá a ceapadh chun a 
híoctha, beidh ar an duine a mbeidh an tsuim dlite air nó uirthi ús a íoc ar an tsuim, ón 
lá a ceapadh chun a híoctha go dtí an tráth a íocfar í iarbhír, de réir cibé ráta, nach mó ná 
an ráta cuí, a chinnfidh stiúrthóirí na cuideachta, ach féadfaidh na stiúrthóirí íoc an úis  
sin a tharscaoileadh go hiomlán nó go páirteach.

Forálacha forlíontacha i ndáil le glaonna

78. (1) Aon suim a thiocfaidh, faoi théarmaí eisiúna scaire, chun bheith iníoctha ar an scair a 
leithroinnt nó ar aon dáta socraithe (cibé acu is ar cuntas luach ainmniúil na scaire nó 
ar mhodh préimhe é) measfar, chun críocha an Achta seo, gur glao é a bheidh déanta 
agus iníoctha go cuí an dáta a thiocfaidh an tsuim sin, de réir na dtéarmaí eisiúna, chun  
bheith iníoctha.

 (2) Mura n-íocfar suim den sórt sin, beidh feidhm ag na forálacha iomchuí uile den Acht  
seo a bhaineann le híoc úis agus caiteachas, le forghéilleadh nó eile, ionann is dá mba 
rud é gur de bhun glao arna dhéanamh agus arna fhógairt go cuí a thiocfadh an tsuim sin 
chun bheith iníoctha.

 (3) Féadfaidh stiúrthóirí cuideachta, ar scaireanna a eisiúint, idirdhealú a dhéanamh idir na 
sealbhóirí d’aicmí éagsúla maidir le méid na nglaonna a bheidh le híoc agus tráthanna a 
n-íoctha.

 (4) Féadfaidh stiúrthóirí cuideachta, más cuí leo é—
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  (a) an t-iomlán nó aon chuid de na suimeanna airgid neamhghlaoite agus neamhíoctha 
ar aon scaireanna a bheidh i seilbh aige nó aici a ghlacadh ó aon chomhalta a bheidh 
toilteanach an t-airgead sin a airleacan; agus

  (b) ús a íoc, ar an iomlán nó ar aon chuid den airgead arna airleacan amhlaidh (go dtí go 
dtiocfadh an méid lena mbaineann, murach an t-airleacan sin, chun bheith iníoctha) 
de réir cibé ráta, (nach mó, mura n-ordóidh an chuideachta a mhalairt i gcruinniú 
ginearálta, ná an ráta cuí) a chomhaontófar idir na stiúrthóirí agus an comhalta a 
íocfaidh an t-airgead sin roimh ré.

Forálacha breise maidir le glaonna (tráthanna agus méideanna éagsúla glaonna)

 79. Ach amháin a mhéid a fhoráiltear a mhalairt i mbunreacht cuideachta, féadfaidh 
cuideachta—

  (a) comhshocraíochtaí a dhéanamh i leith scaireanna a eisiúint le haghaidh difríocht idir 
na scairshealbhóirí i méideanna na nglaonna a bheidh le híoc acu ar a scaireanna 
agus i dtráthanna a n-íoctha;

  (b) an t-iomlán nó cuid den mhéid a bheidh fágtha gan íoc aige nó aici ar aon scaireanna 
a bheidh i seilbh aige nó aici a ghlacadh ó aon chomhalta, bíodh nár glaodh ar aon 
chuid den mhéid sin;

  (c) díbhinn a íoc i gcomhréir leis an méid a bheidh íoctha ar gach scair i gcás gur íocadh 
níos mó ar chuid de na scaireanna ná mar a íocadh ar chuid eile díobh; agus

  (d) a chinneadh, le rún speisialta, nach mbeidh aon chuid dá scairchaipiteal nár glaodh 
uirthi cheana féin inghlaoite ach amháin i gcás an chuideachta a bheith á foirceannadh 
agus chun críocha a foirceanta; ar an gcuideachta déanamh amhlaidh, ní bheidh an 
chuid sin dá scairchaipiteal inghlaoite ach amháin sa chás sin agus chun na gcríoch 
sin.

Lian

80. (1) Tá feidhm ag gach foráil den alt seo ach amháin a mhéid a fhoráiltear a mhalairt le 
bunreacht na cuideachta.

 (2) Beidh túslian ceannasach ag cuideachta ar gach scair (nach scair láníoctha) le haghaidh 
an airgid uile (cibé acu a bheidh sé iníoctha láithreach nó nach mbeidh) ar a nglaofar, nó 
is iníoctha tráth socraithe, i leith na scaire sin.

 (3) Féadfaidh stiúrthóirí cuideachta aon tráth a dhearbhú go mbeidh aon scair sa  
chuideachta díolmhaithe go hiomlán nó go páirteach ó fho-alt (2).

 (4) Sroichfidh lian cuideachta ar scair chun na ndíbhinní go léir is iníoctha uirthi.

 (5) Féadfaidh cuideachta, ar cibé modh is cuí le stiúrthóirí na cuideachta, aon scaireanna a 
mbeidh lian ag an gcuideachta orthu a dhíol, ach ní dhéanfar aon díol mura rud é—

  (a) go mbeidh suim a mbeidh an lian ar marthain ina leith iníoctha láithreach; agus

  (b) go gcomhlíonfar na coinníollacha seo a leanas.

 (6) Is iad na coinníollacha sin—
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  (a) go mbeidh fógra i scríbhinn, ina luafar, agus ina n-éileofar go n-íocfar, an chuid 
is iníoctha láithreach den mhéid a bhfuil an lian ar marthain ina leith, tugtha do 
shealbhóir cláraithe na scaire de thuras na huaire, nó don duine a mbeidh teideal aige 
nó aici chun na scaire mar gheall ar bhás nó féimheacht an tsealbhóra sin; agus

  (b) go mbeidh tréimhse 14 lá imithe in éag ó dháta an fhógra sin a thabhairt.

 (7) Tá feidhm ag na forálacha seo a leanas i ndáil le díol dá dtagraítear i bhfo-alt (5)—

  (a) d’fhonn éifeacht a thabhairt d’aon díol den sórt sin, féadfaidh na stiúrthóirí a údarú 
do dhuine éigin na scaireanna arna ndíol a aistriú chun a gceannaitheora;

  (b) clárófar an ceannaitheoir mar shealbhóir na scaireanna a bheidh ar áireamh in aon 
aistriú den sórt sin;

  (c) ní bheidh de cheangal ar an gceannaitheoir féachaint chuige go ndéanfar an  
t-airgead ceannaigh a chur chun feidhme, ná ní dhéanfaidh sé difear dá theideal nó  
dá teideal chun na scaireanna go mbeidh aon mhírialtacht nó neamhbhailíocht ag 
baint leis na himeachtaí maidir leis an díol sin; agus

  (d) glacfaidh an chuideachta fáltais an díola agus cuirfear chun feidhme iad mar  
íocaíocht ar an gcuid sin is iníoctha láithreach den mhéid a mbeidh an lian ar  
marthain ina leith, agus déanfar an t-iarmhar, más ann, a íoc (faoi réir a shamhail 
de lian, i leith suimeanna nach mbeidh iníoctha láithreach, a bhí ar marthain i leith 
na scaireanna sular díoladh iad) leis an duine a raibh teideal aige nó aici chun na 
scaireanna ar dháta a ndíolta.

Forghéilleadh scaireanna

81. (1) Tá feidhm ag gach foráil den alt seo ach amháin a mhéid a fhoráiltear a mhalairt i 
mbunreacht na cuideachta.

 (2) Má loiceann comhalta de chuideachta aon ghlao nó aon tráthchuid de ghlao a íoc an  
lá a bheidh ceaptha chun a íoctha, féadfaidh stiúrthóirí na cuideachta, tráth ar bith ina 
dhiaidh sin le linn aon chuid den ghlao nó den tráthchuid a bheith gan íoc, fógra a 
sheirbheáil ar an gcomhalta á cheangal air nó uirthi an méid a bheidh gan íoc den ghlao 
nó den tráthchuid a íoc, mar aon le haon ús a bheidh fabhraithe.

 (3) Maidir leis an bhfógra sin—

  (a) sonrófar ann lá eile (nach luaithe ná 14 lá tar éis dháta an fógra a sheirbheáil) a 
mbeidh an íocaíocht a cheanglófar leis an bhfógra le déanamh air nó roimhe; agus

  (b) luafar ann go ndlífear na scaireanna a ndearnadh an glao ina leith a fhorghéilleadh 
mura n-íoctar an méid lena mbaineann faoin lá a shonrófar amhlaidh.

 (4) Más rud é nach gcomhlíonfar ceanglais an fhógra sin, féadfar aon scair ar seirbheáladh 
an fógra ina leith a fhorghéilleadh aon tráth tar éis an lae a shonrófar amhlaidh (ach sula 
ndéanfar, i gcás go dtarlódh sé, an íocaíocht a ceanglaíodh leis an bhfógra) le rún chuige 
sin ó stiúrthóirí na cuideachta.

 (5) Féadfar scair fhorghéillte a dhíol nó a dhiúscairt ar shlí eile ar cibé téarmaí agus ar cibé 
modh is cuí le stiúrthóirí na cuideachta, agus féadfar aon tráth roimh scair a dhíol nó a 
dhiúscairt an forghéilleadh a chealú ar cibé téarmaí is cuí leis na stiúrthóirí.
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 (6) Aon duine ar forghéilleadh a scaireanna scoirfidh sé nó sí de bheith ina chomhalta nó 
ina comhalta den chuideachta i leith na scaireanna forghéillte ach, dá ainneoin sin, 
fanfaidh sé nó sí faoi dhliteanas an t-airgead uile a íoc leis an gcuideachta a bhí, ar 
dháta an fhorghéillte, iníoctha aige nó aici leis an gcuideachta i leith na scaireanna, ach 
scoirfidh a dhliteanas nó a dliteanas má tharlaíonn agus nuair a tharlóidh go bhfaighidh 
an chuideachta íocaíocht iomlán san airgead sin i leith na scaireanna.

 (7) Beidh ráiteas i scríbhinn gur stiúrthóir de chuid na cuideachta nó gur rúnaí dá cuid, 
déantóir an ráitis, agus go ndearnadh scair sa chuideachta a fhorghéilleadh go cuí ar 
dháta a luafar sa ráiteas, ina fhianaise dhochloíte ar na fíorais a bheidh luaite ann i 
gcoinne gach uile dhuine a éileoidh go bhfuil sé nó sí i dteideal na scaire.

 (8) Tá feidhm ag na forálacha seo a leanas i ndáil le díol nó diúscairt eile scaire dá  
dtagraítear i bhfo-alt (5):

  (a) féadfaidh an chuideachta an chomaoin, más ann, a ghlacadh a thabharfar ar an  
scair ar dhíol nó ar dhiúscairt eile na scaire, agus féadfaidh sí aistriú na scaire 
a fhorghníomhú i bhfabhar an duine a ndéanfar an scair a dhíol leis nó léi nó a 
dhiúscairt ar shlí eile chuige nó chuici (an “diúscraí”);

  (b) ar an bhforghníomhú sin, clárófar an diúscraí mar shealbhóir na scaire;

  (c) ní bheidh de cheangal ar an diúscraí féachaint chuige go ndéanfar an t-airgead 
ceannaigh a chur chun feidhme, más ann, ná ní dhéanfaidh sé difear dá theideal nó 
dá teideal chun na scaire go mbeidh aon mhírialtacht nó neamhbhailíocht ag baint 
leis na himeachtaí maidir le forghéilleadh, díol nó diúscairt na scaire.

Cúnamh airgeadais chun scaireanna a fháil

82. (1) I bhfo-alt (2) ciallaíonn “fáil”, i ndáil le scaireanna, fáil trí shuibscríobh, ceannach nó 
malartú nó ar shlí eile.

 (2) Ní dleathach do chuideachta aon chúnamh airgeadais a thabhairt chun críche fála a 
bheidh déanta nó a bheidh le déanamh ag aon duine ar aon scaireanna sa chuideachta, 
nó, más fochuideachta í an chuideachta, ina cuideachta sealbhaíochta.

 (3) Tá fo-alt (2) faoi réir fho-ailt (5) agus (6).

 (4) Tá feidhm ag an toirmeasc i bhfo-alt (2) cibé acu a thugtar an cúnamh airgeadais—

  (a) go díreach nó go neamhdhíreach; nó

  (b) trí iasacht nó ráthaíocht, trí urrús a sholáthar nó ar shlí eile.

 (5) Ní thoirmisctear le fo-alt (2) cúnamh airgeadais a thabhairt i ndáil le scaireanna a  
fháil i gcuideachta nó ina cuideachta sealbhaíochta más rud é—

  (a) nach é príomhchuspóir na cuideachta maidir leis an gcúnamh a thabhairt go ndéanfar 
é a thabhairt chun críche aon fhála den sórt sin; nó

  (b) nach bhfuil i dtabhairt an chúnaimh chun na críche sin ach cuid theagmhasach de 
chríoch áirithe is mó ná sin de chuid na cuideachta,

  agus go dtabharfar an cúnamh de mheon macánta chun tairbhe don chuideachta.

 (6) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (5), ní thoirmisctear le fo-alt (2)—
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  (a) cúnamh airgeadais a thabhairt de réir an Nóis Imeachta maidir le Ceadú Achomair;

  (b) cuideachta d’íoc díbhinne, nó í do dhéanamh aon dáileadh as brabúis na cuideachta 
atá ar fáil lena ndáileadh;

  (c) cuideachta d’urscaoileadh dliteanas a thabhóidh sí go dleathach;

  (d) a scaireanna féin—

   (i) a cheannach faoi alt 105; nó

   (ii) a fhuascailt faoi alt 105 nó 108,

   nó cúnamh airgeadais a thabhairt, trí iasacht nó ráthaíocht, trí urrús a sholáthar nó ar 
shlí eile, chun críoch an cheannaigh sin nó na fuascailte sin;

  (e) cuideachta do thabhairt airgead ar iasacht i ngnáthchúrsa a gnó, más cuid de 
ghnáthghnó na cuideachta airgead a thabhairt ar iasacht;

  (f) cuideachta do sholáthar airgid, de réir aon scéim a bheidh i bhfeidhm de thuras na 
huaire, chun scaireanna láníoctha sa chuideachta féin nó ina cuideachta sealbhaíochta 
a cheannach nó suibscríobh lena n-aghaidh, is é sin, ceannach scaireanna nó 
suibscríobh le haghaidh scaireanna atá le sealbhú ag fostaithe nó iarfhostaithe de 
chuid na cuideachta nó de chuid aon fhochuideachta don chuideachta nó chun tairbhe 
dóibh sin, agus áirítear orthu aon duine atá nó a bhí ina stiúrthóir agus fostaíocht nó 
oifig tuarastail aige nó aici sa chuideachta nó in aon fhochuideachta don chuideachta;

  (g) cuideachta do thabhairt iasachtaí do dhaoine, seachas stiúrthóirí, atá ar fostú 
bona fide ag an gcuideachta nó ag an bhfochuideachta don chuideachta d’fhonn a 
chumasú do na daoine sin scaireanna láníoctha sa chuideachta féin nó ina cuideachta 
sealbhaíochta a cheannach, nó suibscríobh lena n-aghaidh, lena sealbhú acu féin mar 
úinéirí tairbhiúla orthu.

  (h) cúnamh airgeadais a thabhairt—

   (i) trí iasacht nó ráthaíocht, trí urrús a sholáthar nó ar shlí eile chun an dliteanas 
faoi aon chomhshocraíocht nó idirbheart, nó chun éifeacht a thabhairt don ní ar 
a dtugtar de ghnáth athmhaoiniú an chéanna, ar comhshocraíocht í nó idirbheart 
é ba bhun le cúnamh airgeadais a sholáthar, is cúnamh airgeadais dá dtagraítear 
i bhfo-alt (2) agus a thug an chuideachta cheana de réir an Nóis Imeachta maidir 
le Ceadú Achomair nó alt 60(2) d’Acht 1963; nó

   (ii) trí aon iasacht nó ráthaíocht, aon soláthar urrúis nó ar shlí eile dá éis sin chun 
éifeacht a thabhairt d’aon cheann díobh seo a leanas—

    (I) athmhaoiniú dá dtagraítear i bhfomhír (i); nó

    (II) athmhaoiniú dá dtagraítear san fhomhír seo agus dár tugadh éifeacht roimhe 
seo (agus léifear an fhomhír seo mar fhomhír lena gceadaítear cúnamh 
airgeadais a thabhairt chun éifeacht a thabhairt do gach athmhaoiniú dá éis 
sin den sórt sin aon líon uaireanta);

  (i) cuideachta do dhéanamh nó do thabhairt uiríoll, baránta nó slánaíocht amháin nó  
níos mó do dhuine (nó d’aon chleamhnaí de chuid an duine chéadluaite nó d’aon 
duine atá bainteach ar shlí eile leis nó léi, nó le stiúrthóir de chuid cleamhnaí nó duine 
bainteach den sórt sin is comhlacht corpraithe) a rinne nó, ag a bhfuil beartaithe, 
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scaireanna a cheannach, nó suibscríobh le haghaidh scaireanna, sa chuideachta nó 
ina cuideachta sealbhaíochta chun críoch an cheannaigh sin nó an tsuibscríofa sin nó 
i dtaca leis an gcéanna;

  (j) cuideachta d’íoc táillí agus caiteachais i leith ceachtar díobh seo a leanas—

   (i) na comhairleoirí d’aon sínitheoir le haghaidh scaireanna, nó d’aon  
cheannaitheoir scaireanna sa chuideachta arna dtabhú i dtaca lena shuibscríobh 
nó lena suibscríobh le haghaidh na scaireanna sin, nó i dtaca le ceannach na 
scaireanna sin aige nó aici; nó

   (ii) na comhairleoirí don chuideachta nó dá cuideachta sealbhaíochta a  
thabhaítear i dtaca leis an suibscríobh nó leis an gceannach sin;

  (k) cuideachta do thabhú aon chaiteachas chun ligean isteach a éascú i saoráid trádála 
d’urrúis de chuid a cuideachta sealbhaíochta ar stocmhargadh nó ar mhargadh urrús, 
nó chun an céanna do leanúint ar aghaidh, lena n-áirítear na caiteachais a bhaineann 
le hullmhú agus comhdú doiciméad a cheanglaítear faoi dhlíthe aon dlínse ina ligtear 
na hurrúis lena mbaineann isteach chun trádála nó ina dtugtar saoráid trádála don 
chéanna;

  (l) cuideachta do thabhú aon chaiteachas chun a chinntiú go gcomhlíonann an 
chuideachta nó a cuideachta sealbhaíochta an tAcht um Painéal Táthcheangail na 
hÉireann, 1997 nó ionstraim faoi nó aon bhearta arna nglacadh ag an Stát de thuras 
na huaire chun Treoir 2004/25/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 
21 Aibreán 2004 maidir le tairiscintí táthcheangail;

  (m) fochuideachta phríobháideach theoranta d’aisíoc le tairgí (de réir bhrí an Achta 
um Painéal Táthcheangail na hÉireann, 1997) caiteachais tairgeora (de réir bhrí an 
Achta sin) de bhun comhaontú arna cheadú, nó ar théarmaí arna gceadú, ag Painéal 
Táthcheangal na hÉireann;

  (n) i dtaca le leithroinnt scaireanna ag máthairchuideachta phoiblí, fochuideachta 
phríobháideach theoranta de chuid na cuideachta sin d’íoc coimisiún, nach mó ná 10 
faoin gcéad den airgead a fhaightear i leith na leithroinnte sin, le hidirghabhálaithe 
agus an fhochuideachta sin d’íoc táillí gairmiúla;

  (o) a mhéid nach n-údaraítear soláthar den chineál seo le mír (f) nó (g), cuideachta 
sealbhaíochta nó fochuideachta dá cuid do sholáthar cúnamh airgeadais i dtaca leis 
an gcuideachta sealbhaíochta nó leis an bhfochuideachta do cheannach scaireanna sa 
chuideachta sealbhaíochta nó do shuibscríobh le haghaidh an chéanna—

   (i) thar ceann fostaithe láithreacha nó iarfhostaithe de chuid na cuideachta 
sealbhaíochta nó aon fhochuideachta dá cuid;

   (ii) thar ceann scairscéim fostaithe; nó

   (iii) thar ceann iontaobhas scairúinéireachta d’fhostaithe dá dtagraítear in alt 519  
den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997.

 (7) Faoi réir fho-alt (8), ní sholáthróidh fochuideachta phríobháideach theoranta  
cúnamh airgeadais de réir an Nóis Imeachta maidir le Ceadú Achomair chun scaireanna 
a fháil sa mháthairchuideachta phoiblí di.
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 (8) Féadfaidh an tAire, le rialacháin, imthosca a shonrú ina bhféadfaidh fochuideachta 
phríobháideach theoranta, i gcásanna a thagann faoi fho-alt (7), leas a bhaint as an Nós 
Imeachta maidir le Ceadú Achomair.

 (9) Beidh aon idirbheart de shárú ar an alt seo inchurtha ar neamhní ar thionscnamh na 
cuideachta in aghaidh aon duine (cibé acu is páirtí san idirbheart é nó í nó nach ea) ag a 
raibh fógra i dtaobh na bhfíoras arb iad an sárú sin iad.

 (10) Ní dhéanfaidh aon ní san alt seo difear d’oibriú ailt 84 go 87.

 (11) Má sháraíonn cuideachta an t-alt seo, beidh an chuideachta agus gach oifigeach di a  
rinne mainneachtain ciontach i gcion de chuid earnáil 2.

caiBidil 4

Athrú ar chaipiteal

Athrú ar chaipiteal cuideachta

83. (1) Ach amháin a mhéid a fhoráiltear a mhalairt ina bunreacht, féadfaidh cuideachta, le 
gnáthrún, ceann amháin nó níos mó de na nithe seo a leanas a dhéanamh, ó am go ham—

  (a) gach scair nó aon scaireanna dá cuid a chomhdhlúthú agus a roinnt ina scaireanna  
de luach ainmniúil is mó ná a scaireanna láithreacha;

  (b) a scaireanna, nó aon cheann díobh, a fhoroinnt ina scaireanna de luach ainmniúil is 
lú, ionas, áfach, gurb ionann san fhoroinnt an chomhréir idir an méid a bheidh íoctha 
agus an méid, más ann, a bheidh gan íoc ar gach scair laghdaithe leis an gcomhréir a 
bhí ann i gcás na scaire as a bhfaightear an scair laghdaithe;

  (c) luach ainmniúil aon scaireanna dá cuid a mhéadú trí aon chaipiteal neamhainmnithe 
a chur leo;

  (d) luach ainmniúil aon scaireanna dá cuid a laghdú trí aon chuid den luach sin a asbhaint 
astu, faoi réir méid na hasbhainte a chreidiúnú do chaipiteal neamhainmnithe, seachas 
an cuntas scairphréimhe;

  (e) aon chaipiteal neamhainmnithe a chomhshó ina scaireanna lena leithroinnt mar 
scaireanna bónais ar shealbhóirí scaireanna láithreacha;

  (f) i gcás cuideachta a luaitear scairchaipiteal údaraithe (i dteannta a cumhachta chun 
aon cheann de na nithe roimhe seo a dhéanamh) ina bunreacht—

   (i) a scairchaipiteal a mhéadú le scaireanna nua de cibé méid is fóirsteanach léi; nó

   (ii) scaireanna dá scairchaipiteal a chealú nach mbeidh tógtha, nó nach mbeidh aon 
chomhaontú déanta go ndéanfaidh aon duine iad a thógáil, an dáta a rithfear 
an rún, agus méid a scairchaipitil a laghdú de mhéid na scaireanna a chealófar 
amhlaidh.

 (2) Má dhéantar scairchaipiteal a chealú faoi fho-alt (1)(f)(ii), ní mheasfar gur laghdú é ar 
chaipiteal cuideachta de réir bhrí an Achta seo.

 (3) Ach amháin a mhéid a fhoráiltear a mhalairt ina bunreacht, féadfaidh cuideachta, le rún 
speisialta, agus faoi réir na bhforálacha den Acht seo lena rialaítear an t-athrú ceart a 
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ghabhann le haicmí scaireanna agus leasú ar bhunreacht cuideachta, aon scaireanna dá 
cuid a chomhshó ina scaireanna infhuascailte.

 (4) Ní bheidh éifeacht le comhshó den sórt sin maidir le haon scaireanna a gcuirfidh a  
sealbhóir in iúl don chuideachta, roimh dháta an chomhshó, nach bhfuil sé nó sí  
toilteanach go ndéanfar comhshó ar a chuid nó ar a cuid scaireanna ach, faoi réir an 
mhéid sin agus fhorálacha eile an ailt seo, beidh éifeacht leis an gcomhshó de réir a 
théarmaí.

 (5) Má dhéanann scairshealbhóir agóid i gcoinne comhshó, ní dhéanfaidh fo-alt (4) dochar 
d’aon cheart a d’fhéadfadh a bheith aige nó aici faoin Acht seo nó thairis sin dlínse na 
cúirte a agairt chun an comhshó a chur ar ceal nó thairis sin faoiseamh a chur ar fáil 
maidir leis an gcéanna.

 (6) Déanfaidh cuideachta sonraí a sheachadadh, san fhoirm fhorordaithe, maidir le haon  
rún dá dtagraítear i bhfo-alt (1), ar an gCláraitheoir laistigh de 30 lá tar éis an dáta a 
rithfidh an chuideachta é.

 (7) Má sháraíonn cuideachta fo-alt (6), beidh an chuideachta agus aon oifigeach di a rinne 
mainneachtain ciontach i gcion de chuid earnáil 3.

Laghdú ar chaipiteal cuideachta

84. (1) Ach amháin a mhéid a fhoráiltear a mhalairt ina bunreacht, féadfaidh cuideachta, faoi 
réir fhorálacha an ailt seo agus ailt 85 go 87, a caipiteal cuideachta a laghdú ar aon slí is 
fóirsteanach di agus, gan dochar do ghinearáltacht an mhéid sin roimhe seo, féadfaidh 
sí—

  (a) an dliteanas ar aon scaireanna dá cuid i leith scairchaipiteal nár íocadh a mhúchadh 
nó a laghdú;

  (b) i dteannta nó in éagmais dliteanas ar aon scaireanna dá cuid a mhúchadh nó a  
laghdú, cealú a dhéanamh ar aon chaipiteal cuideachta íoctha atá caillte nó nach 
bhfuil sócmhainní ar fáil á ionannú; nó

  (c) i dteannta nó in éagmais dliteanas ar aon scaireanna dá cuid a mhúchadh nó a  
laghdú, aon chaipiteal cuideachta íoctha de bhreis ar riachtanais na cuideachta a 
aisíoc;

 (2) Déanfaidh cuideachta laghdú ar chaipiteal de chuid cuideachta faoin alt seo—

  (a) tríd an Nós Imeachta maidir le Ceadú Achomair a úsáid; nó

  (b) trí rún speisialta a rith a bheidh daingnithe ag an gcúirt.

 (3) I gcás go mbeidh an laghdú ceadaithe leis an Nós Imeachta maidir le Ceadú Achomair, 
beidh éifeacht leis an laghdú—

  (a) mura sonrófar dáta chuige sin sa rún speisialta dá dtagraítear in alt 202(1)(a)(i), ar 
dhul in éag don 12 mhí tar éis dháta rite an rúin speisialta; nó

  (b) más rud é go sonrófar dáta den sórt sin amhlaidh, ar an dáta sin.

 (4) Ní airbheartóidh cuideachta a cuid caipitil cuideachta a laghdú ar shlí seachas mar a 
fhoráiltear leis an alt seo.
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 (5) Beidh aon idirbheart de shárú ar an alt seo inchurtha ar neamhní ar thionscnamh na 
cuideachta in aghaidh aon duine (cibé acu is páirtí san idirbheart é nó í nó nach ea) ag a 
raibh fógra iarbhír maidir leis na fíorais arb iad an sárú sin iad.

 (6) Má sháraíonn cuideachta an t-alt seo, beidh an chuideachta agus aon oifigeach di a rinne 
mainneachtain ciontach i gcion de chuid earnáil 3.

Iarratas chun na cúirte ar ordú daingniúcháin, agóidí ó chreidiúnaithe agus liosta de 
chreidiúnaithe den sórt sin a shocrú

85. (1) I gcás go mbeidh rún speisialta chun a caipiteal cuideachta a laghdú rite ag cuideachta 
faoi alt 84(2)(b), féadfaidh sí ordú lena ndaingneofar an rún a iarraidh ar an gcúirt.

 (2) Aon chuideachta a bheartóidh iarratas a dhéanamh chun na cúirte ar ordú den sórt sin, 
cuirfidh sí faoi deara go ndéanfar fógra maidir leis an rún a rith—

  (a) a fhógairt aon uair amháin ar a laghad in aon nuachtán laethúil amháin a scaiptear sa 
cheantar ina bhfuil oifig chláraithe nó príomháit ghnó na cuideachta; agus

  (b) a chur leis an ngnáthphost cláraithe chuig creidiúnaithe uile na cuideachta a bhfuil 
cónaí orthu, nó a bhfuil a bpríomháit ghnó acu, lasmuigh den Stát,

  agus ní cheanglófar aon fhógrán eile a dhéanamh i dtaobh an rún a rith.

 (3) Le linn di cinneadh a dhéanamh ar aon réamhiarratas ar ordacháin maidir le hiarratas 
faoin alt seo a éisteacht, tabharfaidh an chúirt aird ar chomhlíonadh cheanglais fho-ailt 
(2) ag an gcuideachta.

 (4) Má thagann as an laghdú beartaithe ar chaipiteal cuideachta de chuid na cuideachta 
go laghdófar an dliteanas i leith caipiteal cuideachta neamhíoctha, nó go n-íocfar aon 
chaipiteal cuideachta íoctha le haon scairshealbhóir, agus in aon chás eile má ordaíonn 
an chúirt amhlaidh, beidh éifeacht leis na forálacha seo a leanas (ach faoi réir fho-alt 
(5))—

  (a) gach creidiúnaí de chuid na cuideachta—

   (i) a mbeidh teideal aige nó aici, ar an dáta a shocróidh an chúirt, chun aon fhéich 
nó éilimh a bheadh, dá mba ar an dáta sin a thosódh foirceannadh na cuideachta, 
inghlactha faoi chruthúnas i gcoinne na cuideachta; agus

   (ii) a fhéadfaidh a thaispeáint ar shlí inchreidte gur dóigh don laghdú beartaithe ar 
chaipiteal cuideachta sásamh an fhéich sin nó an éilimh sin a chur i mbaol, agus 
nach mbeidh aon chosaintí leordhóthanacha faighte ón gcuideachta,

   beidh sé nó sí i dteideal agóid a dhéanamh in aghaidh an laghdaithe.

  (b) socróidh an chúirt liosta de chreidiúnaithe a bheidh i dteideal agóid a dhéanamh, 
agus chuige sin féadfaidh sí fógraí a fhoilsiú ag socrú lá nó laethanta ar laistigh de nó 
díobh a bheidh ar chreidiúnaithe éileamh a dhéanamh go ndéanfar iad a thaifeadadh 
ar an liosta nó a bheidh siad le heisiamh ón gceart chun agóid a dhéanamh in aghaidh 
an laghdaithe ar chaipiteal cuideachta, agus

  (c) más rud é, maidir le creidiúnaí a bheidh ar an liosta agus nach mbeidh a fhiach nó a 
fiach nó a éileamh nó a héileamh urscaoilte nó foirceanta, nach dtoileoidh sé nó sí 
leis an daingniú, féadfaidh an chúirt, más cuí léi é, toiliú an chreidiúnaí sin a ligean 
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thar ceal, má urraíonn an chuideachta go n-íocfar a fhiach nó a fiach nó a éileamh nó 
a héileamh tríd an méid seo a leanas a leithreasú, de réir mar a ordóidh an chúirt—

   (i) má admhaíonn an chuideachta méid iomlán an fhéich nó an éilimh, nó, gan é 
a admháil, má tá sí toilteanach soláthar dó, ansin méid iomlán an fhéich nó an 
éilimh;

   (ii) mura n-admhaíonn an chuideachta méid iomlán an fhéich nó an éilimh agus 
nach bhfuil sí toilteanach soláthar dó, nó má tá an méid teagmhasach nó gan 
bheith cinntithe, ansin méid a shocróidh an chúirt tar éis fiosrú agus breithniú a 
dhéanamh ionann is dá mbeadh an chuideachta á foirceannadh ag an gcúirt.

 (5) Má thagann as an laghdú a bheartaítear ar chaipiteal cuideachta go laghdófar an  
dliteanas i leith caipiteal cuideachta neamhíoctha nó go n-íocfar aon chaipiteal  
cuideachta íoctha le haon scairshealbhóir, féadfaidh an chúirt, más rud é, ag féachaint 
d’aon imthosca speisialta a bhainfidh leis an gcás, gur cuí léi é sin a dhéanamh, a ordú 
nach mbeidh feidhm ag fo-alt (4) maidir le haon aicme creidiúnaithe, nó le haon aicmí 
creidiúnaithe.

 (6) Más deimhin léi gur comhlíonadh an ceanglas seo a leanas, féadfaidh an chúirt ordú a 
dhéanamh lena ndaingneofar an rún ar cibé téarmaí agus coinníollacha is cuí léi.

 (7) Is éard atá sa cheanglas sin, i ndáil le gach creidiúnaí den chuideachta atá i dteideal faoin 
alt seo agóid a dhéanamh i gcoinne an daingnithe—

  (a) go bhfuil toiliú leis an daingniú faighte ón gcreidiúnaí, nó

  (b) go ndearnadh fiach nó éileamh an chreidiúnaí a urscaoileadh nó a fhoirceannadh, nó 
go ndearnadh é a urrú.

 (8) I gcás go ndéanfaidh an chúirt ordú lena ndaingneofar an rún, féadfaidh sí ordú a 
dhéanamh lena gceanglófar ar an gcuideachta na cúiseanna le laghdú a dhéanamh ar a 
caipiteal cuideachta nó cibé faisnéis eile maidir leis sin is fóirsteanach leis an gcúirt a 
fhoilsiú, de réir mar a ordóidh an chúirt, d’fhonn faisnéis cheart a thabhairt don phobal, 
agus más cuí leis an gcúirt, na cúiseanna ba bhun leis an laghdú sin a fhoilsiú.

 (9) Aon tagairtí san alt seo d’fhiach nó d’éileamh a bheith foirceanta, is tagairtí iad don 
fhiach nó don éileamh do scor de bheith infhorfheidhmithe nó dá chinneadh ar shlí eile.

An t-ordú agus miontuairisc an laghdaithe a chlárú

86. (1) Ar an dá rud seo a leanas a dhéanamh—

  (a) ordú ón gcúirt faoi alt 85 lena ndaingneofar rún na cuideachta maidir le laghdú ar a 
caipiteal cuideachta a thabhairt ar aird don Chláraitheoir; agus

  (b) cóip den ordú agus de mhiontuairisc arna ceadú ag an gcúirt a sheachadadh ar an 
gCláraitheoir, ar a dtaispeánfar, maidir le caipiteal cuideachta na cuideachta arna 
athrú leis an ordú—

   (i) méid an scairchaipitil;

   (ii) an líon scaireanna ina roinnfear é agus méid gach scaire; agus

   (iii) an méid, más ann, a mheasfar ar dháta an chláraithe a bheith íoctha ar gach scair,
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  cláróidh an Cláraitheoir an t-ordú agus an mhiontuairisc.

 (2) Ar an ordú agus an miontuairisc a chlárú, beidh éifeacht leis an rún chun caipiteal 
cuideachta a laghdú mar a daingníodh é leis an ordú a chlárófar amhlaidh, agus ní bheidh 
éifeacht leis roimhe sin.

 (3) Déanfar fógra i dtaobh chlárú an ordaithe agus na miontuairisce a fhoilsiú ar cibé modh 
a ordóidh an chúirt.

 (4) Déanfaidh an Cláraitheoir deimhniú a eisiúint maidir le clárú an ordaithe agus na 
miontuairisce, agus beidh an deimhniú sin ina fhianaise dhochloíte gur comhlíonadh 
ceanglais uile an Achta seo maidir le laghdú ar chaipiteal cuideachta, agus go bhfuil 
scairchaipiteal na cuideachta mar atá luaite sa mhiontuairisc.

 (5) Nuair a bheidh an mhiontuairisc cláraithe, measfar í a bheith curtha in ionad an chuid 
chomhréire de bhunreacht na cuideachta agus beidh sí bailí agus inleasaithe ionann is dá 
mbeadh sí ann i gcéaduair.

 (6) Measfar gur athrú ar an mbunreacht, de réir bhrí alt 37(2), aon mhiontuairisc den sórt sin 
a chur in ionad cuid de bhunreacht na cuideachta.

Dliteanas comhaltaí i leith glaonna laghdaithe

87. (1) San alt seo—

  ciallaíonn “daingniú” daingniú ag an gcúirt faoi alt 85 ar rún chun caipiteal cuideachta a 
laghdú;

  ciallaíonn “miontuairisc” an mhiontuairisc dá dtagraítear in alt 86(1)(b).

 (2) Faoi réir fho-alt (3), i gcás laghdú ar chaipiteal cuideachta más rud é go ndearnadh 
glaonna feasta a laghdú, ní bheidh duine ba chomhalta den chuideachta, nó is comhalta 
di, faoi dhliteanas maidir le haon scair i leith aon ghlao nó ranníoc de bhreis ar an 
difríocht, más ann, idir méid na scaire mar a socraíodh sin leis an miontuairisc agus an 
méid a íocadh, nó an méid laghdaithe, más ann, a measfar é a bheith íoctha, ar an scair, 
de réir mar a bheidh.

 (3) Más rud é, i gcás aon chreidiúnaí a mbeidh teideal aige nó aici, i leith aon fhéich nó 
éilimh, chun agóid a dhéanamh in aghaidh an daingnithe, nach bhfuil sé nó sí, toisc nach 
eol dó nó di na himeachtaí le haghaidh an daingnithe, nó a gcineál agus a n-éifeacht 
maidir lena fhiach nó lena fiach nó lena éileamh nó lena héileamh, curtha ar liosta na 
gcreidiúnaithe, agus, tar éis an laghdaithe, nach mbeidh an chuideachta in ann, de réir 
bhrí na bhforálacha den Acht seo a bhaineann le foirceannadh ag an gcúirt, méid a fhéich 
nó a féich nó a éilimh nó a héilimh a íoc, ansin—

  (a) dlífidh gach duine ba chomhalta den chuideachta ar an dáta a seachadadh an t-ordú 
i leith an daingnithe agus an mhiontuairisc lena gclárú, méid a ranníoc, chun íoc an 
fhéich nó an éilimh sin, nach mó ná an méid a dhlífeadh sé nó sí a ranníoc dá dtosófaí 
ar an gcuideachta a fhoirceannadh an lá roimh an dáta sin; agus

  (b) má fhoirceanntar an chuideachta, féadfaidh an chúirt, más cuí léi é, ar iarratas ó aon 
chreidiúnaí den sórt sin agus ar a chruthú nárbh eol dó nó di mar a luaitear san fho-alt 
seo, liosta de dhaoine a dhlífidh ranníoc amhlaidh a shocrú dá réir sin, agus glaonna 
agus orduithe a dhéanamh agus a chur i bhfeidhm ar na ranníocóirí a shocrófar ar an 
liosta, ionann is dá mba ghnáthranníocóirí i bhfoirceannadh iad.
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 (4) Ní dhéanfaidh aon ní san alt seo difear do chearta na ranníocóirí eatarthu féin.

 (5) Má dhéanann aon oifigeach don chuideachta go hintinneach—

  (a) ceilt ar ainm aon chreidiúnaí atá i dteideal agóid a dhéanamh in aghaidh an  
daingnithe; nó

  (b) mífhaisnéis ar chineál nó méid an fhéich nó an éilimh de chuid aon chreidiúnaí,

  beidh sé nó sí ciontach i gcion de chuid earnáil 2.

Athrú ar chearta a ghabhann le haicmí speisialta scaireanna

88. (1) Beidh éifeacht leis an alt seo maidir le hathrú a dhéanamh ar na cearta a ghabhann le 
haon aicme scaireanna i gcuideachta a bhfuil a scairchaipiteal roinnte ina scaireanna 
d’aicmí éagsúla, cibé acu atá an cuideachta á foirceannadh nó nach bhfuil.

 (2) I gcás gur ar shlí seachas leis an mbunreacht a chuirtear na cearta ag gabháil le haicme 
scaireanna sa chuideachta, agus i gcás nach bhfuil aon fhoráil sa bhunreacht maidir 
leis na cearta a athrú, féadfar na cearta sin a athrú ar choinníoll, agus ar an gcoinníoll 
amháin—

  (a) go dtabharfaidh na sealbhóirí ar 75 faoin gcéad, de réir luach ainmniúil, de na 
scaireanna eisithe den aicme sin a dtoiliú i scríbhinn leis an athrú; nó

  (b) go gceadófar an t-athrú le rún speisialta a rithfear ag cruinniú ginearálta ar leithligh 
de shealbhóirí na haicme sin,

  agus go ndéanfar aon cheanglas (cibé slí a bhforchuirfear é) i ndáil leis na cearta sin a 
athrú a chomhlíonadh, a mhéid nach n-áirítear é sna ceanglais i míreanna (a) agus (b).

 (3) Más rud é—

  (a) gur leis an mbunreacht nó ar shlí eile a chuirtear na cearta ag gabháil le haicme 
scaireanna sa chuideachta;

  (b) go bhfuil foráil sa bhunreacht chun na cearta sin a athrú; agus

  (c) go bhfuil an t-athrú ar na cearta sin bainteach le húdarás a thabhairt, a athrú, a 
chúlghairm nó a athnuachan chun críocha alt 69(1) nó bainteach le laghdú ar 
chaipiteal cuideachta na cuideachta ar cheachtar de na modhanna dá dtagraítear in 
alt 84,

  ní athrófar na cearta sin mura rud é—

  (i) go mbeidh an ceanglas i bhfo-alt (2)(a) nó (b) comhlíonta; agus

  (ii) go ndéanfar aon cheanglas sa bhunreacht i ndáil le hathrú ar chearta den aicme sin a 
chomhlíonadh a mhéid nach n-áirítear é sa cheanglas i bhfo-alt (2)(a) nó (b).

 (4) Más rud é gur leis an mbunreacht nó ar shlí eile a chuirtear na cearta ag gabháil le  
haicme scaireanna sa chuideachta agus—

  (a) i gcás gur leis an mbunreacht a chuirtear ag gabháil iad amhlaidh, go bhfuil foráil  
ann maidir lena n-athrú a bhí ar áireamh sa bhunreacht an tráth a rinneadh an 
chuideachta a chorprú i dtosach; nó
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  (b) i gcás gur ar shlí eile a chuirtear ag gabháil iad amhlaidh, go bhfuil an fhoráil sin sa 
bhunreacht (cibé tráth a rinneadh í a áireamh amhlaidh ar dtús),

  agus, i gceachtar cás, nach bhfuil an t-athrú bainteach amhail mar a luaitear i bhfo-alt (3)
(c), ní fhéadfar na cearta sin a athrú ach amháin de réir na forála sin den bhunreacht.

 (5) I gcás gur leis an mbunreacht a chuirtear na cearta ag gabháil le haicme scaireanna 
sa chuideachta agus nach bhfuil forálacha sa bhunreacht maidir leis na cearta a athrú, 
féadfar na cearta sin a athrú má chomhaontaíonn comhaltaí uile na cuideachta leis an 
athrú.

 (6) I gcás go mbeidh rún dá dtagraítear in aon cheann de na fo-ailt roimhe seo le beartú ag 
cruinniú de chomhaltaí a shealbhaíonn aicme áirithe scaireanna—

  (a) ag aon chruinniú den sórt sin, seachas cruinniú atrátha, is é an córam is gá 2 dhuine 
a shealbhaíonn nó a ionadaíonn mar sheachvótálaithe trian ar a laghad, de réir luach 
ainmniúil, de na scaireanna eisithe den aicme atá i gceist agus ag cruinniú atrátha, is 
é an córam is gá duine amháin a shealbhaíonn scaireanna den aicme atá i gceist nó a 
sheachvótálaí nó a seachvótálaí;

  (b) féadfaidh aon sealbhóir ar scaireanna den aicme atá i gceist a bheidh i láthair go 
pearsanta nó trí sheachvótálaí vótáil a éileamh.

 (7) Má dhéantar aon athrú ar fhoráil i mbunreacht cuideachta chun na cearta a ghabhann le 
haicme scaireanna a athrú nó má chuirtear aon fhoráil den sórt sin isteach i mbunreacht 
na cuideachta, áireofar an méid sin mar athrú ar na cearta sin.

 (8) Aon tagairtí d’athrú a dhéanamh ar na cearta a ghabhann le haicme scaireanna—

  (a) san alt seo; agus

  (b) ach amháin i gcás go n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt, in aon fhoráil chun athrú a 
dhéanamh ar na cearta a ghabhann le haicme scaireanna i mbunreacht na cuideachta,

  folóidh siad tagairtí dá n-aisghairm.

 (9) Ní léifear aon ní i bhfo-ailt (2) go (5) mar ní a bhainfidh ó chumhachtaí na cúirte faoi ailt 
212, 451 agus 455.

 (10) Ach amháin i gcás go bhforáiltear a mhalairt le bunreacht na cuideachta, na cearta a 
thugtar do shealbhóirí na scaireanna d’aon aicme arna n-eisiúint ag cuideachta maille le 
cearta tosaíochta nó cearta eile, ní mheasfar, murar foráladh a mhalairt go sainráite sna 
téarmaí ar ar eisíodh na scaireanna den aicme sin, iad a bheith athraithe trína thuilleadh 
scaireanna ar chéim pari passu leo a bhunú nó a eisiúint.

Cearta sealbhóirí aicmí speisialta scaireanna

89. (1) Más rud é, i gcás cuideachta a mbeidh a scairchaipiteal roinnte ina scaireanna d’aicmí 
éagsúla, go ndéanfar na cearta a ghabhann le haon aicme scaireanna den sórt sin a athrú 
aon tráth de bhun alt 88, féadfaidh aon chomhalta amháin nó níos mó a shealbhaíonn, 
nó a shealbhaíonn le chéile, 10 faoin gcéad ar a laghad de na scaireanna eisithe den 
aicme sin, is comhaltaí nár thoiligh leis an rún chun an t-athrú a dhéanamh nó nár vótáil 
i bhfabhar an rúin sin, iarratas a dhéanamh chun na cúirte á iarraidh an t-athrú a chealú.

 (2) Má dhéantar aon iarratas den sórt sin, ní bheidh éifeacht leis an athrú mura ndaingneoidh 
agus go dtí go ndaingneoidh an chúirt é.
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 (3) Déanfar iarratas faoin alt seo laistigh de 28 lá (nó cibé tréimhse is faide ná sin a cheadóidh 
an chúirt, ar iarratas a fháil di ó aon chomhalta roimh dheireadh na 28 lá chéadluaite) tar 
éis an dáta a tugadh an toiliú nó a ritheadh an rún, cibé acu é, agus féadfaidh cibé duine 
nó daoine dá líon a cheapfaidh siad chuige sin i scríbhinn é a dhéanamh thar ceann na 
gcomhaltaí a bheidh i dteideal an t-iarratas a dhéanamh.

 (4) Ar aon iarratas den sórt sin a dhéanamh chuici, féadfaidh an chúirt, tar éis éisteacht a 
thabhairt don iarratasóir agus d’aon daoine eile a dhéanfaidh iarratas chun na cúirte 
ar éisteacht a thabhairt dóibh agus ar dealraitheach don chúirt go bhfuil leas acu san 
iarratas, más deimhin leis an gcúirt, ag féachaint d’imthosca uile an cháis, go ndéanfadh 
an t-athrú dochar míchuí do na scairshealbhóirí den aicme a bhfuil an t-iarratasóir ag 
feidhmiú ar a son, an t-athrú a dhícheadú agus, mura deimhin léi amhlaidh, daingneoidh 
sí an t-athrú.

 (5) Is breith chríochnaitheach í breith na cúirte ar aon iarratas den sórt sin, ach féadfar 
achomharc a dhéanamh chun na Cúirte Uachtaraí in aghaidh chinneadh na cúirte ar 
cheist dlí.

 (6) Déanfaidh an chuideachta, laistigh de 21 lá tar éis an dáta a dhéanfaidh an chúirt ordú 
de bhun aon iarratas den sórt sin, cóip dheimhnithe den ordú a sheachadadh ar an 
gCláraitheoir.

 (7) Má sháraíonn cuideachta fo-alt (6), beidh an chuideachta agus aon oifigeach di a rinne 
mainneachtain ciontach i gcion de chuid earnáil 4.

 (8) San alt seo, folaíonn “athrú” aisghairm, agus léifear “athraithe” dá réir sin.

Sonraí faoi chearta speisialta a chlárú

90. (1) I gcás go leithroinnfidh cuideachta scaireanna lena ngabhann cearta nach mbeidh 
luaite ina bunreacht nó in aon rún nó comhaontú lena mbaineann alt 198, déanfaidh an 
chuideachta, mura rud é go bhfuil na scaireanna ar aon réim, ar gach cuma, le scaireanna 
a leithroinneadh roimhe sin, ráiteas san fhoirm fhorordaithe agus sonraí ann faoi na 
cearta sin a sheachadadh ar an gCláraitheoir laistigh de 30 lá ó dháta leithroinnte na 
scaireanna.

 (2) Ní áireofar, chun críocha fho-alt (1), scaireanna a leithroinnfear agus na cearta sin 
ag gabháil leo mar scaireanna atá éagsúil le scaireanna a leithroinneadh roimhe sin 
de bhíthin amháin nach ngabhann leis na chéad scaireanna sin na cearta céanna chun 
díbhinní a ghabhann leis na scaireanna deiridh sin i gcaitheamh an 12 mhí díreach tar éis 
dháta leithroinnte na chéad scaireanna sin.

 (3) Má dhéantar na cearta a ghabhann le haon scaireanna de chuid cuideachta a athrú ar shlí 
seachas trí leasú ar bhunreacht na cuideachta nó trí rún nó comhaontú lena mbaineann alt 
198, déanfaidh an chuideachta, laistigh de 30 lá ón dáta ar a ndéanfar an t-athrú, ráiteas 
san fhoirm fhorordaithe, agus sonraí ann faoin athrú, a sheachadadh ar an gCláraitheoir.

 (4) I gcás go ndéanfaidh cuideachta (ar shlí seachas trí aon leasú, rún nó comhaontú den 
sórt a luaitear i bhfo-alt (3)) ainm nó ainmniú eile, nó ainm nua nó ainmniú nua eile, a 
shannadh d’aon aicme dá scaireanna, déanfaidh sí, laistigh de 30 lá tar éis dháta an tsannta 
sin, fógra san fhoirm fhorordaithe, ina dtabharfar sonraí ina dtaobh, a sheachadadh ar an 
gCláraitheoir.
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 (5) Má sháraíonn cuideachta an t-alt seo, beidh an chuideachta agus aon oifigeach di a rinne 
mainneachtain ciontach i gcion de chuid earnáil 4.

Caipiteal cuideachta a athrú ar a atheagrú

91. (1) Faoi réir fho-alt (3), féadfaidh cuideachta (an “chuideachta iomchuí”) chun aon chríche 
(arb é an toradh a bheidh air sin go n-atheagrófar a caipiteal cuideachta dá réir)—

  (a) aon sócmhainn amháin nó níos mó;

  (b) gnóthas nó cuid de ghnóthas; nó

  (c) teaglaim de shócmhainní agus dliteanais,

  a aistriú nó a dhiúscairt chuig comhlacht corpraithe, ar na téarmaí gur mar seo a leanas 
don chomaoin (nó do chuid den chomaoin) ina leith.

 (2) Is éard í an chomaoin sin (nó an chuid sin de chomaoin) ceann ina bhfuil scaireanna 
nó urrúis eile de chuid an chomhlachta chorpraithe sin arna n-íoc (trína leithroinnt) le 
comhaltaí na cuideachta iomchuí nó le comhaltaí a cuideachta sealbhaíochta seachas leis 
an gcuideachta iomchuí.

 (3) Tá feidhm ag fo-alt (2) cibé acu a bhaineann téarmaí an aistrithe nó na diúscartha dá 
dtagraítear i bhfo-alt (1) le hairgead tirim a íoc le comhaltaí na cuideachta iomchuí 
nó le comhaltaí a cuideachta sealbhaíochta nó na cuideachta iomchuí freisin nó nach 
mbaineann.

 (4) Aon idirbheart lena mbaineann fo-alt (1) ní dhéanfar é mura rud é—

  (a) go mbeidh sé ceadaithe ag an gcuideachta iomchuí tríd an Nós Imeachta maidir le 
Ceadú Achomair a úsáid; nó

  (b) go mbeidh sé ceadaithe le rún speisialta arna rith ag an gcuideachta iomchuí a  
bheidh daingnithe ag an gcúirt faoi alt 85 amhail is dá mbeadh an rún sin ag déanamh 
foráil maidir le laghdú ar chaipiteal cuideachta na cuideachta (agus beidh feidhm ag 
forálacha ailt 84 go 87 dá réir sin fairis na modhnuithe is gá).

 (5) I gcás go gceadófar nó go ndaingneofar idirbheart den sórt sin amhlaidh le hordú ón 
gcúirt faoi alt 85, bainfear as an oiread de chúlchistí agus de chaipiteal cuideachta 
na cuideachta iomchuí a bheartóidh an chuideachta iomchuí, le gnáthrún, méid is 
comhionann le luach (mar a luafar i dtaifid chuntasaíochta na cuideachta díreach roimh 
an aistriú nó an diúscairt nó is féidir a fháil amach ó na taifid sin) na sócmhainne nó na 
sócmhainní, an ghnóthais nó na coda de ghnóthas a luaitear i bhfo-alt (1) a aistreofar nó 
a dhiúscrófar.

 (6) Aon idirbheart de shárú ar an alt seo, beidh sé inchurtha ar neamhní ar thionscnamh  
na cuideachta iomchuí i gcoinne aon duine (cibé acu is páirtí san idirbheart é nó í nó  
nach ea) a raibh fógra aige nó aici maidir leis na fíorais arb iad an sárú sin iad.

Fógra don Chláraitheoir maidir le hathruithe áirithe ar scairchaipiteal

92. (1) Más rud é go ndearna an chuideachta—

  (a) a scairchaipiteal a chomhdhlúthú agus a roinnt ina scaireanna de mhéid is mó ná a 
scaireanna láithreacha; nó
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  (b) aon scaireanna a chomhshó ina stoc; nó

  (c) stoc a ath-chomhshó ina scaireanna; nó

  (d) a scaireanna nó aon chuid díobh a fhoroinnt; nó

  (e) aon scaireanna infhuascailte a fhuascailt; nó

  (f) aon scaireanna tosaíochta a fhuascailt; nó

  (g) aon scaireanna a chealú, ar shlí seachas i dtaca le laghdú ar chaipiteal cuideachta dá 
dtagraítear in alt 84,

  déanfaidh sí, laistigh de 30 lá tar éis an dáta a dhéanfaidh sí amhlaidh, fógra ina 
thaobh a thabhairt don Chláraitheoir, ina sonrófar, de réir mar a bheidh, na scaireanna 
a comhdhlúthaíodh, a roinneadh, a comhshódh, a foroinneadh, a fuasclaíodh, nó a 
cealaíodh, nó an stoc a ath-chomhshódh.

 (2) Má sháraíonn cuideachta an t-alt seo, beidh an chuideachta agus aon oifigeach di a rinne 
mainneachtain ciontach i gcion de chuid earnáil 4.

Fógra maidir le méadú ar scairchaipiteal

93. (1) Baineann an t-alt seo le cuideachta a luafar scairchaipiteal údaraithe ina bunreacht.

 (2) Má bhíonn cuideachta, cibé acu a comhshódh nó nár comhshódh a scaireanna ina stoc, 
tar éis a scairchaipiteal a mhéadú os cionn an chaipitil chláraithe, déanfaidh sí, laistigh 
de 30 lá tar éis an dáta a rithfidh sí an rún lena méadófar a scairchaipiteal, fógra maidir 
leis an méadú a thabhairt don Chláraitheoir agus déanfaidh an Cláraitheoir an méadú a 
thaifeadadh.

 (3) Beidh ar áireamh san fhógra sin cibé sonraí a bheidh forordaithe maidir leis na haicmí 
scaireanna lena mbainfidh an méadú, agus na coinníollacha ar faoina réir a rinneadh nó 
a dhéanfar na scaireanna nua a eisiúint.

 (4) Má sháraíonn cuideachta an t-alt seo, beidh an chuideachta agus aon oifigeach di a rinne 
mainneachtain ciontach i gcion de chuid earnáil 3.

caiBidil 5

Scaireanna a aistriú

Scaireanna agus bintiúir a aistriú

94. (1) Faoi réir aon srianta i mbunreacht na cuideachta agus san alt seo, féadfaidh comhalta 
gach ceann nó aon cheann dá scaireanna sa chuideachta a aistriú le hionstraim i  
scríbhinn in aon fhoirm is gnách nó atá coitianta nó in aon fhoirm eile a cheadóidh 
stiúrthóirí na cuideachta.

 (2) Déanfaidh an t-aistreoir nó déanfar thar a cheann nó thar a ceann ionstraim aistrithe  
aon scaire a fhorghníomhú, ach i gcás nach mbeidh an scair lena mbaineann (nó aon 
cheann amháin nó níos mó de na scaireanna lena mbaineann) láníoctha, forghníomhóidh 
an t-aistreoir agus an t-aistrí an ionstraim nó forghníomhófar í thar a gceann.
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 (3) Measfar go bhfanfaidh an t-aistreoir ina shealbhóir nó ina sealbhóir ar an scair go dtí go 
ndéanfar ainm an aistrí a thaifeadadh sa chlár ina leith.

 (4) Ní dhéanfaidh cuideachta aistriú scaireanna sa chuideachta nó aistriú bintiúr de chuid  
na cuideachta a chlárú mura mbeidh ionstraim aistrithe chuí seachadta ar an gcuideachta.

 (5) Ní dhéanfaidh aon ní i bhfo-alt (4) dochar d’aon chumhacht de chuid na cuideachta chun 
aon duine a chlárú mar scairshealbhóir nó bintiúrach más duine é nó í ar tarchuireadh 
chuige nó chuici le hoibriú dlí an ceart chun aon scaireanna sa chuideachta nó bintiúr de 
chuid na cuideachta.

 (6) Maidir le haistriú na scaire nó leas eile de chuid comhalta éagtha de chuideachta arna 
dhéanamh ag a ionadaí pearsanta nó a hionadaí pearsanta, beidh sé, bíodh nach comhalta 
den chuideachta an t-ionadaí pearsanta é féin nó í féin, ina aistriú chomh bailí agus dá 
mba chomhalta di an t-ionadaí pearsanta tráth na hionstraime aistrithe a fhorghníomhú.

 (7) Ar iarratas a fháil ó aistreoir aon scaire nó leasa i gcuideachta, déanfaidh an chuideachta 
ainm an aistrí a thaifeadadh i gclár a comhaltaí ar an modh céanna, agus faoi réir na 
gcoinníollacha céanna, ina ndéanfaí sin dá mba é nó í an t-aistrí a rinne an t-iarratas chun 
an taifeadadh a dhéanamh.

 (8) Ach amháin a mhéid a dhéantar rialáil le bunreacht cuideachta ar fhorghníomhú 
ionstraimí ag aon chuideachta nó aon chomhlacht corpraithe áirithe eile, ní dochar an 
t-alt seo don Acht um Aistriú Stoic, 1963.

Srianta le haistriú

95. (1) Ach amháin mar a bhforáiltear a mhalairt i mbunreacht na cuideachta—

  (a) féadfaidh stiúrthóirí cuideachta dá lánrogha féin agus gan aon chúis a thabhairt leis, 
diúltú clárú a dhéanamh ar aistriú aon scaire;

  (b) scoirfidh cumhacht na stiúrthóirí diúltú aistriú scaireanna a chlárú (seachas mar 
gheall ar ní dá dtagraítear i bhfo-alt (2)) de bheith infheidhmithe ar dhul in éag don 
2 mhí tar éis an dáta a sheachadfar ionstraim aistrithe na scaire ar an gcuideachta.

 (2) Féadfaidh stiúrthóirí cuideachta diúltú aon ionstraim aistrithe a chlárú mura rud é—

  (a) go n-íocfar leis an gcuideachta ina leith táille €10.00 nó cibé suim is lú ná sin a 
cheanglóidh na stiúrthóirí ó am go ham;

  (b) go mbeidh ag gabháil leis an ionstraim aistrithe an deimhniú ar na scaireanna 
lena mbaineann an ionstraim sin agus cibé fianaise eile a theastóidh le réasún ó na 
stiúrthóirí chun a thaispeáint go bhfuil ceart ag an aistreoir an t-aistriú a dhéanamh; 
agus

  (c) gur ionstraim aistrithe nach mbaineann ach le haon aicme amháin scaire atá inti.

 (3) Má dhiúltaíonn na stiúrthóirí aistriú a chlárú, déanfaidh siad, laistigh de 2 mhí tar éis an 
dáta a taisceadh an t-aistriú leis an gcuideachta, fógra maidir leis an diúltú a chur chuig 
an aistrí.

 (4) Féadfar an clárú ar aistrithe scaireanna i gcuideachta a fhionraí cibé tráthanna agus ar 
feadh cibé tréimhsí, nach faide ná 30 lá san iomlán gach bliain, a chinnfidh stiúrthóirí na 
cuideachta ó am go ham.
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Scaireanna a aistriú

96. (1) Beidh feidhm ag fo-ailt (2) go (11) ach amháin a mhéid a fhoráiltear a mhalairt le 
bunreacht na cuideachta.

 (2) I gcás comhalta d’fháil bháis, ní aithneoidh an chuideachta ach an marthanóir, nó na 
marthanóirí más rud é gur chomhshealbhóir an t-éagach, agus ionadaithe pearsanta an 
éagaigh más rud é gur shealbhóir aonair é nó í, mar dhaoine a mbeidh aon teideal acu 
chun leas an éagaigh sna scaireanna.

 (3) Ní scaoilfidh aon ní i bhfo-alt (2) eastát comhshealbhóra éagtha ó aon dliteanas i leith 
aon scair a bhí i seilbh aige nó aici i gcomhpháirt le daoine eile.

 (4) Aon duine a thiocfaidh chun bheith i dteideal scaire de dhroim bás comhalta nó de 
dhroim a fhéimheachta nó a féimheachta, féadfaidh sé nó sí, ar cibé fianaise a thabhairt 
ar aird a cheanglóidh stiúrthóirí na cuideachta go cuí ó am go ham agus faoi réir fho-alt 
(5), glacadh de rogha—

  (a) é féin nó í féin a chlárú mar shealbhóir na scaire; nó

  (b) a chur faoi deara duine éigin eile a ainmneoidh sé nó sí a chlárú mar aistrí na scaire 
(is duine a thoileoidh le bheith cláraithe amhlaidh).

 (5) I gceachtar de na cásanna sin, beidh an ceart céanna ag stiúrthóirí na cuideachta chun 
clárú a dhiúltú nó a fhionraí a bheadh acu i gcás an scair sin a bheith á haistriú ag an 
gcomhalta sin roimh a bhás nó a bás nó a fhéimheacht nó a féimheacht, de réir mar a 
bheidh.

 (6) Más rud é, maidir leis an duine a thiocfaidh chun teideal a bheith aige nó aici mar a 
luaitear i bhfo-alt (4)—

  (a) gurb é is rogha leis nó léi é féin nó í féin a chlárú, tabharfaidh an duine don chuideachta 
fógra i scríbhinn faoina shíniú nó faoina síniú á rá gurb é sin a rogha; nó

  (b) gurb é is rogha leis nó léi a chur faoi deara duine eile a chlárú, fianóidh an duine a 
rogha trí aistriú na scaire a fhorghníomhú chun an duine sin.

 (7) Gach teorainn, srian agus foráil de chuid na Caibidle seo a bhaineann leis an gceart chun 
scair a aistriú agus le haistriú scaire a chlárú, beidh feidhm acu maidir le haon fhógra nó 
aistriú dá dtagraítear i bhfo-alt (6) ionann is dá mbeadh bás nó féimheacht an chomhalta 
gan tarlú agus gurbh aistriú faoi shíniú an chomhalta sin an fógra nó an t-aistriú.

 (8) Faoi réir fho-ailt (9) agus (10), aon duine a thiocfaidh chun bheith i dteideal scaire de 
dhroim bhás nó fhéimheacht an tsealbhóra, beidh teideal aige nó aici chun na ndíbhinní 
agus na mbuntáistí eile a mbeadh teideal aige nó aici chucu dá mba é nó í sealbhóir 
cláraithe na scaire é nó í.

 (9) Ní bheidh ag duine den sórt sin, sula gclárófar ina chomhalta é nó ina comhalta í i leith 
na scaire, teideal ina leith chun aon cheart a fheidhmiú a thugtar le comhaltas i ndáil le 
cruinnithe na cuideachta.

 (10) Féadfaidh stiúrthóirí na cuideachta aon tráth fógra a sheirbheáil ar aon duine den sórt 
sin á cheangal ar an duine an rogha dá bhforáiltear le fo-alt (4) a dhéanamh agus, mura 
ndéanfaidh an duine an rogha sin (agus mura rachaidh sé nó sí ar aghaidh, de dhroim an 
rogha sin a dhéanamh, cibé ceann de na rudaí a luaitear i bhfo-alt (6) is cuí a dhéanamh) 
laistigh de 90 lá tar éis dháta seirbheála an fhógra, féadfaidh na stiúrthóirí air sin íoc 
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gach díbhinne, bónais nó airgid eile is iníoctha i leith na scaire a choinneáil siar go dtí go 
mbeidh ceanglais an fhógra comhlíonta.

 (11) Féadfaidh an chuideachta táille nach mó ná €10.00 a mhuirearú i leith chlárú gach 
probháide, litreach riaracháin, deimhnithe báis, cumhachta aturnae, fógra maidir le stoc 
nó ionstraime nó ordaithe eile.

 (12) Má thugtar ar aird do chuideachta aon doiciméad is fianaise leordhóthanach, de réir dlí, 
go ndearnadh probháid uachta nó litreacha riaracháin eastáit duine éagtha a dheonú do 
dhuine éigin, glacfaidh an chuideachta leis sin, d’ainneoin aon ní ina bunreacht, mar 
fhianaise leordhóthanach go ndearnadh an deonú.

Scaireanna a aistriú in imthosca speisialta (lena n-áirítear cásanna cumasc)

97. (1) Féadfaidh an tAire nósanna imeachta a fhorordú trína bhféadfar clárú scaireanna i 
gcuideachta a dhéanamh go bailí sna cásanna seo a leanas:

  (a) cásanna ina bhfuair an t-aon chomhalta amháin de chuideachta comhalta aonair bás 
agus nach raibh de stiúrthóirí ar an gcuideachta ach an comhalta sin;

  (b) cásanna eile deacrachta leis an gclárú sin a dhéanamh.

 (2) Gan dochar d’fhoráil a bheith á déanamh maidir leis an ní seo le feidhmiú chumhachtaí 
an Aire faoi fho-alt (1) (agus faoi réir, sa chás sin, aon rialacháin a bheith déanta dá bhun 
sin), ní dochar aon ní in alt 96 do nósanna imeachta ionadúla a ghlacadh seachas na 
nósanna imeachta a shonraítear san alt sin maidir le clárú aistriú scaireanna i gcuideachta 
a bheidh i seilbh ag cuideachta eile a aistrítear trí oibriú dlí de dhroim cumasc idir na 
cuideachtaí sin.

 (3) Ach amháin a mhéid a fhoráiltear a mhalairt i mbunreacht an dara cuideachta a luaitear 
i bhfo-alt (2) agus—

  (a) faoi réir mar a luaitear i bhfo-alt (2); agus

  (b) i ngach cás (is é sin le rá, is cuma cad é an rud nó cad iad na rudaí dá bhforáiltear sa 
bhunreacht sin nó sna rialacháin sin), faoi réir aon ordú arna dhéanamh ag an gcúirt 
i leith an ní lena mbaineann faoi Chuid 9,

  is iad na nósanna imeachta ionadúla sin na nósanna imeachta a chinnfidh stiúrthóirí an 
dara cuideachta sin a luaitear.

Scaireanna a dheimhniú

98. (1) Measfar deimhniú ó chuideachta ar aon ionstraim aistrithe scaireanna sa chuideachta  
nó bintiúr de chuid na cuideachta a bheith ina faisnéis ón gcuideachta d’aon duine a 
bheidh ag gníomhú ar iontaoibh an deimhnithe gur tugadh ar aird don chuideachta na 
doiciméid a thaispeánann ar a n-éadan go bhfuil teideal prima facie chun na scaireanna 
nó na mbintiúr san aistreoir a ainmnítear san ionstraim aistrithe, ach gan í a bheith ina 
faisnéis go bhfuil aon teideal ag an aistreoir chun na scaireanna nó na mbintiúr.

 (2) Má ghníomhaíonn aon duine ar iontaoibh deimhniú bréagach a rinne cuideachta go 
faillíoch, beidh an chuideachta faoin dliteanas céanna ag an duine sin agus dá mba go 
calaoiseach a rinneadh an deimhniú.

 (3) Chun críocha an ailt seo—
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  (a) measfar deimhniú a bheith déanta ar ionstraim aistrithe má bhíonn uirthi na focail 
“taisceadh deimhniú” nó focail sa chiall chéanna;

  (b) measfar deimhniú a bheith déanta ag cuideachta ar ionstraim aistrithe más rud é—

   (i) go mbeidh an duine a d’eisigh an ionstraim ina dhuine nó ina duine a mbeidh 
údarás aige nó aici ionstraimí aistrithe deimhnithe a eisiúint thar ceann na 
cuideachta; agus

   (ii) go mbeidh an deimhniú sínithe ag duine a bhfuil údarás aige nó aici deimhniú 
a dhéanamh ar aistrithe thar ceann na cuideachta nó ag aon oifigeach nó 
seirbhíseach don chuideachta nó do chomhlacht corpraithe a bhfuil údarás aige 
amhlaidh;

  (c) measfar deimhniú a bheith sínithe ag aon duine más rud é—

   (i) go n-airbheartófar í a bheith fíordheimhnithe lena shíniú nó lena síniú nó lena 
thúslitreacha nó lena túslitreacha (cibé acu i lámhscríbhneoireacht nó nach ea); 
agus

   (ii) nach suífear nach é féin nó í féin, ná aon duine a bhfuil údarás aige nó aici an 
síniú nó na túslitreacha a úsáid chun deimhniú a dhéanamh ar aistrithe thar ceann 
na cuideachta, a chuir an síniú nó na túslitreacha ar an deimhniú.

Scairdheimhnithe

99. (1) Beidh deimhniú faoi ghnáthshéala na cuideachta ina sonrófar aon scaireanna a 
shealbhóidh aon chomhalta ina fhianaise prima facie ar theideal an chomhalta chun na 
scaireanna.

 (2) Déanfaidh cuideachta, laistigh de 2 mhí tar éis an dáta—

  (a) a leithroinnfear aon cheann dá scaireanna nó dá bintiúir; nó

  (b) a thaiscfear leis an gcuideachta aistriú ar aon scaireanna nó aon bhintiúir den sórt sin,

  na deimhnithe i leith na scaireanna agus na mbintiúr go léir a leithroinneadh nó, de réir 
mar a bheidh, a aistríodh, mura bhforálfar a mhalairt leis na coinníollacha ar ar eisíodh 
na scaireanna nó na bintiúir, a chomhlánú agus a bheith réidh lena seachadadh aici.

 (3) I bhfo-alt (2), ciallaíonn “aistriú” aistriú a bheidh stampáilte go cuí (i gcás gur cuí 
sin) agus a bheidh bailí thairis sin, agus ní fholaíonn sé aistriú de shórt a mbeidh an 
chuideachta i dteideal, ar aon chúis, diúltú é a chlárú agus nach ndéanfaidh sí é a chlárú.

 (4) Má sheirbheáiltear ar aon chuideachta fógra á cheangal uirthi aon mhainneachtain i 
gcomhlíonadh fhorálacha fho-alt (2) a shlánú, agus nach slánóidh sí an mhainneachtain 
laistigh de 10 lá tar éis an dáta a seirbheáladh an fógra, féadfaidh an duine a mbeidh 
teideal aige nó aici chun go seachadfaí na deimhnithe nó na bintiúir air nó uirthi iarratas 
a dhéanamh chun na cúirte ar an ordú seo a leanas a dhéanamh agus féadfaidh an chúirt 
ar iarratas den sórt sin an t-ordú seo a leanas a dheonú.

 (5) Is ordú é sin á ordú don chuideachta agus d’aon oifigeach don chuideachta a shonrófar 
san ordú an mhainneachtain a shlánú laistigh de cibé tréimhse a shonrófar san ordú, 
agus féadfar foráil a dhéanamh le haon ordú den sórt sin go mbeidh na costais go léir 
a bhainfidh agus a ghabhfaidh leis an iarratas de mhuirear ar an gcuideachta nó ar aon 
oifigeach don chuideachta a bheidh freagrach as an mainneachtain.
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 (6) I gcás scairdheimhniú a aghlot, a chailleadh nó a dhíothú, féadfar é a athnuachan ar 
€10.00, nó cibé suim faoina bhun sin, a íoc, agus ar cibé téarmaí (más ann) maidir le 
fianaise agus slánaíocht agus le híoc caiteachas-as-póca faoina rachaidh an chuideachta 
ag imscrúdú fianaise, is cuí le stiúrthóirí na cuideachta.

 (7) Más rud é go n-iarrfaidh comhalta de chuideachta amhlaidh, beidh an comhalta i dteideal 
aon deimhniú amháin nó níos mó a fháil ón gcuideachta le haghaidh aon scair amháin nó 
níos mó a bheidh i seilbh ag an gcomhalta ar €10.00 nó cibé suim faoina bhun sin is cuí 
le stiúrthóirí na cuideachta a íoc i leith gach deimhnithe.

 (8) I leith scair nó scaireanna i gcuideachta a shealbhaíonn daoine éagsúla i gcomhpháirt—

  (a) ní bheidh de cheangal ar an gcuideachta níos mó ná aon deimhniú amháin a eisiúint; 
agus

  (b) maidir leis an gcuideachta do sheachadadh deimhniú i leith scaire ar aon duine amháin 
de chomhshealbhóirí éagsúla, is seachadadh leordhóthanach ar gach sealbhóir acu 
sin.

 (9) Má sháraíonn cuideachta fo-alt (2), beidh an chuideachta agus aon oifigeach di a rinne 
mainneachtain ciontach i gcion de chuid earnáil 4.

Ceartú ar dhéileálacha i scaireanna

100. (1) Más rud é—

  (a) go mbeidh aon cheann dá scaireanna bunaithe, leithroinnte, faighte nó cealaithe ag 
cuideachta; agus

  (b) go bhfuil cúis lena cheapadh gur bunaíodh, gur leithroinneadh, go bhfuarthas nó gur 
cealaíodh na scaireanna sin go neamhbhailí,

  féadfaidh an chúirt, ar iarratas ó aon duine de na daoine seo a leanas, a dhearbhú go 
mbeidh an bunú, an leithroinnt, an fháil nó an cealú sin bailí chun gach críche más 
deimhin leis an gcúirt go mbeadh sé cóir agus cothromasach é sin a dhéanamh.

 (2) Is iad na daoine a fhéadfaidh iarratas den sórt sin a dhéanamh—

  (a) an chuideachta;

  (b) aon sealbhóir nó iarshealbhóir ar na scaireanna sin;

  (c) aon chomhalta nó iarchomhalta nó creidiúnaí den chuideachta;

  (d) leachtaitheoir na cuideachta.

 (3) I gcás go ndéanfar dearbhú den sórt sin, measfar, ón uair a bhunófar, a leithroinnfear, 
a gheofar nó a chealófar na scaireanna, de réir mar a bheidh, gur bunaíodh, gur 
leithroinneadh, go bhfuarthas nó gur cealaíodh go bailí iad.

 (4) Nuair a dheonóidh an chúirt faoiseamh faoin alt seo, ní shaorfaidh sin an chuideachta ná 
a hoifigigh faoina ndeachthas faoin Acht seo, má ordaíonn an chúirt amhlaidh.

 (5) San alt seo, ciallaíonn “faighte”, i ndáil le scaireanna, faighte trí fhuascailt, ceannach, 
géilleadh, forghéilleadh nó modh eile.
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Scairshealbhóir a phearsanú: cion

101. Más rud é go ndéanfaidh aon duine go bréagach agus go meabhlach pearsanú ar aon úinéir 
ar aon scair nó ar leas in aon chuideachta agus, dá bharr sin—

  (a) go bhfaighidh sé nó sí aon scair nó leas den sórt sin, nó go ndéanfaidh sé nó sí 
iarracht aon scair nó leas den sórt sin a fháil;

  (b) go bhfaighidh sé nó sí aon airgead a bheidh dlite d’aon úinéir den sórt sin, nó go 
ndéanfaidh sé nó sí iarracht aon airgead den sórt sin a fháil; nó

  (c) go vótálfaidh sé nó sí ag aon chruinniú, ionann is dá mba é nó í an duine an t-úinéir 
dílis dleathach,

 beidh sé nó sí ciontach i gcion de chuid earnáil 2.

caiBidil 6

Cuideachta d’fháil a scaireanna féin

Cuideachta d’fháil a scaireanna féin, etc. — imthosca is incheadaithe agus toirmisc

102. (1) Faoi réir fhorálacha na Caibidle seo, féadfaidh cuideachta a scaireanna láníoctha féin a 
fháil—

  (a) trí aistriú chuig an gcuideachta nó géilleadh di ar shlí seachas ar chomaoin  
luachmhar;

  (b) trí chealú de bhun laghdú ar chaipiteal cuideachta ar cheachtar de na modhanna dá 
dtagraítear in alt 84;

  (c) de bhun ordú ón gcúirt faoi alt 212;

  (d) i gcás gur scaireanna infhuascailte na scaireanna sin, trí fhuascailt nó ceannach faoi 
alt 105;

  (e) trí cheannach faoi alt 105;

  (f) i gcás gur scaireanna tosaíochta dá dtagraítear in alt 108 na scaireanna sin, trí 
fhuascailt faoin alt sin; nó

  (g) de bhun cumasc nó roinnt faoi Chaibidil 3 nó 4 de Chuid 9.

 (2) Gan dochar do chumhachtaí cuideachta i leith fhorghéilleadh a scaireanna féin mar 
a fhoráiltear leis an gCuid seo nó glacadh le haon cheann dá scaireanna féin arna  
ngéilleadh in ionad mainneachtain aon suim is iníoctha i leith na scaireanna sin a íoc, 
ní fhéadfaidh cuideachta aon cheann dá scaireanna féin a fháil ar shlí seachas mar a 
thuairiscítear san fho-alt roimhe seo, ach ní dhéanann aon ní san fho-alt sin ná in aon 
fhoráil eile den alt seo difear do dhlíthiúlacht cumaisc arna dhéanamh de réir Chaibidil 3 
de Chuid 9 ná do scéim comhshocraíochta arna ceadú faoin gCuid sin.

 (3) Má airbheartaíonn cuideachta gníomhú de shárú ar fho-alt (2), beidh an chuideachta 
agus aon oifigeach di a rinne mainneachtain ciontach i gcion de chuid earnáil 2 agus 
beidh an fháil airbheartaithe ar neamhní.

 (4) Faoi réir alt 103, ní dhéanfaidh fochuideachta phríobháideach theoranta—
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  (a) suibscríobh le haghaidh scaireanna sa mháthairchuideachta poiblí di; nó

  (b) scaireanna sa mháthairchuideachta phoiblí di a cheannach is scaireanna nach  
bhfuil láníoctha.

 (5) Má airbheartaíonn fochuideachta phríobháideach theoranta gníomhú de shárú ar  
fho-alt (4)(a), beidh an fhochuideachta sin agus aon oifigeach di a rinne mainneachtain 
ciontach i gcion de chuid earnáil 2 agus beidh an suibscríobh airbheartaithe ar neamhní.

 (6) I gcás go ndéanfaidh ainmnitheach de chuid fochuideachta príobháidí teoranta  
suibscríobh le haghaidh scaireanna sa chuideachta phoiblí is máthairchuideachta di, 
ansin chun gach críche, déileálfar leis na scaireanna mar scaireanna a shealbhaíonn 
an t-ainmnitheach ar a chuntas féin nó ar a cuntas féin agus measfar nach bhfuil aon 
leas tairbhiúil ag an gcuideachta phríobháideach theoranta iontu, agus beidh feidhm ag 
forálacha alt 104, fara aon mhodhnuithe is gá.

 (7) Gan dochar d’aon cheanglais eile atá san Acht seo ná d’aon phionóis eile a fhorchuirtear 
leis an Acht seo, i gcás go ndéanfaidh fochuideachta phríobháideach theoranta scaireanna 
sa mháthairchuideachta phoiblí di a cheannach, suibscríobh lena n-aghaidh nó iad a 
shealbhú, agus—

  (a) i gcás ceannaigh, nach raibh na scaireanna láníoctha an tráth a ceannaíodh iad; nó

  (b) nach bhfuarthas an t-údarú a cheanglaítear a fháil le halt 114(3); nó

  (c) de bhua go ndéileáiltear leo (faoi fho-alt (2) d’alt 109) mar scaireanna a shealbhaíonn 
an mháthairchuideachta phoiblí mar scaireanna cisteáin chun críocha na teorann a 
fhoráiltear le fo-alt (1) den alt sin, go ndéanfaidh an mháthairchuideachta phoiblí an 
teorainn sin a shárú; nó

  (d) go raibh an ceannach nó an suibscríobh ina shárú ar alt 82(7),

ansin, mura ndéanfar na scaireanna nó aon leas de chuid na fochuideachta príobháidí 
teoranta iontu a dhiúscairt roimhe sin, beidh feidhm ag forálacha ailt 1040 agus 1041 
maidir leis an bhfochuideachta phríobháideach theoranta i leith na scaireanna sin, fairis an 
modhnú gur dhá mhí dhéag an “tréimhse iomchuí” (mar a úsáidtear an abairt sin sna hailt 
sin) i ndáil le haon scaireanna agus fara aon mhodhnuithe eile is gá.

Forálacha forlíontacha i ndáil le halt 102

103. (1) Ní dhéanfaidh alt 102 difear do na nithe seo a leanas ná ní chuirfidh sé toirmeasc  
orthu—

  (a) faoi réir fho-alt (2), fochuideachta phríobháideach theoranta do dhéanamh  
suibscríobh le haghaidh scaireanna sa mháthairchuideachta phoiblí di, d’fháil 
scaireanna den sórt sin nó dá sealbhú i gcás go mbeidh baint ag an bhfochuideachta 
phríobháideach theoranta leo mar ionadaí pearsanta, nó i gcás go bhfuil baint aici leo 
mar iontaobhaí;

  (b) gan dochar d’fho-alt (3), scaireanna sa mháthairchuideachta phoiblí di a leithroinnt 
ar fhochuideachta phríobháideach theoranta, nó fochuideachta phríobháideach 
theoranta do shealbhú scaireanna den sórt sin, sna himthosca a leagtar amach in alt 
113(6);
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  (c) fochuideachta phríobháideach theoranta do dhéanamh suibscríobh le haghaidh 
scaireanna sa mháthairchuideachta phoiblí di, d’fháil scaireanna den sórt sin nó dá 
sealbhú i gcás go ndéantar an suibscríobh, an fháil nó an sealbhú thar ceann duine 
seachas an duine a bheidh ag déanamh suibscríobh le haghaidh na scaireanna, a 
gheobhaidh nó a shealbhóidh iad, nach é nó nach í an duine sin an mháthairchuideachta 
phoiblí féin ná fochuideachta don mháthairchuideachta phoiblí sin; nó

  (d) fochuideachta phríobháideach theoranta do dhéanamh suibscríobh le haghaidh 
scaireanna sa mháthairchuideachta phoiblí di, d’fháil scaireanna den sórt sin nó dá 
sealbhú ar comhalta í an fhochuideachta phríobháideach theoranta sin d’oibritheoir 
údaraithe margaidh ag gníomhú dó ina cháil mar dhéileálaí gairmiúil in urrúis i 
ngnáthchúrsa a ghnó.

 (2) Ní bheidh éifeacht leis an srian le feidhm alt 102 le halt (1)(a) (i gcás iontaobhais)  
má tá leas tairbhiúil faoin iontaobhas ag an máthairchuideachta phoiblí nó ag 
fochuideachta di agus nach é amháin go bhfuil leas aici amhlaidh ar mhodh urrúis chun 
críocha idirbheart a rinne sí i ngnáthchúrsa gnó, a n-áirítear ann airgead a thabhairt ar 
iasacht.

 (3) Más rud é, maidir le scaireanna i máthairchuideachta phoiblí—

  (a) go ndéanfar iad a leithroinnt ar fhochuideachta phríobháideach theoranta nó go 
sealbhóidh fochuideachta phríobháideach theoranta scaireanna den sórt sin mar a 
luaitear i bhfo-alt (1)(b); agus

  (b) de bhua go ndéileáiltear leo (faoi fho-alt (2) d’alt 109) mar scaireanna a  
shealbhaíonn an mháthairchuideachta phoiblí mar scaireanna cisteáin chun críocha 
na teorann a fhoráiltear le fo-alt (1) den alt sin, go ndéanfaidh an mháthairchuideachta 
phoiblí an teorainn sin a shárú,

  ansin, mura ndéanfar na scaireanna nó aon leas de chuid na fochuideachta príobháidí 
teoranta iontu a dhiúscairt roimhe sin, beidh feidhm ag forálacha ailt 1040 agus 1041 
maidir leis an bhfochuideachta phríobháideach theoranta i leith na scaireanna sin fairis 
an modhnú gurb é 3 bliana an “tréimhse iomchuí” (mar a úsáidtear an abairt sin sna hailt 
sin) i ndáil le haon scaireanna agus fara aon mhodhnuithe eile is gá.

Scaireanna cuideachta a shealbhaíonn ainmnitheach de chuid cuideachta

104. (1) Faoi réir fho-alt (5), i gcás go n-eiseofar scaireanna i gcuideachta chuig ainmnitheach 
don chuideachta nó go bhfaighidh ainmnitheach don chuideachta iad ó thríú páirtí 
mar scaireanna páirtíoctha, ansin, chun gach críche, déileálfar leis na scaireanna mar 
scaireanna a bheidh i seilbh ag an ainmnitheach ar a chuntas féin nó ar a cuntas féin agus 
measfar nach mbeidh aon leas tairbhiúil ag an gcuideachta iontu.

 (2) Má iarrtar ar dhuine aon mhéid áirithe a íoc chun aon scaireanna in aon chuideachta a 
eisíodh chuige nó chuici nó a fuair sé nó sí ar shlí eile mar ainmnitheach na cuideachta 
a íoc, nó chun aon phréimh ar na scaireanna sin a íoc, agus má mhainníonn sé nó sí an 
méid sin a íoc laistigh de 21 lá ón dáta a iarrfar air nó uirthi é sin a dhéanamh, ansin—

  (a) más mar shuibscríobhaí leis an mbunreacht a eisíodh na scaireanna chuige nó  
chuici de bhua gealltanas dá chuid nó dá cuid sa bhunreacht, beidh na suibscríobhaithe 
eile, más ann, leis an mbunreacht; nó
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  (b) má eisíodh na scaireanna chuige nó chuici nó má fuair sé nó sí iad ar shlí eile, beidh 
stiúrthóirí na cuideachta tráth na heisiúna nó na fála,

  faoi dhliteanas i gcomhpháirt agus go leithleach leis nó léi chun an méid sin a íoc.

 (3) Más rud é in imeachtaí chun aon mhéid den sórt sin a ghnóthú ó aon suibscríobhaí nó 
stiúrthóir den sórt sin faoin alt seo gur dealraitheach don chúirt go bhfuil nó go bhféadfadh 
go mbeadh sé nó sí faoi dhliteanas an méid sin a íoc, ach gur ghníomhaigh sé nó sí go 
macánta agus go réasúnach, agus, ag féachaint d’imthosca uile an cháis, gur chóir le 
ceart é nó í faoiseamh a thabhairt dó nó di ó dhliteanas, féadfaidh an chúirt faoiseamh 
óna dhliteanas nó óna dliteanas a thabhairt dó nó di, go hiomlán nó go páirteach, ar cibé 
téarmaí is cuí leis an gcúirt.

 (4) I gcás go mbíonn cúis ag aon suibscríobhaí nó stiúrthóir den sórt sin chun a cheapadh  
go ndéanfar, nó go bhféadfadh go ndéanfaí, éileamh chun aon mhéid den sórt sin a 
ghnóthú uaidh nó uaithi, féadfaidh sé nó sí faoiseamh a iarraidh ar an gcúirt agus, ar an 
iarratas, beidh an chumhacht chéanna ag an gcúirt chun faoiseamh a thabhairt dó nó di a 
bheadh aici in imeachtaí chun an méid sin a ghnóthú.

 (5) Ní bheidh feidhm ag fo-ailt (1) agus (2) maidir le—

  (a) scaireanna a gheobhaidh ainmnitheach cuideachta i gcás nach bhfuil aon leas 
tairbhiúil ag an gcuideachta sna scaireanna sin (gan aird a thabhairt ar aon cheart a 
d’fhéadfadh a bheith ag an gcuideachta féin mar iontaobhaí, cibé acu mar ionadaí 
pearsanta nó ar shlí eile, chun a cuid caiteachas a ghnóthú nó chun luach saothair a 
fháil as maoin an iontaobhais); nó

  (b) scaireanna a eiseofar de dhroim iarratas a rinneadh orthu roimh an 13 Deireadh 
Fómhair 1983 nó a aistreofar de bhun comhaontú lena bhfáil a rinneadh roimh an 
dáta sin.

Cuideachta d’fháil a scaireanna féin

105. (1) Féadfaidh cuideachta a scaireanna féin a fháil trí cheannach, nó i gcás scaireanna 
infhuascailte, trí fhuascailt nó trí cheannach.

 (2) Maidir le haon fháil den sórt sin, beidh sí faoi réir íoca i leith na scaireanna a fháil—

  (a) as brabúis a bheidh ar fáil lena ndáileadh; nó

  (b) i gcás go mbeartóidh an chuideachta scaireanna a chealú, de bhun alt 106, tráth a 
bhfála, as na fáltais ó eisiúint úr scaireanna a dhéanfar chun críocha na fála, ach faoi 
réir an tsriain atá i bhfo-alt (3) maidir leis na fáltais sin a bheith á n-úsáid chun íoc as 
préimh dá dtagraítear ann.

 (3) I gcás gur ar biseach a eisíodh na scaireanna a bheifear á bhfáil, féadfar iomlán na 
préimhe nó cuid den phréimh is iníoctha tráth a bhfála (ar fáil í lena mbaineann fo-alt (2)
(b)) a íoc as na fáltais ó eisiúint úr scaireanna a dhéanfar chun críocha na fála, suas go dtí 
méid is comhionann le—

  (a) comhiomlán na bpréimheanna a fuair an chuideachta tráth eisiúna na scaireanna a 
fuarthas, nó

  (b) méid reatha chaipiteal neamhainmnithe na cuideachta (lena n-áirítear aon suim a 
aistríodh chuig a cuntas scairphréimhe i leith préimheanna ar na scaireanna nua),
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  cibé acu is lú, agus in aon chás den sórt sin déanfar méid chuntas scairphréimhe na 
cuideachta nó caipitil neamhainmnithe eile a laghdú de shuim a bheidh ar comhréir (nó 
de shuimeanna a bheidh ar comhréir san iomlán) le méid aon íocaíochta a dhéanfar de 
bhua an fho-ailt seo as na fáltais ó eisiúint na scaireanna nua.

 (4) Faoi réir na Coda seo, déanfar cuideachta d’fháil a scaireanna féin a údarú—

  (a) le bunreacht na cuideachta;

  (b) leis na cearta a ghabhann leis na scaireanna atá i gceist; nó

  (c) le rún speisialta.

 (5) Ní bheidh rún speisialta faoi fho-alt (4) éifeachtach chun críocha an ailt seo má s rud é go 
ndéanfaidh aon chomhalta den chuideachta a shealbhaíonn scaireanna lena mbaineann 
an rún na cearta vótála a fheidhmiú, ar cearta vótála iad a ghabhann le haon cheann de 
na scaireanna sin, agus é nó í ag vótáil ar an rún agus más rud é nár rithfí an rún mura 
ndéanfadh sé nó sí amhlaidh.

 (6) Maidir le fo-alt (4) agus an ní arb éard é rún speisialta a rith chun críoch an fho-ailt sin 
tríd an meán scríofa dá bhforáiltear faoin Acht seo—

  (a) ní bheidh an nós imeachta faoi alt 193 (rúin i scríbhinn d’aon ghuth) ar fáil chun na 
críche sin;

  (b) má dhéanann comhalta den chuideachta a shealbhaíonn scaireanna lena mbaineann 
rún dá dtagraítear in alt 194 (rúin i scríbhinn tromlaigh) chun críoch fho-alt (4) 
a shíniú, ansin, le linn cinneadh a dhéanamh i dtaobh an bhfuil an ceanglas faoi 
alt 194(4)(a)(ii) — go síneodh an tromlach riachtanach an rún — comhlíonta, ní 
chuirfear i gcuntas céatadán na gceart vótála a thugtar leis na scaireanna sin roimhe 
seo de chuid an chomhalta sin.

 (7) D’ainneoin aon ní in alt 189 nó i mbunreacht na cuideachta, aon chomhalta a  
shealbhaíonn aon scair amháin nó níos mó i gcuideachta lena dtugtar an ceart vótáil ag 
an gcruinniú lena mbaineann, féadfaidh sé nó sí vótaíocht a éileamh ar rún speisialta faoi 
fho-alt (4).

 (8) I gcás go mbeartófar ceannach scaireanna a údarú le rún speisialta—

  (a) déanfar an conradh ceannaigh atá beartaithe nó, mura mbeidh an conradh i scríbhinn, 
meabhrán scríofa dá chuid téarmaí a thabhairt do chomhaltaí na cuideachta ar é a 
iarraidh nó cuirfear ar fáil é lena iniúchadh ag na comhaltaí ag oifig chláraithe na 
cuideachta ó dháta an fhógra i dtaobh an chruinnithe ag a mbeidh an rún le tairiscint 
agus ag an gcruinniú féin;

  (b) aon mheabhrán de théarmaí an chonartha ceannaigh a chuirfear ar fáil chun críocha 
mhír (a), áireofar ann ainmneacha aon chomhaltaí a shealbhaíonn scaireanna lena 
mbaineann an conradh, agus aon chóip den chonradh a chuirfear ar fáil chun na 
gcríoch sin, beidh ag gabháil léi meabhrán i scríbhinn ina sonrófar aon ainmneacha 
den sórt sin nach bhfuil sa chonradh féin.

 (9) Maidir leis an údarú beartaithe ar cheannach scaireanna le rún dá dtagraítear in alt 194, 
beidh feidhm ag ceanglais fho-alt (8) freisin ach fairis an modhnú go ndéanfar i mír 
(a) den fho-alt sin “le linn na tréimhse 21 lá roimh an dáta a shíneofar an rún ag an 
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gcomhalta deireanach a shíneoidh é” a chur in ionad “ó dháta an fhógra i dtaobh an 
chruinnithe ag a mbeidh an rún le tairiscint agus ag an gcruinniú féin”.

 (10) Ní fhéadfaidh cuideachta comhaontú le conradh ceannaigh láithreach a bheidh  
údaraithe de bhun rún speisialta faoin alt seo a athrú ach amháin sa chás go mbeidh an 
t-athrú údaraithe le rún speisialta de chuid na cuideachta sula gcomhaontófar leis, agus 
beidh feidhm ag fo-ailt (5) go (9) i ndáil leis an údarás sin ach ní foláir cóip nó meabhrán 
(de réir mar is gá sa chás) den chonradh láithreach a bheith ar fáil freisin le haghaidh 
iniúchadh de réir fho-alt (8).

 (11) Ní dhéanfaidh cuideachta a cuid scaireanna féin a cheannach de bhun rogha ach  
amháin sa chás go mbeidh téarmaí na rogha údaraithe le rún speisialta de chuid na 
cuideachta de réir fho-ailt (5) go (9) agus, chun críocha an fho-ailt seo, beidh éifeacht le 
fo-alt (8) amhail is dá mba thagairtí don chonradh faoina n-eascraíonn an rogha iad na 
tagairtí ann don chonradh ceannaigh.

 (12) I bhfo-alt (11) ciallaíonn “rogha” teideal de chuid na cuideachta, nó oibleagáid ar thaobh 
na cuideachta, chun aon cheann dá scaireanna a cheannach a d’fhéadfadh a eascairt 
faoi chonradh a dhéanfar, is conradh nach ionann is conradh chun na scaireanna sin a 
cheannach.

Forálacha forlíontacha i ndáil le halt 105

106. (1) Aon scaireanna a gheobhaidh cuideachta faoi alt 105, nó a gheobhaidh sí ar shlí eile faoi 
alt 102(1)(a), cealóidh nó sealbhóidh sí iad (mar “scaireanna cisteáin”).

 (2) Más rud é—

  (a) go mbeidh scaireanna faighte ag cuideachta faoi alt 105 agus go mbeidh siad  
cealaithe aici; nó

  (b) go mbeidh cuideachta ar tí scaireanna a fháil amhlaidh agus iad a chealú amhlaidh  
ar iad a fháil,

  beidh an chumhacht aici chun scaireanna a eisiúint go feadh luach ainmniúil na  
scaireanna a gheofar, nó a bheidh le fáil amhlaidh, amhail is dá mba rud é nár eisíodh na 
scaireanna sin riamh.

 (3) Ní ghlacfar le haon chealú scaireanna faoi fho-alt (1) mar chealú lena laghdófar an méid 
scairchaipitil údaraithe (más ann) de chuid na cuideachta.

 (4) Más rud é—

  (a) faoi alt 105, go bhfaighfear na scaireanna go hiomlán as na brabúis a bheidh ar fáil 
lena ndáileadh; nó

  (b) faoi alt 105, go bhfaighfear na scaireanna go hiomlán nó go páirteach as na fáltais 
ó eisiúint úr agus gur lú méid comhiomlán na bhfáltas sin (gan aird a thabhairt ar 
aon chuid de na fáltais sin a úsáidfear chun aon phréimh a íoc tráth na fála) ná luach 
ainmniúil comhiomlán na scaireanna a gheofar (“an difríocht inchomhiomlánaithe”),

  ansin déanfar suim is comhionann, i gcás mhír (a), le méid ainmniúil na scaireanna a 
gheofar agus, i gcás mhír (b), an difríocht inchomhiomlánaithe, a aistriú chun caipiteal 
neamhainmnithe de chuid na cuideachta, seachas chun a cuntas scairphréimhe.
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 (5) Maidir leis an méid dar mó an chomaoin a íocadh as scaireanna tosaíochta infhuascailte 
a leithroinneadh roimh an 1 Feabhra 1990 a fháil ná an chomaoin a fuair an chuideachta 
ar na scaireanna sin a eisiúint, féadfar é a íoc as caipiteal neamhainmnithe.

 (6) Ní bheidh feidhm ag alt 105 maidir le scaireanna tosaíochta dá dtagraítear in alt 108 
a fhuascailt agus ní fhéadfaidh aon scaireanna den sórt sin a bheith ina n-ábhar do 
cheannach faoi alt 105.

Sannadh nó scaoileadh ar cheart cuideachta scaireanna dá cuid féin a cheannach

107. (1) Aon sannadh airbheartaithe a dhéanfar ar chearta cuideachta faoi aon chonradh arna 
údarú faoi alt 105, beidh sé ar neamhní.

 (2) Ní choiscfidh aon ní i bhfo-alt (1) ar chuideachta a ceart a scaoileadh faoi aon chonradh 
arna údarú faoi alt 105 ar choinníoll go mbeidh an scaoileadh údaraithe le rún speisialta 
de chuid na cuideachta sula ndéanfar an scaoileadh, agus aon scaoileadh airbheartaithe 
den sórt sin ag cuideachta nach mbeidh údaraithe ar an modh sin, beidh sé ar neamhní.

 (3) Beidh feidhm ag fo-ailt (5) go (9) d’alt 105 maidir le rún faoi fho-alt (2) agus, chun 
críocha an fho-ailt seo, beidh éifeacht le fo-alt (8) d’alt 105 amhail is dá mba thagairtí 
don scaoileadh lena mbaineann iad na tagairtí ann don chonradh ceannaigh.

Cumhacht chun scaireanna tosaíochta a eisíodh roimh an 5 Bealtaine 1959 a fhuascailt

108. (1) Faoi réir forálacha an ailt seo, féadfaidh cuideachta, má údaraítear sin di lena bunreacht, 
aon scaireanna tosaíochta a d’eisigh sí roimh an 5 Bhealtaine 1959, a fhuascailt ar 
choinníoll—

  (a) nach ndéanfar aon scaireanna den sórt sin a fhuascailt ach amháin as brabúis de 
chuid na cuideachta a bheadh, murach sin, ar fáil le haghaidh dáileadh nó as na 
fáltais ó eisiúint úr scaireanna a rinneadh chun críocha na fuascailte;

  (b) nach bhfuasclófar aon scaireanna den sórt sin ar shuim is mó ná praghas eisiúna na 
scaireanna sin;

  (c) nach foláir fuascailt na scaireanna sin agus téarmaí agus modh a bhfuascailte a bheith 
údaraithe le rún speisialta ón gcuideachta;

  (d) nach foláir fógra faoin gcruinniú ag a mbeidh an rún speisialta dá dtagraítear i mír (c) 
le tairiscint, agus cóip den rún sin, a fhoilsiú san Iris Oifigiúil agus i nuachtán laethúil 
amháin ar a laghad a scaiptear sa cheantar ina bhfuil oifig chláraithe na cuideachta, 
14 lá ar a laghad agus 30 lá ar a mhéad roimh dháta an chruinnithe;

  (e) nach mbeidh sé d’oibleagáid ar aon sealbhóir scaireanna den sórt sin glacadh le 
fuascailt orthu;

  (f) go mbeidh an fhuascailt ceadaithe ag an gcúirt.

 (2) Ní fhéadfar leas a bhaint as na cumhachtaí a thugtar leis an alt seo ach amháin trí 
thairiscint a thabhairt do shealbhóirí uile na scaireanna tosaíochta a bheidh i gceist.

 (3) I gcás go ndéanfar aon scaireanna den sórt sin a fhuascailt ar shlí seachas as na fáltais ó 
eisiúint úr, déanfar, as na brabúis a bheadh, murach sin, ar fáil le haghaidh a ndáilte, suim 
is comhionann le méid ainmniúil na scaireanna arna fhuascailt, a aistriú chun caipiteal 
neamhainmnithe, seachas chun an chuntais scairphréimhe.
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 (4) Faoi réir fhorálacha an ailt seo, féadfar scaireanna tosaíochta a fhuascailt faoin alt  
seo ar cibé téarmaí agus ar cibé modh a fhoráiltear leis an rún speisialta dá dtagraítear i 
bhfo-alt (1)(c).

 (5) Nuair a dhéanfaidh cuideachta scaireanna tosaíochta a fhuascailt faoin alt seo, ní 
mheasfar gur laghdú é sin ar mhéid scairchaipitil údaraithe (más ann) na cuideachta.

 (6) Más rud é, de bhun an ailt seo, go bhfuil aon scaireanna tosaíochta fuascailte ag 
cuideachta nó go bhfuil sí ar tí aon scaireanna tosaíochta a fhuascailt, beidh cumhacht 
aici chun scaireanna a eisiúint go feadh luach ainmniúil na scaireanna a fuasclaíodh nó a 
bheidh le fuascailt amhail is nach ndéanfaí na scaireanna sin a eisiúint riamh.

Scaireanna cisteáin

109. (1) Ní ceadmhach luach ainmniúil scaireanna cisteáin a bheidh á sealbhú ag cuideachta  
aon tráth amháin a bheith níos mó ná 10 faoin gcéad dá caipiteal cuideachta.

 (2) Chun críocha fho-alt (1), measfar gur scaireanna cisteáin atá á sealbhú ag an gcuideachta 
na scaireanna seo a leanas freisin—

  (a) scaireanna sa chuideachta atá á sealbhú ag aon fhochuideachta de bhun alt 114;

  (b) scaireanna sa chuideachta atá á sealbhú ag aon duine ag gníomhú ina ainm féin dó 
nó ag gníomhú ina hainm féin di ach thar ceann na cuideachta.

 (3) Chun críocha fho-alt (1), aon scaireanna de chuid na cuideachta a gheobhaidh sí ar shlí 
seachas ar chomaoin luachmhar, ní mheasfar gur scaireanna cisteáin iad.

 (4) Fad a shealbhaíonn an chuideachta scaireanna mar scaireanna cisteáin—

  (a) ní fheidhmeoidh an chuideachta aon chearta vótála i leith na scaireanna sin agus 
beidh aon fheidhmiú airbheartaithe ar na cearta sin ar neamhní; agus

  (b) ní bheidh aon díbhinn ná íocaíocht eile (lena n-áirítear aon íocaíocht i gcás 
fhoirceannadh na cuideachta) iníoctha leis an gcuideachta i leith na scaireanna sin.

 (5) Déantar foráil in alt 320(1) maidir leis an modh ar a ndéileálfar i ráitis airgeadais eintitis 
na cuideachta le scaireanna a shealbhaíonn an chuideachta mar scaireanna cisteáin (agus 
tá foráil san fho-alt sin freisin lena sriantar na brabúis a bheidh ar fáil lena ndáileadh faoi 
threoir na slí a ndéileálfar ó thaobh cuntasaíochta leis na scaireanna sin dá bhforálfar 
ann).

 (6) Maidir le scaireanna cisteáin—

  (a) féadfaidh an chuideachta iad a chealú agus sa chás sin beidh feidhm ag alt 106 
amhail is dá gcealófaí na scaireanna tráth a bhfála; nó

  (b) faoi réir fho-ailt (7) go (9), féadfar iad a atheisiúint mar scaireanna d’aon

  aicme nó aicmí.

 (7) Measfar, chun críocha uile an Achta, gur eisiúint scaireanna aon atheisiúint  
scaireanna faoin alt seo ach ní mheasfar chun aon chríche gur méadaíodh scairchaipiteal 
eisithe na cuideachta le hatheisiúint na scaireanna.

 (8) Mura dtagann an cás faoi réim fho-alt (9), déanfar na huasphraghsanna agus na 
híosphraghsanna ar a bhféadfar scaireanna cisteáin a ath-leithroinnt (an “raon  
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praghsanna ath-leithroinnte”) a chinneadh le rún speisialta de chuid na cuideachta a 
rithfear sula ndéanfar aon chonradh chun na scaireanna sin a ath-leithroinnt.

 (9) I gcás iomlán na scaireanna cisteáin nó cuid díobh a bheidh le hath-leithroinnt a  
bheith díorthaithe as scaireanna a bheidh faighte ag an gcuideachta faoin gCuid seo 
ar scór údarás rún speisialta ón gcuideachta, déanfar raon praghsanna ath-leithroinnte 
iomlán na scaireanna sin nó na coda sin díobh (de réir mar a bheidh) a chinneadh le 
rún speisialta de chuid na cuideachta a rithfear ag an gcruinniú ag a ritheadh an rún 
céadluaite san fho-alt seo.

 (10) Aon chinneadh dá dtagraítear i bhfo-alt (8) nó (9)—

  (a) féadfar uasphraghsanna agus íosphraghsanna éagsúla le haghaidh scaireanna  
éagsúla a shocrú leis; agus

  (b) fanfaidh sé, chun críocha fho-alt (8) nó (9), de réir mar a bheidh, in éifeacht maidir 
leis na scaireanna sin don tréimhse riachtanach.

 (11) Féadfaidh an chuideachta ó am go ham, le rún speisialta, cinneadh ar raon praghsanna 
ath-leithroinnte faoi fho-alt (8) nó (9) a athrú nó a athnuachan maidir le scaireanna 
cisteáin áirithe sula ndéanfar aon chonradh chun na scaireanna sin a ath-leithroinnt agus 
fanfaidh aon athrú nó athnuachan den sórt sin, chun críocha an fho-ailt seo, in éifeacht 
mar chinneadh ar raon praghsanna ath-leithroinnte na scaireanna sin don tréimhse 
riachtanach.

 (12) Aon ath-leithroinnt scaireanna cisteáin ag cuideachta de shárú ar fho-alt (8), (9), (10)  
nó (11), beidh sé neamhdhleathach.

 (13) San alt seo ciallaíonn “tréimhse riachtanach” an tréimhse 18 mí ó dháta rite an rúin lena 
gcinnfear an raon praghsanna ath-leithroinnte nó lena n-athrófar nó lena n-athnuafar 
(de réir mar a bheidh) an cinneadh sin nó cibé tréimhse ama is giorra ná sin a bheidh 
sonraithe sa rún.

Íocaíochtaí teagmhasacha maidir le cuideachta d’fháil scaireanna dá cuid féin

110. (1) Maidir le haon íocaíocht a dhéanfaidh cuideachta i gcomaoin ar an méid seo a leanas—

  (a) aon cheart a fháil maidir le scaireanna dá cuid féin a cheannach de bhun conradh a 
údaraítear faoi alt 105;

  (b) athrú ar chonradh a údaraítear faoi alt 105; nó

  (c) aon cheann d’oibleagáidí na cuideachta a scaoileadh maidir le haon scaireanna dá 
cuid féin a cheannach faoi chonradh a údaraítear faoi alt 105,

beidh an íocaíocht sin neamhdhleathach má dhéantar aon íocaíocht den sórt sin ar shlí 
seachas as brabúis indáilte na cuideachta nó, sna himthosca ina gceadófar leis an gCuid 
seo na fáltais as eisiúint den sórt sin a úsáid chun na scaireanna a cheannach, na fáltais as 
eisiúint nua scaireanna.

 (2) Mura gcomhlíonfar ceanglais fho-alt (1) i ndáil le conradh—

  (a) i gcás lena mbaineann mír (a) den fho-alt sin, ní bheidh aon cheannach scaireanna  
dá cuid féin ag an gcuideachta de bhun an chonartha sin dleathach faoin gCuid seo;
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  (b) i gcás lena mbaineann mír (b) den fho-alt sin, ní bheidh aon cheannach den sórt sin, 
tar éis an athraithe, dleathach faoin gCuid seo; agus

  (c) i gcás lena mbaineann mír (c) den fho-alt sin, beidh an scaoileadh airbheartaithe ar 
neamhní.

Éifeacht mainneachtana ag cuideachta scaireanna a fhuascailt nó a cheannach

111. (1) Tá feidhm ag an alt seo maidir le—

  (a) scaireanna infhuascailte a eisíodh tar éis an 1 Feabhra 1991;

  (b) scaireanna a ndearnadh iad a chomhshó ina scaireanna infhuascailte; agus

  (c) scaireanna a gcomhaontóidh an chuideachta iad a cheannach de bhun alt 105.

 (2) Gan dochar d’aon cheart eile atá ag sealbhóir aon scaireanna a bhfuil feidhm ag an 
alt seo maidir leo, ní bheidh cuideachta faoi dhliteanas maidir le damáistí i leith aon 
mhainneachtain dá cuid aon scaireanna den sórt sin a fhuascailt nó a cheannach.

 (3) Ní dheonóidh an Ard-Chúirt ná an Chúirt Chuarda ordú maidir le sainchomhlíonadh 
téarmaí fuascailte nó ceannaigh na scaireanna a bhfuil feidhm ag an alt seo maidir leo má 
thaispeánann an chuideachta nach féidir léi costas fuascailte nó ceannaigh na scaireanna 
a íoc as brabúis atá ar fáil lena ndáileadh.

 (4) Más rud é, i dtosach foirceannadh cuideachta go mbeidh aon scaireanna lena mbaineann 
an t-alt seo nach mbeidh fuascailte nó ceannaithe, ansin, faoi réir fho-ailt (5), (6) agus (7), 
féadfar na téarmaí fuascailte nó ceannaigh a chur i bhfeidhm in aghaidh na cuideachta 
agus nuair a bheidh na scaireanna fuascailte nó ceannaithe amhlaidh faoin bhfo-alt seo, 
déileálfar leo mar scaireanna cealaithe.

 (5) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (4) más rud é—

  (a) go ndearnadh foráil leis na téarmaí fuascailte nó ceannaigh go ndéanfaí an fhuascailt 
nó an ceannach ar dháta is déanaí ná dáta thosach an fhoirceanta; nó

  (b) le linn na tréimhse dar tús an dáta a raibh an fhuascailt nó an ceannach le déanamh 
agus dar críoch tosach an fhoirceanta, nach bhféadfadh an chuideachta aon tráth 
dáileadh a dhéanamh go dleathach a bheadh comhionann de réir luacha leis an 
bpraghas ar a raibh na scaireanna le fuascailt nó le ceannach.

 (6) Íocfar i dtosaíocht ar aon mhéid a bhfuil an chuideachta faoi dhliteanas ina leith de bhua 
fho-alt (4) a íoc maidir le haon scaireanna—

  (a) gach fiach agus dliteanas eile de chuid na cuideachta seachas aon fhiach agus 
dliteanas a bheidh dlite do chomhaltaí ina gcáil mar chomhaltaí den sórt sin; agus

  (b) má ghabhann cearta le scaireanna eile, cibé acu maidir le caipiteal nó ioncam, a 
dtugtar tosaíocht dóibh ar chearta maidir le caipiteal a ghabhann leis na scaireanna 
céadluaite, aon mhéid a bheidh dlite faoi chomhair na cearta tosaíochta sin a 
shásamh, ach faoi réir an mhéid sin, íocfar aon mhéid den sórt sin i dtosaíocht ar aon 
mhéideanna a bheidh dlite do chomhaltaí faoi chomhair a gcearta (cibé acu maidir le 
caipiteal nó ioncam) mar chomhaltaí a shásamh.

 (7) Más rud é, de bhua rialacha féimheachta a chur chun feidhme le halt 619 an tráth a mbeidh 
cuideachtaí dócmhainneacha á bhfoirceannadh, nach mbeidh creidiúnaí cuideachta i 

cd.3 a.110



160

[2014.][Uimh. 38.]
  

Acht na gCuideachtaí, 2014.
  

dteideal aon ús a íoc leis nó léi ach amháin tar éis fiacha eile go léir na cuideachta a 
bheith íoctha, folóidh fiacha agus dliteanais na cuideachta, chun críocha fho-alt (6), an 
dliteanas an t-ús sin a íoc.

Doiciméid a choinneáil agus a iniúchadh

112. (1) Déanfaidh gach cuideachta a dhéanfaidh conradh faoi alt 105 cóip den chonradh sin, 
nó i gcás nach mbeidh sé i scríbhinn, meabhrán dá chuid téarmaí, a choimeád ag a 
hoifig chláraithe go dtí go mbeidh 10 mbliana caite tar éis an dáta a bheidh an conradh 
comhlíonta go hiomlán.

 (2) Gach doiciméad a cheanglaítear a choimeád faoi fho-alt (1), beidh sé ar fáil le linn 
uaireanta gnó chun a iniúchta ag aon chomhalta.

 (3) I gcás go ndiúltófar iniúchadh ar dhoiciméad a cheanglaítear faoi fho-alt (2), féadfaidh 
an chúirt, le hordú, ar iarratas ó dhuine a mbeidh iniúchadh iarrtha aige nó aici agus ar 
diúltaíodh dó nó di, a cheangal ar an gcuideachta an t-iniúchadh ar an doiciméad sin a 
cheadú.

 (4) Beidh feidhm ag alt 127(1) (rochtain ar dhoiciméid le linn uaireanta gnó) i ndáil le fo-alt 
(2) mar atá feidhm aige i ndáil leis na forálacha iomchuí de Chuid 4.

 (5) Má sháraíonn cuideachta an t-alt seo, beidh an chuideachta agus aon oifigeach di a  
rinne mainneachtain ciontach i gcion de chuid earnáil 3.

Comhaltas cuideachta sealbhaíochta

113. (1) Faoi réir alt 114 agus fhorálacha eile an Achta seo, ní féidir le cuideachta a bheith 
ina comhalta de chuideachta arb í a cuideachta sealbhaíochta í, agus má dhéantar aon 
scaireanna i gcuideachta a leithroinnt ar a fochuideachta nó a aistriú chuici, beidh an 
leithroinnt nó an t-aistriú sin ar neamhní.

 (2) Ní bheidh feidhm ag aon ní san alt seo má bhíonn baint ag an bhfochuideachta leis mar 
ionadaí pearsanta, nó má bhíonn baint aici leis mar iontaobhaí, mura rud é go bhfuil leas 
tairbhiúil faoin iontaobhas ag an gcuideachta sealbhaíochta nó ag fochuideachta di agus 
nach é amháin go bhfuil leas aici amhlaidh ar mhodh urrúis chun críoch idirbhirt a rinne 
sí i ngnáthchúrsa gnó, a n-áirítear ann airgead a thabhairt ar iasacht.

 (3) Ní choiscfidh an t-alt seo ar fhochuideachta a bhí, ar an 5 Bealtaine 1959, ina comhalta 
dá cuideachta sealbhaíochta, leanúint de bheith ina comhalta.

 (4) Ní choiscfidh an t-alt seo ar chuideachta a bheidh, ar an dáta a thiocfaidh sí chun bheith 
ina fochuideachta do chuideachta eile, ina comhalta den chuideachta eile sin, leanúint de 
bheith ina comhalta.

 (5) Ní choiscfidh an t-alt seo ar chuideachta is comhalta d’oibritheoir údaraithe margaidh 
ag gníomhú dó ina cháil mar dhéileálaí gairmiúil in urrúis i ngnáthchúrsa a gnó do 
dhéanamh suibscríobh le haghaidh scaireanna sa mháthairchuideachta phoiblí di, d’fháil 
scaireanna den sórt sin nó dá sealbhú.

 (6) Ní choiscfidh an t-alt seo ar fhochuideachta is comhalta dá cuideachta sealbhaíochta 
scaireanna breise a ghlacadh agus a shealbhú i gcaipiteal a cuideachta sealbhaíochta más 
rud é—
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  (a) gur de dhroim caipitliú ag an gcuideachta sealbhaíochta sin a leithroinnfear na 
scaireanna breise sin uirthi; agus

  (b) go bhfuil téarmaí an chaipitlithe sin de chineál nach gcuireann an fhochuideachta 
faoi aon oibleagáid chun aon íocaíocht a dhéanamh nó aon chomaoin eile a thabhairt 
i leith na scaireanna breise sin.

 (7) Faoi réir fho-alt (2), ní bheidh aon cheart ag fochuideachta is comhalta dá cuideachta 
sealbhaíochta chun vótáil ag cruinnithe den chuideachta sealbhaíochta nó d’aon aicme 
comhaltaí di.

 (8) Maidir leis an modh ar a ndéileálfar le scaireanna i gcuideachta sealbhaíochta a bheidh i 
seilbh ag fochuideachta (sna himthosca a cheadaítear leis an alt seo)—

  (a) i ráitis airgeadais eintitis na fochuideachta, déantar foráil maidir leis in alt 320(2) 
(ina bhfuil foráil freisin lena sriantar na brabúis atá ar fáil lena ndáileadh faoi threoir 
na slí a ndéileáiltear ó thaobh cuntasaíochta leis na scaireanna sin dá bhforáiltear 
ann); agus

  (b) i ráitis airgeadais grúpa na cuideachta sealbhaíochta, más ann, déantar foráil  
maidir leis in alt 320(3).

 (9) Faoi réir fho-alt (2), beidh feidhm ag an alt seo i ndáil le hainmnitheach don chuideachta 
dá dtagraítear i gcéaduair i bhfo-alt (1), amhail is dá bhfolódh tagairtí san alt seo do 
chuideachta den sórt sin tagairtí d’ainmnitheach di.

 (10) I gcás go ndéanann cuideachta sealbhaíochta scaireanna a thairiscint dá comhaltaí, 
féadfaidh sí, thar ceann fochuideachta, aon scaireanna acu sin a dhíol a bhféadfadh an 
fhochuideachta, murach an t-alt seo, iad a thógáil de bhua scaireanna a bhí á sealbhú 
aici cheana féin sa chuideachta sealbhaíochta, agus na fáltais díolacháin a íoc leis an 
bhfochuideachta.

Fochuideachta do shealbhú scaireanna ina cuideachta sealbhaíochta

114. (1) D’ainneoin alt 82 nó 113, féadfaidh cuideachta, faoi réir fhorálacha an ailt seo, scaireanna 
a fháil agus a shealbhú i gcuideachta arb í a cuideachta sealbhaíochta í.

 (2) Beidh fáil agus sealbhú scaireanna ag fochuideachta ina cuideachta sealbhaíochta faoi 
fho-alt (1) faoi réir na gcoinníollacha seo a leanas—

  (a) soláthrófar an chomaoin chun na scaireanna sin a fháil as na brabúis de chuid na 
fochuideachta a bheidh ar fáil lena ndáileadh;

  (b) ar na scaireanna sin a fháil agus fad a shealbhóidh an fhochuideachta na scaireanna—

   (i) ní fheidhmeoidh an fhochuideachta aon chearta vótála i leith na scaireanna agus 
beidh aon fheidhmiú airbheartaithe ar na cearta sin ar neamhní;

   (ii) maidir leis an modh ar a ndéileálfar le scaireanna a shealbhóidh an fhochuideachta 
amhlaidh—

    (I) i ráitis airgeadais eintitis na fochuideachta, déantar foráil maidir leis in 
alt 320(2) (ina bhfuil foráil freisin lena sriantar na brabúis atá ar fáil lena 
ndáileadh faoi threoir na slí ar a ndéileáiltear ó thaobh cuntasaíochta leis na 
scaireanna sin dá bhforáiltear ann); agus
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    (II) i ráitis airgeadais grúpa na cuideachta sealbhaíochta, más ann, déantar foráil 
maidir leis in alt 320(3).

 (3) Aon chonradh chun fochuideachta d’fháil scaireanna (cibé acu le leithroinnt nó le 
haistriú) ina cuideachta sealbhaíochta, ní dhéanfar é gan é a bheith údaraithe roimh ré ag 
an bhfochuideachta agus ag a cuideachta sealbhaíochta agus beidh feidhm ag forálacha 
ailt 105 agus 107, fairis na modhnuithe is gá, maidir leis an údarás sin a dheonú, a athrú, 
a chúlghairm agus a scaoileadh.

 (4) Chun críocha an ailt seo agus alt 320, ní fholóidh brabúis fochuideachta a bheidh ar 
fáil lena ndáileadh na brabúis is inchurtha i leith aon scaireanna san fhochuideachta a 
bheidh á sealbhú de thuras na huaire ag cuideachta sealbhaíochta na fochuideachta sa 
mhéid gur brabúis iad don tréimhse roimh an dáta a fuair nó óna bhfuair an chuideachta 
sealbhaíochta na scaireanna.

 (5) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le scaireanna a bheidh i seilbh ag fochuideachta 
ina cuideachta sealbhaíochta sna himthosca a cheadaítear le halt 113.

 (6) Ní cheanglaítear ar aon chomhlacht corpraithe aon údarú a thabhairt faoi fho-alt (3) mura 
cuideachta í a foirmíodh agus a cláraíodh faoin Acht seo nó mura cuideachta láithreach í.

 (7) Ní dhéantar le haon ní san alt seo oibriú alt 102(4) a theorannú.

Dliteanas sibhialta mar gheall ar cheannach míchuí i gcuideachta sealbhaíochta

115. (1) Beidh feidhm ag an alt seo más rud é—

  (a) maidir le cuideachta a fuair scaireanna ina cuideachta sealbhaíochta de réir alt 114, 
go dtosófar á foirceannadh laistigh de 6 mhí tar éis na scaireanna sin a fháil; agus

  (b) nach mbeidh an chuideachta in ann, an tráth a thosóidh an foirceannadh, a fiacha a 
íoc (ag cur na ndliteanas teagmhasach agus ionchasach i gcuntas).

 (2) I gcás go mbeidh feidhm ag an alt seo, féadfaidh an chúirt, ar iarratas ó leachtaitheoir, 
creidiúnaí, fostaí nó ranníocóir de chuid na cuideachta, faoi réir fho-alt (3), a dhearbhú 
go ndlífidh stiúrthóirí na cuideachta i gcomhpháirt agus go leithleach an méid iomlán a 
d’íoc an chuideachta as na scaireanna a aisíoc leis an gcuideachta.

 (3) I gcás gur dealraitheach don chúirt, maidir le haon duine a n-iarrfar dearbhú ina leith 
faoi fho-alt (2), gur chreid an duine sin ar fhorais réasúnacha gur ar mhaithe le leas na 
cuideachta a bhí an fháil dá dtagraítear i bhfo-alt (1), féadfaidh an chúirt faoiseamh a 
thabhairt dó nó di go huile nó go páirteach ó dhliteanas pearsanta ar cibé téarmaí is cuí 
léi.

Tuairisceán a bheidh le tabhairt don Chláraitheoir

116. (1) Aon chuideachta a mbeidh scaireanna faighte aici de bhun na Coda seo, déanfaidh 
sí, laistigh de 30 lá tar éis an dáta a sheachadfar na scaireanna sin ar an gcuideachta, 
tuairisceán san fhoirm fhorordaithe a sheachadadh ar an gCláraitheoir ina sonrófar, 
maidir le scaireanna de gach aicme a fuarthas, líon agus luach ainmniúil na scaireanna 
sin agus an dáta a seachadadh iad ar an gcuideachta.

 (2) Féadfar sonraí i dtaobh scaireanna a seachadadh ar an gcuideachta ar dhátaí éagsúla agus 
faoi chonarthaí éagsúla a áireamh i dtuairisceán aonair chuig an gCláraitheoir.
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 (3) Má sháraíonn cuideachta an t-alt seo, beidh an chuideachta agus aon oifigeach di a rinne 
mainneachtain ciontach i gcion de chuid earnáil 3.

caiBidil 7

Dáiltí

Brabúis a bheidh ar fáil lena ndáileadh

117. (1) Ní dhéanfaidh cuideachta dáileadh ach amháin as brabúis a bheidh ar fáil chun na  
críche sin.

 (2) Chun críocha na Coda seo, is éard iad brabúis cuideachta a bheidh ar fáil lena ndáileadh 
a brabúis réadaithe charntha, a mhéid nár úsáideadh iad roimhe sin trí dháileadh nó trí 
chaipitliú, lúide a caillteanais réadaithe charntha, a mhéid nár díscríobhadh iad roimhe 
sin i laghdú nó in atheagrú a rinneadh go cuí ar chaipiteal.

 (3) Ní dhéanfaidh cuideachta brabús neamhréadaithe a chur chun feidhme le linn di íoc as 
bintiúir nó aon mhéideanna a bheidh gan íoc ar aon scair dá scaireanna eisithe.

 (4) Chun críocha fho-ailt (2) agus (3)—

  (a) i gcás go n-ullmhóidh an chuideachta ráitis airgeadais eintitis faoi Acht na 
gCuideachtaí, déileálfar le haon soláthar (de réir bhrí Sceideal 3) mar chaillteanas 
réadaithe seachas soláthar den sórt sin maidir le haon laghdú ar luach sócmhainne 
doichte a bheidh le tabhairt faoi deara ar athluacháil a dhéanamh ar na sócmhainní 
dochta go léir, nó ar na sócmhainní dochta go léir seachas cáilmheas (agus gairtear 
“an eisceacht ó fho-alt (4)(a)” den cháiliú seo i bhfo-ailt (5) agus (6); agus

  (b) i gcás go n-ullmhóidh an chuideachta ráitis airgeadais eintitis faoi CITA, déileálfar 
le soláthar d’aon chineál mar chaillteanas réadaithe.

 (5) Faoi réir alt 121(6) agus na chéad fho-ailt eile, déileálfar le haon bhreithniú ag stiúrthóirí 
cuideachta ar an luach atá, aon tráth áirithe, ag aon sócmhainn dhocht de chuid na 
cuideachta, mar athluacháil ar an tsócmhainn sin chun a chinneadh an ndearnadh, 
an tráth sin, aon athluacháil den sórt sin ar shócmhainní dochta na cuideachta mar a 
cheanglaítear chun críocha na heisceachta ó fho-alt (4)(a).

 (6) Más rud é, áfach, go ndéileálfar le haon sócmhainní den sórt sin nár athluacháladh 
iarbhír mar shócmhainní a athluacháladh chun na gcríoch sin de bhua an fho-ailt roimhe 
seo, ní bheidh feidhm ag an eisceacht ó fho-alt (4)(a) ach amháin i gcás gur deimhin 
leis na stiúrthóirí nach lú luach comhiomlán na sócmhainní sin ag an tráth atá i gceist 
ná an méid comhiomlán atá á lua leo de thuras na huaire i ráitis airgeadais eintitis na 
cuideachta faoi Acht na gCuideachtaí.

 (7) Más rud é, ar shócmhainn dhocht a athluacháil, go dtaispeánfar go ndearnadh brabús 
neamhréadaithe agus go ndéanfar, tráth na hathluachála nó dá éis, suim a dhíscríobh nó 
a choinneáil in aghaidh dhímheas na sócmhainne sin thar thréimhse, ansin, chun críocha 
fho-ailt (2) agus (3), maidir le méid is comhionann leis an méid ar mó an tsuim sin ná an 
tsuim a dhéanfaí a dhíscríobh nó a choinneáil in aghaidh dhímheas na sócmhainne sin 
thar an tréimhse sin dá mba rud é nach ndéanfaí an brabús sin, déileálfar leis an méid sin 
mar bhrabús réadaithe a rinneadh thar an tréimhse sin.
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 (8) I gcás nach mbeidh aon taifead ar an gcostas bunaidh a bhain le sócmhainn de 
chuid cuideachta nó mura féidir aon taifead den sórt sin a fháil gan costas nó moill 
neamhréasúnach, ansin, chun a chinneadh an ndearna an chuideachta brabús nó caillteanas 
i leith na sócmhainne sin, is tuigthe gurb éard é costas na sócmhainne an luach a tugadh 
di sa taifead is luaithe ar a luach dá bhfuil ar fáil agus ar taifead é a rinneadh an tráth a 
fuair an chuideachta í nó tráth dá éis sin.

 (9) D’ainneoin aon ní sna fo-ailt roimhe seo den alt seo, ach gan dochar d’aon fhoráil dá 
mhalairt díobh seo a leanas—

  (a) ordú ón gcúirt nó gealltanas a tugadh don chúirt;

  (b) an rún go ndéanfaí laghdú ar chaipiteal cuideachta nó aon rún eile is iomchuí maidir 
leis sin; nó

  (c) bunreacht na cuideachta,

  aon chúlchiste a eascróidh as laghdú a dhéanamh ar chaipiteal cuideachta de chuid 
cuideachta, déileálfar leis, chun críocha an ailt seo agus chun críoch thairis sin, mar 
bhrabús réadaithe.

 (10) San alt seo, folaíonn “sócmhainn dhocht” aon sócmhainn eile nach sócmhainn reatha.

Toirmeasc ar dhéileáil le brabúis nó caillteanais réamhfhála i ráitis airgeadais cuideachta 
sealbhaíochta mar bhrabúis atá ar fáil lena ndáileadh

118. (1) Faoi réir fho-ailt (3) agus (4), aon mhéid de na brabúis charntha nó de na caillteanais 
charntha is inchurtha i leith aon scaireanna i bhfochuideachta a bheidh á sealbhú de 
thuras na huaire ag cuideachta sealbhaíochta nó ag aon cheann eile dá fochuideachtaí 
ní dhéileálfar leis, chun aon chríche, i ráitis airgeadais na cuideachta sealbhaíochta mar 
bhrabúis atá ar fáil lena ndáileadh sa mhéid go mbaineann an méid sin le brabúis charntha 
nó caillteanais charntha don tréimhse roimh an dáta a fuair, nó ar amhail uaidh a fuair, an 
chuideachta nó aon cheann dá fochuideachtaí na scaireanna (agus gairtear an “tréimhse 
réamhfhála” den tréimhse sin i bhfo-alt (2)).

 (2) D’fhonn a chinneadh cibé acu a dhéileálfar nó nach ndéileálfar le haon bhrabúis nó 
caillteanais mar bhrabúis nó caillteanais don tréimhse réamhfhála, féadfar déileáil leis 
an mbrabús nó leis an gcaillteanas d’aon bhliain airgeadais de chuid na fochuideachta, 
murab indéanta é a chionroinnt go réasúnta cruinn faoi threoir na bhfíoras, mar bhrabús nó 
mar chaillteanas a bhí ag fabhrú ó lá go lá i gcaitheamh na bliana sin agus é a chionroinnt 
dá réir sin.

 (3) Má leantar an Nós Imeachta maidir le Ceadú Achomair maidir leis an áireamh sin, ní 
thoirmisctear le fo-alt (1)—

  (a) maidir le iomlán an mhéid dá dtagraítear san fho-alt sin; nó

  (b) cibé cuid den mhéid sin a bheidh sonraithe sa dearbhú dá dtagraítear in alt 205,

  go ndéileálfar leis nó léi mar bhrabúis atá ar fáil lena ndáileadh ag an gcuideachta 
sealbhaíochta ar feadh na tréimhse dá dtagraítear in alt 202(1)(a) agus ar feadh na 
tréimhse sin amháin (mar atá feidhm ag an bhforáil sin de bhua alt 202(2) agus (3)).
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 (4) Níl feidhm ag fo-alt (1) maidir leis na brabúis nó leis na caillteanais is inchurtha i leith 
scaireanna i bhfochuideachta a bheidh i seilbh ag cuideachta sealbhaíochta i gcás go 
bhfuarthas na scaireanna sin in idirbheart lena mbaineann alt 72, 73 nó 75.

Dáiltí comhchineáil: méid a chinneadh

119. (1) Tá feidhm ag an alt seo chun méid dáilte a chinneadh arb éard é, nó a n-áirítear ann, nó 
a ndéileálfar leis mar dháileadh a eascraíonn de dhroim cuideachta do dhíol nó d’aistriú 
sócmhainn neamhairgid nó do dhiúscairt sócmhainn neamhairgid ar shlí eile, más rud 
é—

  (a) go mbeidh brabúis ar fáil ag an gcuideachta lena ndáileadh tráth an dáilte; agus

  (b) go bhféadfadh an chuideachta, dá mbeadh méid an dáilte le cinneadh de réir an ailt 
seo, an dáileadh a dhéanamh gan an Chuid seo a shárú.

 (2) Measfar gurb éard é méid an dáilte (nó na coda iomchuí den dáileadh)—

  (a) i gcás nach lú méid nó luach na comaoine i leith na diúscartha ná leabharluach na 
sócmhainne, nialas;

  (b) in aon chás eile, an méid ar mó leabharluach na sócmhainne ná méid nó luach aon 
chomaoine i leith na diúscartha.

 (3) Chun críocha fho-alt (1)(a), déileáiltear le brabúis na cuideachta atá ar fáil lena ndáileadh 
mar bhrabúis arna méadú den mhéid (más ann) ar mó méid nó luach aon chomaoine i 
leith na diúscartha ná leabharluach na sócmhainne.

 (4) San alt seo, ciallaíonn “leabharluach”, i ndáil le sócmhainn—

  (a) an méid a bheidh luaite leis an tsócmhainn sna ráitis airgeadais iomchuí dá dtagraítear 
in alt 121; nó

  (b) i gcás nach mbeidh aon mhéid luaite leis an tsócmhainn sna ráitis airgeadais sin, 
nialas.

 (5) Beidh éifeacht le forálacha alt 121 faoi réir an ailt seo.

Déanfar costais forbartha a thaispeánfar mar shócmhainn de chuid cuideachta a 
fhritháireamh in aghaidh bhrabúis dáilte na cuideachta

120. (1) Faoi réir na bhforálacha seo a leanas den alt seo, i gcás go dtaispeánfar costais forbartha 
mar shócmhainn i ráitis airgeadais chuideachta, déileálfar le haon mhéid a thaispeánfar i 
leith na gcostas sin, chun críocha alt 117, mar chaillteanas réadaithe.

 (2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le haon chuid den mhéid dá dtagraítear san fho-alt 
sin arb éard í brabús neamhréadaithe a dhéanfar ar athluacháil na gcostas dá dtagraítear 
amhlaidh.

 (3) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) más rud é—

  (a) go mbeidh imthosca speisialta ann le gur cóir do stiúrthóirí na cuideachta lena 
mbaineann breith a thabhairt nach ndéileálfar leis an méid a luaitear i leith costais 
forbartha i ráitis airgeadais na cuideachta mar a cheanglaítear leis an bhfo-alt sin; 
agus
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  (b) go luafar—

   (i) i gcás go n-ullmhóidh an chuideachta ráitis airgeadais eintitis faoi Acht na 
gCuideachtaí, sa nóta a ghabhann leis na ráitis a cheanglaítear le mír 23(2) de 
Sceideal 3; nó

   (ii) i gcás go n-ullmhóidh an chuideachta ráitis airgeadais eintitis faoi CITA, in aon 
nóta a ghabhann leis na ráitis sin,

  nach ndéileálfar leis an méid sin amhlaidh agus go míneofar sa nóta na himthosca a 
bhfuiltear ag seasamh orthu chun bonn cirte a thabhairt le breith na stiúrthóirí chuige sin.

Na ráitis airgeadais iomchuí

121. (1) Faoi réir na bhforálacha seo a leanas den alt seo, is faoi threoir na n-ítimí iomchuí mar 
a bheidh luaite sna ráitis airgeadais eintitis iomchuí a chinnfear an cheist cibé acu a 
fhéadfaidh nó nach bhféadfaidh cuideachta dáileadh a dhéanamh gan alt 117 a shárú 
agus cad is méid d’aon dáileadh a fhéadfar a dhéanamh amhlaidh, agus déileálfar le halt 
117 mar alt a sáraíodh i gcás dáilte mura ndéanfar ceanglais an ailt seo i ndáil leis na 
ráitis sin a chomhlíonadh i gcás an dáilte sin.

 (2) Is éard iad na ráitis airgeadais eintitis iomchuí d’aon chuideachta i gcás aon dáileadh 
áirithe—

  (a) ach amháin i gcás a thagann faoi réir mhír (b) nó (c), na ráitis airgeadais eintitis 
dheireanacha, is é sin le rá, na ráitis airgeadais reachtúla maidir leis an gcuideachta 
amháin, arna n-ullmhú de réir cheanglais Chuid 6 (agus, más infheidhme, de réir 
cheanglais Airteagal 4 den Rialachán maidir le CICanna (de réir bhrí na Coda sin)) 
agus a leagadh i leith na bliana airgeadais is deireanaí roimhe sin, ar leagadh ráitis 
airgeadais reachtúla arna n-ullmhú amhlaidh ina leith;

  (b) dá bhfionnfaí go sáródh an dáileadh sin alt 117 mura ndéanfaí tagairt ach do na 
ráitis airgeadais reachtúla dheireanacha, cibé ráitis airgeadais (“ráitis airgeadais 
eatramhacha”), maidir leis an gcuideachta amháin, is gá le go bhféadfar breithiúnas 
réasúnach a thabhairt maidir le méideanna aon ítime de na hítimí iomchuí;

  (c) más rud é go bhfuil sé beartaithe an dáileadh sin a dhearbhú le linn chéad bhliain 
airgeadais na cuideachta nó sula leagfar aon ráitis airgeadais reachtúla i leith na 
bliana airgeadais sin, cibé ráitis airgeadais (“ráitis airgeadais tosaigh”), maidir leis 
an gcuideachta amháin, is gá mar atá luaite i mír (b).

 (3) Beidh feidhm ag na ceanglais seo a leanas i gcás nach mbeidh de ráitis airgeadais 
eintitis iomchuí ann i gcás aon dáileadh ach na ráitis airgeadais dheireanacha de chuid 
cuideachta, is é sin le rá—

  (a) beidh na ráitis airgeadais sin ullmhaithe go cuí nó ullmhaithe amhlaidh faoi réir 
nithe, agus faoi réir na nithe sin amháin, nach bhfuil ábhartha chun a chinneadh, faoi 
threoir na n-ítimí iomchuí mar a bheidh siad luaite sna ráitis sin, an sárófaí alt 117 
leis an dáileadh sin;

  (b) mura rud é go mbeidh an chuideachta i dteideal, agus go ndearna an chuideachta, 
leas a bhaint as an díolúine faoi alt 360 nó 365 ó iniúchadh, beidh tuarascáil tugtha 
faoi alt 391 ag iniúchóirí reachtúla na cuideachta i leith na ráiteas airgeadais sin;
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  (c) más rud é, de bhua aon ní dá dtagraítear sa tuarascáil sin, nach tuarascáil gan agús 
an tuarascáil, beidh ráite i scríbhinn freisin ag na hiniúchóirí reachtúla (an tráth a 
tugadh an tuarascáil nó tráth dá éis sin) an bhfuil, dar leo, an ní sin ábhartha chun a 
chinneadh, faoi threoir na n-ítimí iomchuí mar a bheidh luaite sna ráitis airgeadais 
sin, an sárófaí alt 117 leis an dáileadh sin; agus

  (d) beidh cóip d’aon ráiteas den sórt sin leagtha faoi bhráid na cuideachta i gcruinniú 
ginearálta.

 (4) Is leor ráiteas faoi fho-alt (3)(c) chun na gcríoch a bhaineann le dáileadh áirithe, ní 
hamháin má bhaineann sé le dáileadh atá beartaithe, ach freisin má bhaineann sé le 
dáiltí d’aon tuairisc ar a n-áirítear an dáileadh áirithe sin, d’ainneoin nach raibh sé sin 
beartaithe tráth an ráitis.

 (5) D’fhonn a chinneadh, faoi threoir ráitis airgeadais áirithe, an bhféadfaidh cuideachta 
dáileadh beartaithe a dhéanamh, beidh éifeacht leis an alt seo, in aon chás go mbeidh 
dáileadh amháin nó níos mó déanta cheana féin de bhun cinntí a rinneadh faoi threoir na 
ráiteas airgeadais céanna sin, amhail is dá ndéanfaí an dáileadh beartaithe a mhéadú de 
mhéid na ndáiltí arna ndéanamh amhlaidh.

 (6) I gcás go mbeidh feidhm ag fo-alt (3)(a) maidir leis na ráitis airgeadais eintitis iomchuí, 
ní bheidh feidhm ag alt 117(5) chun a chinneadh an ndearnadh aon athluacháil ar 
shócmhainní dochta na cuideachta ba dhifear do mhéid na n-ítimí iomchuí mar a bheidh 
luaite sna ráitis sin, mura mbeidh luaite i nóta a ghabhann leis na ráitis sin—

  (a) gur bhreithnigh na stiúrthóirí an luach a bhí, aon tráth áirithe, ag aon sócmhainní 
dochta de chuid na cuideachta gan na sócmhainní sin a athluacháil iarbhír;

  (b) gur deimhin leo nach lú, nó nár lú, luach comhiomlán na sócmhainní sin an tráth 
áirithe atá i gceist ná an méid comhiomlán atá, nó a bhí, á lua leo de thuras na huaire 
i ráitis airgeadais reachtúla na cuideachta; agus

  (c) go bhfuil na hítimí iomchuí dá ndearnadh difear luaite dá réir sin sna ráitis airgeadais 
iomchuí ar an mbonn go ndearnadh, an tráth áirithe sin, athluacháil ar shócmhainní 
dochta na cuideachta a raibh, de bhua alt 117(5), na sócmhainní atá i gceist ar áireamh 
iontu.

 (7) San alt seo—

  ciallaíonn “ullmhaithe go cuí”, i ndáil le haon ráitis airgeadais de chuid cuideachta, gur 
ullmhaíodh iad go cuí de réir fhorálacha Chuid 6;

  ciallaíonn “ítim iomchuí” aon cheann díobh seo a leanas, is é sin le rá, brabúis,  
caillteanais, sócmhainní, dliteanais, soláthairtí (de réir bhrí Sceideal 3), scairchaipiteal 
agus cúlchistí;

  folaíonn “cúlchistí” cúlchistí neamhindáilte, is é sin le rá—

  (a) caipiteal neamhainmnithe na cuideachta;

  (b) an méid ar mó brabúis neamhréadaithe charntha na cuideachta, a mhéid nár  
úsáideadh iad roimhe sin trí aon chaipitliú, ná a caillteanais neamhréadaithe charntha, 
a mhéid nár díscríobhadh iad roimhe sin i laghdú nó in atheagrú a rinneadh go cuí ar 
chaipiteal; agus
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  (c) aon chúlchiste eile a dtoirmisctear ar an gcuideachta é a dháileadh le haon  
achtachán, seachas achtachán sa Chuid seo, nó lena bunreacht.

  ciallaíonn “tuarascáil gan agús”, i ndáil le haon ráitis airgeadais de chuid cuideachta, 
tuarascáil gan agús, á rá go bhfuil na ráitis airgeadais ullmhaithe go cuí dar leis an duine 
atá ag tabhairt na tuarascála, agus chun críocha an ailt seo, tá ráitis airgeadais leagtha 
más rud é gur comhlíonadh alt 290 i ndáil leis na ráitis sin.

Iarmhairtí a leanfaidh as dáileadh neamhdhleathach a dhéanamh

122. (1) Más rud é, i gcás dáileadh nó cuid de dháileadh a dhéanfaidh cuideachta chuig  
comhalta dá cuid, go ndéanfar an dáileadh de shárú ar aon fhoráil den Chuid seo agus 
gurb eol don chomhalta, nó go bhfuil forais réasúnacha aige nó aici chun a chreidiúint, 
tráth an dáilte, go bhfuil sin á dhéanamh amhlaidh, dlífidh sé nó sí an dáileadh nó an 
chuid sin den dáileadh, de réir mar a bheidh, a aisíoc leis an gcuideachta nó (i gcás 
dáileadh a dhéanfar ar shlí seachas in airgead tirim) dlífidh sé nó sí suim is comhionann 
le luach an dáilte nó na coda an tráth sin a íoc leis an gcuideachta.

 (2) Ní dochar an t-alt seo d’aon oibleagáid a fhorchuirtear ar leith ón alt seo ar chomhalta  
de chuideachta chun dáileadh a rinneadh chuige nó chuici go neamhdhleathach a aisíoc.

An bhrí atá le “dáileadh”, “caipitliú”, etc., agus forálacha forlíontacha

123. (1) Sa Chuid seo, ciallaíonn “dáileadh” dáileadh de gach tuairisc ar shócmhainní cuideachta 
chuig comhaltaí na cuideachta, in airgead tirim nó ar shlí eile, ach amháin dáiltí a 
dhéantar mar a leanas—

  (a) scaireanna a eisiúint mar scaireanna bónais láníoctha nó páirtíoctha;

  (b) scaireanna tosaíochta a fhuascailt de bhun alt 108 as na fáltais ó eisiúint nua 
scaireanna a dhéanfar chun críoch fuascailte;

  (c) scaireanna a fhuascailt nó a cheannach de bhun alt 105 agus na bhforálacha  
iomchuí eile den Chuid seo as na fáltais ó eisiúint nua scaireanna a dhéanfar chun 
críocha na fuascailte nó an cheannaigh;

  (d) aon phréimh a íoc de bhun alt 106(5) as caipiteal neamhainmnithe na cuideachta  
ar fhuascailt dá dtagraítear san fhoráil sin; agus

  (e) sócmhainní a dháileadh ar chomhaltaí de chuid na cuideachta tráth a foirceanta.

 (2) Sa Chuid seo, ciallaíonn “caipitliú”, i ndáil le haon bhrabúis de chuid cuideachta, aon 
cheann de na hoibríochtaí seo a leanas, is é sin le rá, na brabúis a chur chun feidhme 
chun íoc go hiomlán nó go páirteach as scaireanna neamheisithe sa chuideachta atá le 
leithroinnt ar chomhaltaí de chuid na cuideachta mar scaireanna bónais láníoctha nó 
páirtíoctha nó na brabúis a aistriú go dtí caipiteal neamhainmnithe.

 (3) Aon tagairtí sa Chuid seo do bhrabúis agus do chaillteanais d’aon tuairisc is tagairtí iad, 
faoi seach, do bhrabúis agus do chaillteanais den tuairisc sin a dhéanfar aon tráth agus, 
ach amháin mar a n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt, is tagairtí iad, faoi seach, do 
bhrabúis ioncaim agus caipitil agus do chaillteanais ioncaim agus caipitil.

 (4) Ní dochar forálacha na Coda seo d’aon achtachán ná riail dlí ná d’aon fhoráil de 
bhunreacht cuideachta lena sriantar na suimeanna as a bhféadfar, nó na cásanna ina 
bhféadfar, dáileadh a dhéanamh.
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 (5) Más rud é go ndéanfaidh cuideachta dáileadh sócmhainne neamhairgid, nó dáileadh  
ar a n-áirítear sócmhainn neamhairgid, agus gur brabús neamhréadaithe aon chuid den 
mhéid a bheidh luaite leis an tsócmhainn sin sna ráitis airgeadais is iomchuí chun críocha 
an dáilte de réir na Caibidle seo, déileálfar leis an mbrabús sin mar bhrabús réadaithe—

  (a) d’fhonn dlíthiúlacht an dáilte de réir na Caibidle seo a chinneadh (cibé acu roimh an 
dáileadh a dhéanamh nó dá éis); agus

  (b) d’fhonn míreanna 14(a) agus 37(3) de Sceideal 3 a chur chun feidhme (ní dhéanfar 
ach brabúis réadaithe a áireamh nó a aistriú go dtí an cuntas sochair agus dochair) 
i ndáil le haon ní a rinneadh d’fhonn go ndéanfaí an dáileadh sin nó i dtaca leis an 
dáileadh sin a dhéanamh.

Nósanna imeachta le haghaidh díbhinní agus nithe eile a dhearbhú, a íoc, etc.

124. (1) Tá feidhm ag gach foráil den alt seo agus d’alt 125 ach amháin a mhéid go bhforáiltear 
a mhalairt le bunreacht na cuideachta.

 (2) Féadfaidh cuideachta, le gnáthrún, díbhinní a dhearbhú ach ní mó aon díbhinn ná an 
méid a mholfaidh stiúrthóirí na cuideachta.

 (3) Féadfaidh stiúrthóirí cuideachta, ó am go ham—

  (a) cibé díbhinní eatramhacha is dealraitheach do na stiúrthóirí a bheith cóir de réir 
bhrabúis na cuideachta, a íoc leis na comhaltaí faoi réir alt 117;

  (b) sula molfaidh siad aon díbhinn, cibé suimeanna is cuí leo a chur i leataobh as brabúis 
na cuideachta mar chúlchiste nó cúlchistí a bheidh, de rogha na stiúrthóirí, inchurtha 
chun feidhme chun aon chríche a bhféadfar brabúis na cuideachta a chur chun 
feidhme chuici go cuí, agus go dtí go gcuirfear chun feidhme iad amhlaidh, féadfar, 
de rogha na stiúrthóirí, iad a úsáid i ngnó na cuideachta nó iad a infheistiú i cibé 
infheistíochtaí a chinnfidh na stiúrthóirí go dleathach;

  (c) gan brabúis na cuideachta a chur i gcúlchiste, aon bhrabúis a thabhairt ar aghaidh 
más dóigh leo is críonna gan iad a dháileadh.

 (4) Faoi réir cearta daoine, más ann, a bheidh i dteideal scaireanna lena ngabhfaidh cearta 
speisialta maidir le díbhinn, dearbhófar agus íocfar gach díbhinn de réir na méideanna a 
íocadh nó ar creidiúnaíodh a n-íoc ar na scaireanna a n-íocfar an díbhinn ina leith.

 (5) Ach ní dhéileálfar le haon mhéid a íocadh, nó ar creidiúnaíodh a íoc, ar scair, i dtosach 
ar ghlaonna, chun críocha an ailt seo mar mhéid a íocadh ar an scair.

 (6) Cionroinnfear agus íocfar gach díbhinn i gcomhréir leis na méideanna a íocadh, nó ar 
creidiúnaíodh a n-íoc, ar na scaireanna i rith aon chuid nó aon chodanna den tréimhse a 
n-íocfar an díbhinn ina leith, ach má eisítear aon scair ar théarmaí lena bhforáiltear go 
mbeidh sí ar chéim díbhinne amhail ó dháta áirithe, beidh an scair sin ar chéim díbhinne 
dá réir sin.

 (7) Féadfaidh na stiúrthóirí gach suim airgid (más ann) is iníoctha go díreach ag aon 
chomhalta leis an gcuideachta, i gcuntas glaonna nó eile, i ndáil le scaireanna na 
cuideachta, a asbhaint as aon díbhinn is iníoctha leis an gcomhalta sin.
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Forálacha forlíontacha i ndáil le halt 124

125. (1) Maidir le haon chruinniú ginearálta de chuid cuideachta ag a ndearbhófar díbhinn nó 
bónas, féadfar a ordú ann an díbhinn nó an bónas sin a íoc, go hiomlán nó go páirteach, 
trí shócmhainní sonracha a dháileadh, agus, go háirithe, trí scaireanna nó bintiúir nó stoc 
bintiúir íoctha in aon chuideachta eile a dháileadh, nó ar aon slí nó slite acu sin.

 (2) Tabharfaidh stiúrthóirí na cuideachta éifeacht don rún sin, agus i gcás aon deacracht 
maidir leis an dáileadh sin féadfaidh na stiúrthóirí an ní a réiteach mar is fóirsteanach 
leo, agus go háirithe, féadfaidh siad—

  (a) deimhnithe codánacha a eisiúint agus luach na sócmhainní sonracha sin nó aon 
choda díobh a shocrú;

  (b) a chinneadh go ndéanfar íocaíochtaí in airgead tirim le haon chomhaltaí ar bhonn an 
luacha a shocrófar amhlaidh, d’fhonn cearta gach uile pháirtí a choigeartú; agus

  (c) aon sócmhainní sonracha den sórt sin a dhílsiú d’iontaobhaithe mar a fheicfear do na 
stiúrthóirí a bheith fóirsteanach.

 (3) Féadfar aon díbhinn, ús nó airgead eile a bheidh iníoctha in airgead tirim i leith aon 
scaireanna a íoc—

  (a) le seic nó le hionstraim shoshannta a chuirfear leis an bpost agus a dhíreofar, 
nó a sheachadfar ar shlí eile, chuig seoladh cláraithe an tsealbhóra nó, i gcás 
comhshealbhóirí a bheith ann, chuig seoladh cláraithe na chéad duine de na 
comhshealbhóirí a bheidh ainmnithe sa chlár nó chuig cibé duine agus chuig cibé 
seoladh a ordóidh na comhshealbhóirí i scríbhinn; nó

  (b) le comhaontú leis an íocaí (a bhféadfaidh gur comhaontú ginearálta nó comhaontú 
a bheidh teoranta d’íocaíochtaí sonracha é), le haistriú díreach go dtí cuntas bainc a 
bheidh ainmnithe ag an íocaí.

 (4) Beidh aon seic nó ionstraim shoshannta den sórt sin iníoctha de réir ordú an duine chun 
a gcuirfear é nó í.

 (5) Féadfaidh aon duine de dhá chomhshealbhóir, nó níos mó, admhálacha bailí a thabhairt 
ar aon díbhinní, bónais nó airgead eile is iníoctha i leith na scaireanna a bheidh i seilbh 
acu mar chomhshealbhóirí, cibé acu is le seic nó le hionstraim shoshannta nó le haistriú 
díreach a íocfar iad nó é.

 (6) Ní shaothróidh aon díbhinn ús i gcoinne na cuideachta.

Eisiúintí bónais

126. (1) Tá feidhm ag gach foráil den alt seo ach amháin i gcás go bhforáiltear a mhalairt le 
bunreacht na cuideachta.

 (2) I bhfo-ailt (3) agus (4), ciallaíonn “suim iomchuí”—

  (a) aon suim atá de thuras na huaire chun creidiúna do chaipiteal neamhainmnithe na 
cuideachta;

  (b) aon cheann de bhrabúis na cuideachta atá ar fáil lena ndáileadh; nó

  (c) aon suim atá in ionannas do chúlchistí athluachála neamhréadaithe.
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 (3) Féadfaidh an chuideachta i gcruinniú ginearálta, ar mholadh na stiúrthóirí, a bheartú le 
rún go ndéanfar aon suim iomchuí a chaipitliú agus a chur chun feidhme thar ceann na 
gcomhaltaí a bheadh i dteideal an tsuim sin a fháil dá ndéanfaí í a dháileadh mar dhíbhinn 
agus sna cionúireachtaí céanna chun íoc go hiomlán as, nó faoi chomhair íoc go hiomlán 
as, scaireanna neamheisithe de chuid na cuideachta de mhéid ainmniúil is comhionann 
leis an tsuim iomchuí a chaipitleofar (na scaireanna sin a bheith le leithroinnt agus le 
dáileadh, agus iad arna gcreidiúnú mar scaireanna láníoctha, ar na sealbhóirí sin agus sna 
cionúireachtaí a dúradh).

 (4) Féadfaidh an chuideachta i gcruinniú ginearálta, ar mholadh ó na stiúrthóirí, a bheartú 
le rún gurb inmhianaithe aon chuid de shuim iomchuí nach mbeidh ar fáil lena dáileadh 
a chaipitliú tríd an tsuim sin a chur chun feidhme chun scaireanna neamheisithe a íoc 
go hiomlán a bheidh le leithroinnt mar scaireanna bónais láníoctha ar na comhaltaí sin 
den chuideachta a bheadh i dteideal na suime sin dá ndéanfaí í a dháileadh mar dhíbhinn 
(agus sna cionúireachtaí céanna).

 (5) Tabharfaidh stiúrthóirí na cuideachta éifeacht d’aon rún faoi fho-alt (3) nó (4).

 (6) Chun na críche sin déanfaidh na stiúrthóirí—

  (a) gach leithreasú agus cur chun feidhme ar na brabúis neamhroinnte ar beartaíodh leis 
an rún iad a chaipitliú; agus

  (b) gach uile leithroinnt agus eisiúint scaireanna láníoctha, más ann, agus i gcoitinne 
déanfaidh siad gach uile ghníomh agus rud is gá chun éifeacht a thabhairt don rún.

 (7) Gan an méid sin roimhe seo a theorannú, féadfaidh na stiúrthóirí—

  (a) cibé foráil is cuí leo a dhéanamh i gcás scaireanna a thiocfaidh chun bheith indáilte 
ina gcodáin (agus, arís, gan an méid sin roimhe seo a theorannú, féadfaidh siad na 
scaireanna arb ionannas dóibh na codáin sin a dhíol agus fáltais ghlana an díola sin 
a dháileadh ar na comhaltaí a mbeadh teideal acu, murach sin, chun na gcodán sin i 
gcionúireachtaí cuí); agus

  (b) a údarú d’aon duine comhaontú a dhéanamh leis an gcuideachta thar ceann na 
gcomhaltaí uile lena mbaineann chun go leithroinnfear ar na comhaltaí sin faoi seach, 
agus iad i gcreidiúint dóibh mar scaireanna láníoctha, aon scaireanna sa bhreis a 
dtiocfaidh siad chun bheith ina dteideal ar an gcaipitliú lena mbaineann a dhéanamh 
nó, de réir mar is gá sa chás, chun go n-íocfar, trína gcionúireachtaí faoi seach de 
na brabúis ar beartaíodh le rún iad a chaipitliú a chur chun feidhme ina leith, na 
méideanna a bheidh fágtha gan íoc ar a scaireanna láithreacha.

 (8) Beidh aon chomhaontú a dhéanfar faoin údarás sin ina chomhaontú éifeachtach agus ina 
cheangal ar na comhaltaí uile lena mbaineann.

 (9) I gcás go mbeidh rún rite ag stiúrthóirí cuideachta athluacháil bona fide ar shócmhainní 
dochta uile na cuideachta a cheadú, maidir leis an nglanbharrachas caipitil de bhreis ar 
leabharluach na sócmhainní roimhe sin a eascraíonn as an athluacháil sin—

  (a) féadfaidh na stiúrthóirí é a chreidiúnú do chaipiteal neamhainmnithe, seachas don 
chuntas scairphréimhe; nó

  (b) féadfar é a úsáid chun scaireanna neamheisithe de chuid na cuideachta a íoc a bheidh 
le heisiúint chuig comhaltaí mar scaireanna bónais láníoctha.
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CUID 4

Rialachas coRpaRáideach

caiBidil 1

Réamhráiteach

Rochtain ar dhoiciméid le linn uaireanta gnó

127. (1) Aon tagairt sa Chuid seo do dhoiciméad a bheidh á choimeád ag cuideachta a bheith  
ar fáil chun a iniúchta ag duine, nó ag aicme áirithe duine, le linn uaireanta gnó,  
léifear í mar cheanglas go mbeidh an doiciméad ar fáil chun an iniúchta sin faoi réir cibé 
srianta réasúnacha a fhorchuirfidh an chuideachta i gcruinniú ginearálta, ach ionas go 
lamhálfar 2 uair an chloig ar a laghad gach lá le haghaidh an iniúchta sin.

 (2) Tá feidhm ag fo-alt (1) maidir le forálacha Codanna eile den Acht seo dá dtagraítear i 
gCaibidil 10 (a bhaineann, i measc nithe eile, le hiniúchadh clár) mar atá feidhm aige 
maidir le forálacha na Coda seo dá dtagraítear amhlaidh.

caiBidil 2

Stiúrthóirí agus rúnaithe

Stiúrthóirí

128. (1) Beidh stiúrthóir amháin ar a laghad ar gach cuideachta.

 (2) Má dhéanann cuideachta mainneachtain fo-alt (1) a chomhlíonadh ar feadh 28 lá 
chomhleanúnacha, beidh an chuideachta agus aon oifigeach di a rinne mainneachtain 
ciontach i gcion de chuid earnáil 3.

Rúnaithe

129. (1) Beidh rúnaí ag cuideachta, agus féadfaidh sé nó sí a bheith ina dhuine nó ina duine de na 
stiúrthóirí.

 (2) Aon ní a cheanglaítear ar an rúnaí a dhéanamh, nó a údaraítear dó nó di a dhéanamh,  
nó a cheanglaítear nó a údaraítear a dhéanamh maidir leis nó léi, féadfaidh aon rúnaí 
cúnta nó leasrúnaí, má bhíonn an oifig folamh nó más rud é ar aon chúis eile nach mbeidh 
aon rúnaí ann a bheidh inniúil ar ghníomhú, é a dhéanamh nó féadfar é a dhéanamh 
maidir leis nó léi nó, mura mbeidh aon rúnaí cúnta nó leasrúnaí ann a bheidh inniúil ar 
ghníomhú, féadfaidh aon oifigeach don chuideachta a bheidh údaraithe go ginearálta nó 
go speisialta chuige sin ag na stiúrthóirí é a dhéanamh nó féadfar é a dhéanamh maidir 
leis nó léi.

 (3) Faoi réir fho-alt 25(5), déanfaidh stiúrthóirí na cuideachta an rúnaí a cheapadh go  
ceann cibé tréimhse, agus ar cibé luach saothair agus coinníollacha, is cuí leo; agus 
féadfaidh siad aon rúnaí a cheapfar amhlaidh a chur as oifig.

 (4) Beidh dualgas ar stiúrthóirí cuideachta a chinntiú go bhfuil ag an duine a cheapfar mar 
rúnaí na scileanna nó na hacmhainní is gá chun a dhualgais reachtúla nó a dualgais 
reachtúla agus eile a chomhlíonadh.



173

[Uimh. 38.][2014.]
  

Acht na gCuideachtaí, 2014.
  

 (5) Folaíonn na cásanna a bhfuil feidhm ag fo-alt (4) maidir leo cás ina gceapfar duine de 
stiúrthóirí na cuideachta mar rúnaí.

 (6) I gcás nach mbeidh ach stiúrthóir amháin ar chuideachta, ní fhéadfaidh an duine sin  
oifig rúnaí na cuideachta a shealbhú freisin.

 (7) I bhfo-ailt (2) go (6) folaíonn tagairtí do rúnaí tagairtí do chomhrúnaithe.

Toirmeasc ar chomhlacht corpraithe nó comhlacht neamhchorpraithe daoine a bheith ina 
stiúrthóir

130. (1) Ní bheidh comhlacht corpraithe nó comhlacht neamhchorpraithe daoine ag aon 
chuideachta mar stiúrthóir ar an gcuideachta.

 (2) Aon cheapadh airbheartaithe comhlachta chorpraithe nó comhlachta neamhchorpraithe 
daoine mar stiúrthóir ar chuideachta, beidh sé ar neamhní.

Toirmeasc ar mhionaoiseach a bheith ina stiúrthóir nó ina rúnaí

131. (1) Ní cheapfar aon duine ina stiúrthóir nó, i gcás pearsa aonair, ina rúnaí ar chuideachta 
mura mbeidh 18 mbliana d’aois slánaithe aige nó aici.

 (2) Aon cheapadh airbheartaithe mionaoisigh mar stiúrthóir ar chuideachta, beidh sé ar 
neamhní.

 (3) Más rud é—

  (a) nach mbeidh 18 mbliana d’aois slánaithe ag duine a cheapfar ina stiúrthóir ar 
chuideachta roimh thosach feidhme fho-alt (1) nuair a thosóidh feidhm an fho-ailt 
sin; nó

  (b) go mbeidh oifig stiúrthóra cuideachta á sealbhú thairis sin de bhua oifig eile agus 
nach mbeidh 18 mbliana d’aois slánaithe ag an duine a cheapfar chun na hoifige eile 
sin nuair a thosóidh feidhm fho-alt (1),

  scoirfidh an duine sin de bheith ina stiúrthóir ar an gcuideachta ar thosach feidhme  
fho-alt (1) agus déanfaidh an chuideachta an t-athrú iarmhartach is gá ina clár stiúrthóirí 
agus tabharfaidh sí fógra faoin athrú don Chláraitheoir.

Toirmeasc ar fhéimheach neamhurscaoilte a bheith ina stiúrthóir nó ina rúnaí nó a bheith 
páirteach sa chuideachta

132. (1) Más rud é, maidir le haon duine ar féimheach neamhurscaoilte é nó í—

  (a) go ngníomhóidh sé nó sí mar stiúrthóir nó rúnaí ar chuideachta; nó

  (b) go mbeidh páirt nó baint aige nó aici, go díreach nó go neamhdhíreach, le tionscnamh, 
foirmiú nó bainistiú cuideachta,

  beidh an duine (mura le cead na cúirte a dhéanfaidh sé nó sí amhlaidh) ciontach i gcion 
de chuid earnáil 2.

 (2) I gcás go gciontófar duine i gcion faoi fho-alt (1), measfar an duine a bheith faoi réir  
ordú dícháilíochta ó dháta an chiontaithe sin go ceann cibé tréimhse a shonróidh an 
chúirt mura raibh sé nó sí, nó murar measadh é nó í a bheith, faoi réir ordú den sórt sin 
ar an dáta sin.
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 (3) San alt seo, tá le “ordú dícháilíochta” an bhrí chéanna atá leis i gCaibidil 4 de Chuid 14.

Scrúdú i dtaobh stádas sócmhainneachta

133. (1) I gcás go mbeidh cúis ag an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach chun a 
chreidiúint gur féimheach neamhurscaoilte stiúrthóir nó rúnaí ar chuideachta, féadfaidh 
an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach an chumhacht seo a leanas a fheidhmiú.

 (2) Is éard í an chumhacht sin a cheangal ar stiúrthóir nó rúnaí ar chuideachta ráiteas 
mionnaithe uaidh nó uaithi a thabhairt ar aird don Stiúrthóir, faoi dháta sonraithe, i dtaobh 
na bhfíoras iomchuí uile i ndáil le staid airgeadais an stiúrthóra nó an rúnaí, laistigh den 
Stát agus in áit eile, agus, go háirithe, i ndáil le haon ní a bhaineann le féimheacht amhail 
ar dháta áirithe.

 (3) Féadfaidh an chúirt, ar iarratas ón Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach, a 
cheangal ar stiúrthóir nó rúnaí ar chuideachta a mbeidh ráiteas déanta aige nó aici faoi 
fho-alt (2) láithriú os a comhair agus aon cheist i ndáil lena bhfuil sa ráiteas a fhreagairt 
faoi mhionn.

 (4) Féadfaidh an chúirt, ar iarratas ón Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach, 
ordú dícháilíochta a dhéanamh i gcoinne stiúrthóir nó rúnaí ar chuideachta, ar ordú 
dícháilíochta é go ceann cibé tréimhse a shonróidh an chúirt, ar na forais gur féimheach 
neamhurscaoilte é nó í.

 (5) Aon stiúrthóir nó rúnaí ar chuideachta a mhainneoidh ceanglas faoi fho-alt (2) a 
chomhlíonadh, beidh sé nó sí ciontach i gcion de chuid earnáil 3.

 (6) San alt seo, tá le “ordú dícháilíochta” an bhrí chéanna atá leis i gCaibidil 4 de Chuid 14.

Ní cheadaítear do dhuine gníomhartha a dhéanamh i gcáil stiúrthóra agus rúnaí

134. Aon fhoráil—

  (a) den Acht seo;

  (b) d’ionstraim faoi; nó

  (c) de bhunreacht cuideachta,

 lena gceanglaítear ar stiúrthóir agus ar an rúnaí ní a dhéanamh, nó lena n-údaraítear dóibh 
ní a dhéanamh, nó lena gceanglaítear nó lena n-údaraítear ní a dhéanamh maidir leo, ní 
chomhlíonfar í tríd an ní sin a bheith déanta ag an duine céanna nó maidir leis nó léi agus é 
nó í ag gníomhú mar stiúrthóir agus mar rúnaí nó in ionad an rúnaí.

Bailíocht gníomhartha stiúrthóra nó rúnaí

135. Beidh gníomhartha stiúrthóra nó rúnaí bailí d’ainneoin aon locht a d’aimseofaí ina  
dhiaidh sin ar a cheapadh nó a ceapadh nó ar a cháilíocht nó a cáilíocht.

Scaircháilíochtaí stiúrthóirí

136. (1) Tá feidhm ag an alt seo i gcás go gceanglaítear le bunreacht cuideachta ar stiúrthóir  
de chuid na cuideachta scaircháilíocht shonraithe (“an cháilíocht shonraithe”) a shealbhú.

 (2) I gcás go mbeidh feidhm ag an alt seo—
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  (a) scarfar le hoifig stiúrthóra cuideachta más rud é, maidir leis an stiúrthóir—

   (i) nach ndéanfaidh sé nó sí, laistigh de 2 mhí tar éis dháta a cheaptha nó a ceaptha 
nó laistigh de cibé tréimhse is giorra ná sin a bheidh socraithe leis an mbunreacht, 
an cháilíocht shonraithe a fháil; nó

   (ii) go scoirfidh sé nó sí aon tráth, tar éis dul in éag don tréimhse sin nó don tréimhse 
sin is giorra ná í a bheidh socraithe amhlaidh, de réir mar a bheidh, den cháilíocht 
shonraithe a shealbhú;

   agus

  (b) ní bheidh duine a scarfaidh le hoifig faoin alt seo in-athcheaptha ina stiúrthóir ar an 
gcuideachta go dtí go bhfaighidh sé nó sí an cháilíocht shonraithe.

Beidh ag cuideachta stiúrthóir a bhfuil cónaí air nó uirthi i stát de chuid LEE

137. (1) Faoi réir fho-alt (2) agus alt 140, duine a bhfuil cónaí air nó uirthi i stát de chuid LEE 
a bheidh i nduine amháin, ar a laghad, de na daoine is stiúrthóirí de thuras na huaire ar 
chuideachta.

 (2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) i ndáil le cuideachta má shealbhaíonn an chuideachta 
banna de thuras na huaire, san fhoirm fhorordaithe, a bheidh i bhfeidhm go feadh luach 
€25,000 agus lena bhforálfar, i gcás mainneachtain ag an gcuideachta iomlán gach (más 
ann) fíneála agus pionóis, nó cuid di nó de, a shonraítear sa Tábla a ghabhann leis an alt 
seo a íoc, go dtiocfaidh chun bheith iníoctha faoin mbanna le duine a bheidh, faoi fho-alt 
(4), ainmnithe chun na críche (an “duine ainmnithe”) suim airgid chun na críche seo a 
leanas.

 (3) Is í an chríoch sin an duine ainmnithe do chur na suime chun feidhme le linn an t-iomlán 
nó cuid, de réir mar a bheidh, de dhliteanas na cuideachta i leith aon fhíneáil nó pionós 
den sórt sin a urscaoileadh (agus déanfaidh an duine ainmnithe aon suim a thiocfaidh 
chun bheith iníoctha amhlaidh a chur chun feidhme dá réir sin).

 (4) Maidir leis an ainmniúchán dá dtagraítear i bhfo-alt (2)—

  (a) is é nó is í an Cláraitheoir nó is iad na Coimisinéirí Ioncaim, de réir mar is cuí, a 
dhéanfaidh é; nó

  (b) i gcás mainneachtain fíneáil dá dtagraítear i mír 1 den Tábla a ghabhann leis an 
alt seo agus fíneáil nó pionós, nó fíneáil agus pionós, dá dtagraítear i mír 2 den 
Tábla sin a íoc, is iad an Cláraitheoir agus na Coimisinéirí Ioncaim a dhéanfaidh é i 
gcomhpháirt.

 (5) Féadfar an banna dá dtagraítear i bhfo-alt (2) a dhéanamh 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 nó 
dliteanas a fhorchuirfear air nó uirthi i ndáil le haon chion nó gníomh neamhdhleathach 
arna dhéanamh aige nó aici.

 (6) Mura gcomhlíonfar fo-alt (1), beidh an chuideachta lena mbaineann agus aon oifigeach 
di a rinne mainneachtain ciontach i gcion de chuid earnáil 4.

 (7) San alt seo, ní fholaíonn “stiúrthóir” stiúrthóir malairte.
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An Tábla

1.  Fíneáil a fhorchuirfear ar an gcuideachta i leith cion faoin Acht seo arna dhéanamh 
aici.

2. (1)  Fíneáil a fhorchuirfear ar an gcuideachta i leith cion faoi alt 1078 den Acht 
Comhdhlúite Cánacha, 1997 arna dhéanamh aici, is cion arb éard é mainneachtain 
ag an gcuideachta ráiteas a cheanglófar uirthi a sheachadadh faoi alt 882 den 
Acht sin a sheachadadh nó fógra a sheirbheálfar uirthi faoi alt 884 den Acht sin 
a chomhlíonadh.

 (2)  Pionós a mbeidh an chuideachta faoi dhliteanas é a íoc faoi alt 1071 nó 1073 den 
Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997.

Forálacha forlíontacha a bhaineann leis an mbanna dá dtagraítear in alt 137(2)

138. (1) San alt seo—

  ciallaíonn “banna” an banna dá dtagraítear in alt 137(2);

  ciallaíonn “duine ainmnithe” an duine a ainmneofar faoi alt 137(4) i ndáil leis an mbanna 
lena mbaineann.

 (2) Forálfar freisin leis an mbanna go dtiocfaidh suim airgid, de bhreis ar an tsuim dá 
dtagraítear in alt 137(2), chun bheith iníoctha faoin mbanna leis an duine ainmnithe, ar é 
nó í do dhéanamh éileamh chuige sin, le toiliú na gCoimisinéirí Ioncaim, ar suim airgid 
í (nach mó ná cibé suim a cheadóidh na Coimisinéirí Ioncaim agus an tAire) chun cibé 
caiteachais a íoc a thabhóidh an duine sin go réasúnach le linn dó nó di a dhualgais nó a 
dualgais a chomhall faoi alt 137(3).

 (3) Déanfaidh an duine ainmnithe gach cuntas is cuí agus is gnách a choimeád, lena 
n-áirítear cuntas ioncaim agus caiteachais agus clár comhardaithe, ar an airgead go léir a 
gheobhaidh sé nó sí ar scór an bhanna agus ar na heisíocaíochtaí go léir a dhéanfaidh sé 
nó sí as aon airgead den sórt sin.

 (4) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe, leis na Coimisinéirí Ioncaim agus le haon duine eile a bhféadfadh, i 
dtuairim an Aire, baint a bheith aige nó aici leis an ní nó leas a bheith aige nó aici ann—

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

  (b) foirm an bhanna sin agus an tréimhse íosta a sonrófar sa bhanna mar an tréimhse a 
mbeidh sé bailí ar a feadh a fhorordú.

 (5) Déanfar cóip den bhanna a shealbhóidh cuideachta—

  (a) i gcás nach mbeidh cónaí i stát de chuid LEE ar aon duine de stiúrthóirí (de réir bhrí 
alt 137) na cuideachta ar dháta a corpraithe, a chur i gceangal leis an ráiteas i ndáil 
leis an gcuideachta a cheanglaítear le halt 21(1)(a) a sheachadadh ar an gCláraitheoir;

  (b) i gcás go dtabharfar fógra don Chláraitheoir faoi alt 139 i ndáil leis an gcuideachta, 
a chur i gceangal leis an bhfógra sin;

  (c) i gcás nach mbeidh cónaí i stát de chuid LEE ar aon duine de na stiúrthóirí (de réir 
bhrí alt 137) de chuid na cuideachta i rith na tréimhse lena mbaineann tuairisceán 
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bliantúil maidir leis an gcuideachta, a chur i gceangal leis an tuairisceán bliantúil sin 
(mura mbeidh cóip den sórt sin curtha i gceangal le fógra faoi alt 139 a thabharfar 
don Chláraitheoir sa tréimhse sin).

Ceanglas chun fógra a thabhairt maidir le neamhchónaí stiúrthóra

139. (1) Gan dochar d’aon ní in alt 149, má scoireann duine de bheith ina stiúrthóir ar  
chuideachta agus, más rud é, tráth an scoir sin—

  (a) go mbeidh cónaí air nó uirthi i stát de chuid LEE; agus

  (b) either—

   (i) gurbh é nó gurbh í an t-aon stiúrthóir amháin, nó

   (ii) go bhfios dó nó di, nach mbeidh cónaí i stát de chuid LEE ar aon stiúrthóir eile 
de chuid na cuideachta,

  déanfaidh an duine sin, laistigh de 14 lá tar éis dháta an scoir sin, fógra i scríbhinn a 
thabhairt don Chláraitheoir maidir leis an scor sin agus maidir leis an ní dá dtagraítear i 
mír (b)(i) nó (ii), de réir mar a bheidh.

 (2) Maidir le fógra i scríbhinn chuig an gCláraitheoir maidir leis an ní dá dtagraítear i bhfo-
alt (1)(b)(i) nó (ii), ní mheasfar gurb ionann é, as féin, agus ní clúmhillteach.

 (3) Má mhainníonn duine fo-alt (1) a chomhlíonadh, beidh sé nó sí, i gcomhpháirt agus go 
leithleach leis an gcuideachta ar scoir sé nó sí de bheith ina stiúrthóir uirthi, faoi dhliteanas 
maidir le haon fhíneáil nó pionós dá dtagraítear in alt 137(2) agus a fhorchuirfear ar an 
gcuideachta, nó a mbreithneofar ina leith go ndlífidh sí í a íoc, tar éis an scoir sin.

 (4) Féadfaidh an Cláraitheoir nó na Coimisinéirí Ioncaim, de réir mar is cuí, aon fhíneáil nó 
pionós den sórt sin a mbeidh an duine sin faoi dhliteanas amhlaidh ina leith a ghnóthú 
uaidh nó uaithi mar fhiach conartha shimplí in aon chúirt dlínse inniúla.

 (5) San alt seo, ní fholaíonn “stiúrthóir” stiúrthóir malairte.

Eisceacht ó alt 137 — nasc réadach leanúnach a bheith ag cuideachtaí le gníomhaíocht 
eacnamaíoch sa Stát

140. (1) Ní bheidh feidhm ag alt 137(1) i ndáil le cuideachta a bhfuil deimhniú faoin alt seo i 
bhfeidhm ina leith.

 (2) Féadfaidh an Cláraitheoir deimhniú a dheonú do chuideachta, ar í do dhéanamh iarratas 
chuige sin san fhoirm fhorordaithe, ar deimhniú é á rá go bhfuil nasc réadach leanúnach 
ag an gcuideachta le gníomhaíocht eacnamaíoch amháin nó níos mó atá á seoladh sa 
Stát.

 (3) Ní dheonóidh an Cláraitheoir deimhniú den sórt sin mura rud é go dtabharfaidh an 
chuideachta lena mbaineann cruthúnas dó nó di go bhfuil nasc den sórt sin aici.

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

 (5) Maidir leis an ráiteas sin, is ráiteas i scríbhinn é a bheidh tugtha ag na Coimisinéirí 
Ioncaim don chuideachta 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 luafar go bhfuil 

cd.4 a.138



178

[2014.][Uimh. 38.]
  

Acht na gCuideachtaí, 2014.
  

forais réasúnacha ag na Coimisinéirí Ioncaim chun a chreidiúint go bhfuil nasc réadach 
leanúnach ag an gcuideachta le gníomhaíocht eacnamaíoch amháin nó níos mó atá á 
seoladh sa Stát.

 (6) Más rud é, de dhroim faisnéis a bheidh tar éis teacht i seilbh an Chláraitheora, go mbeidh 
an Cláraitheoir den tuairim gur scoir cuideachta, ar deonaíodh deimhniú faoi fho-alt (2) 
ina leith, de nasc réadach leanúnach a bheith aici le haon ghníomhaíocht eacnamaíoch 
atá á seoladh sa Stát, déanfaidh sé nó sí an deimhniú sin a chúlghairm.

 (7) Más rud é, de dhroim faisnéis a bheidh tar éis teacht ina seilbh, go mbeidh na Coimisinéirí 
Ioncaim den tuairim gur scoir cuideachta, ar deonaíodh deimhniú faoi fho-alt (2) ina 
leith, de nasc réadach leanúnach a bheith aici le haon ghníomhaíocht eacnamaíoch atá á 
seoladh sa Stát, beidh feidhm ag an méid seo a leanas—

  (a) féadfaidh na Coimisinéirí fógra i scríbhinn a thabhairt don Chláraitheoir á rá go 
bhfuil siad den tuairim sin; agus

  (b) is faisnéis ina sheilbh nó ina seilbh chun críocha fho-alt (6) fógra den sórt sin a 
bheidh faighte ag an gCláraitheoir.

 (8) Beidh éifeacht le fo-alt (7)(a) d’ainneoin aon oibleagáidí maidir le rúndacht nó  
d’ainneoin srianta eile ar nochtadh faisnéise a fhorchuirfear le reacht nó faoi reacht nó 
ar shlí eile.

 (9) Chun críocha an ailt seo, tá nasc réadach leanúnach ag cuideachta le gníomhaíocht 
eacnamaíoch atá á seoladh sa Stát má chomhlíonann sí ceann amháin nó níos mó de na 
coinníollacha seo a leanas—

  (a) go ndéanann duine amháin nó níos mó cúrsaí na cuideachta a bhainistiú ó áit ghnó 
atá bunaithe sa Stát agus go bhfuil an duine sin nó na daoine sin údaraithe ag an 
gcuideachta chun gníomhú thar a ceann;

  (b) go seolann an chuideachta trádáil sa Stát;

  (c) maidir leis an gcuideachta, gur fochuideachta nó cuideachta sealbhaíochta í de chuid 
cuideachta nó de chuid comhlacht corpraithe eile a chomhlíonann ceachtar de na 
coinníollacha a shonraítear i míreanna (a) agus (b) nó iad araon;

  (d) maidir leis an gcuideachta, gur fochuideachta de chuid cuideachta í, a gcomhlíonann 
fochuideachta eile dá cuid ceachtar de na coinníollacha a shonraítear i míreanna (a) 
agus (b) nó iad araon.

Forálacha chun a chinneadh an bhfuil cónaí ar stiúrthóir sa Stát

141. (1) Sa mhéid gurb é cónaí an duine sa Stát a bheidh le cinneadh chun críocha na n-alt sin, 
chun críocha ailt 137 agus 139 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 láithreach 12 mhí”) ar feadh tréimhse 183 lá nó níos mó 
ar an gcomhiomlán; nó

   (ii) aon tráth amháin nó tráthanna ar leithligh—
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    (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 (ar tréimhse í arb é atá inti ar an gcomhiomlán an líon laethanta ar 
a bhfuil an duine i láthair sa Stát sa tréimhse 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 roghnú déanta ag an duine ina leith faoi alt 819(3) den 
Acht sin.

 (2) D’ainneoin fho-alt (1)(a)(ii), i gcás go 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 137 nó 139, an tráth iomchuí 
lena mbaineann; agus

  (b) ní chuirfear an tréimhse san áireamh chun críocha an chomhiomláin dá dtagraítear i 
bhfo-alt (1)(a)(ii).

 (3) Chun críocha fho-ailt (1) agus (2)—

  (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 aon 
tráth i rith an lae sin.

Teorainn leis an líon stiúrthóireachtaí

142. (1) Ní bheidh duine, tráth áirithe, ina stiúrthóir ar níos mó ná—

  (a) 25 chuideachta phríobháideacha faoi theorainn scaireanna; nó

  (b) 25 chuideachta, ar cuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna ceann 
amháin nó níos mó ná ceann amháin díobh agus ar cuideachta d’aon chineál eile 
is féidir a fhoirceannadh faoin Acht seo ceann amháin nó níos mó ná ceann amháin 
díobh.

 (2) Tá feidhm ag fo-ailt (3) go (7) le linn an líon cuideachtaí ar stiúrthóir orthu, tráth áirithe 
(an “tráth iomchuí”), an duine lena mbaineann a ríomh chun críocha fho-alt (1) (na 
“críocha iomchuí”), agus folaíonn aon tagairt iontu do chuideachta, gan cháiliú, tagairt 
d’aon chineál cuideachta is féidir a fhoirceannadh faoin Acht seo.

 (3) Gan dochar do na fo-ailt seo a leanas, ní áireofar chun na gcríoch iomchuí aon cheann de 
na cuideachtaí seo a leanas ar stiúrthóir uirthi an duine an tráth iomchuí, eadhon—

  (a) cuideachta phoiblí theoranta;

  (b) cuideachta a bhfuil deimhniú faoi alt 140 i bhfeidhm ina leith.
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 (4) Ní áireofar, chun na gcríoch iomchuí, aon chuideachta ar stiúrthóir uirthi an duine an  
tráth iomchuí (nach tráth é atá roimh an dáta ar a dtabharfar an deimhniú nó an t-ordachán 
dá dtagraítear ina dhiaidh seo san fho-alt seo) más rud é—

  (a) go ndéanfaidh an duine, nó an chuideachta, fógra a sheachadadh ar an gCláraitheoir 
san fhoirm fhorordaithe á rá gur cuideachta í an chuideachta a thagann faoi réim 
ceann amháin nó níos mó de na hearnálacha cuideachta a shonraítear sa Tábla a 
ghabhann leis an alt seo; agus

  (b) either—

   (i) go ndéanfaidh an Cláraitheoir, ar an bhfógra sin a bheith breithnithe 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 (7) a dheimhniú amhlaidh, gur cuideachta í an chuideachta a thagann faoi 
réim ceann amháin nó níos mó de na hearnálacha sin roimhe seo; nó

   (ii) go n-ordóidh an tAire, faoi fho-alt (7), nach bhfuil an chuideachta le háireamh i 
measc na gcuideachtaí chun na gcríoch iomchuí.

 (5) Comhairfear, chun na gcríoch iomchuí, mar an t-aon chuideachta amháin ar stiúrthóir 
uirthi an duine an tráth iomchuí 2 chuideachta nó níos mó ar stiúrthóir orthu é nó í an 
tráth sin más rud é, maidir le ceann amháin de na cuideachtaí sin, gurb í cuideachta 
sealbhaíochta na cuideachta eile nó na gcuideachtaí eile í.

 (6) Chun críocha fho-alt (4)(b)(i), féadfaidh an Cláraitheoir dearbhú san fhoirm fhorordaithe 
a ghlacadh mar fhianaise leordhóthanach go dtagann an chuideachta lena mbaineann faoi 
réim earnáil cuideachta a shonraítear sa Tábla a ghabhann leis an alt seo, ar dearbhú é 
chuige sin arna dhéanamh ag oifigeach don chuideachta nó ag an duine eile dá dtagraítear 
i bhfo-alt (4)(a).

 (7) Má dhiúltaíonn an Cláraitheoir a dheimhniú gur cuideachta a thagann faoi réim earnáil 
cuideachta a shonraítear sa Tábla a ghabhann leis an alt seo an chuideachta lena 
mbaineann fógra faoi fho-alt (4)(a), féadfaidh an chuideachta nó an duine dá dtagraítear 
i bhfo-alt (4)(a) achomharc a dhéanamh chuig an Aire in aghaidh diúltú den sórt sin agus 
féadfaidh an tAire, ar an ní a bheith breithnithe aige nó aici agus ar cibé fiosruithe is cuí 
leis nó léi a bheith déanta aige nó aici, ceann amháin díobh seo a leanas a dhéanamh:

  (a) breith an Chláraitheora a dhaingniú;

  (b) a dheimhniú i scríbhinn gur cuideachta a thagann faoi réim earnáil de na  
hearnálacha sin roimhe seo í an chuideachta; nó

  (c) d’ainneoin go ndaingníonn sé nó sí breith an Chláraitheora, 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 ach ní thabharfaidh sé 
nó sí ordachán den sórt sin ach amháin más rud é—

   (i) go raibh an duine lena mbaineann ina stiúrthóir ar an gcuideachta roimh an 18 
Aibreán 2000; agus

   (ii) i dtuairim an Aire, gurb é a leanfadh as an gcuideachta 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, éagóir nó cruatan tromchúiseach ar 
an duine sin; agus
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   (iii) nach n-oibreodh sé in aghaidh leas an phobail dá dtabharfaí an t-ordachán.

 (8) Maidir le fógra dá dtagraítear i bhfo-alt (4)(a), féadfar, chun críocha na forála sin, é a 
sheachadadh ar an gCláraitheoir sula dtiocfaidh an duine lena mbaineann chun bheith 
ina stiúrthóir ar an gcuideachta lena mbaineann an fógra.

An Tábla

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

Cuideachta a thagann faoi réim aon fhoráil (a mhéid is infheidhme maidir le cuideachta 
phríobháideach faoi theorainn scaireanna) de Sceideal 5.

Smachtbhannaí as alt 142 agus forálacha forlíontacha a shárú

143. (1) Má airbheartaíonn duine, de shárú ar alt 142(1), teacht chun bheith, nó fanacht, ina 
stiúrthóir ar chuideachta amháin nó níos mó, beidh sé nó sí ciontach i gcion de chuid 
earnáil 4.

 (2) Aon cheapadh duine mar stiúrthóir ar chuideachta, beidh sé, má sháraíonn sé alt 142(1), 
ar neamhní.

 (3) D’fhonn amhras a sheachaint—

  (a) gach uair a airbheartófar duine a cheapadh mar stiúrthóir ar chuideachta de bhreis 
ar an teorainn (arna ríomh de réir alt 142(3) go (7)) dá bhforáiltear le halt 142(1), is 
sárú ar leithligh ar alt 142(1) é;

  (b) maidir le ceapadh duine mar stiúrthóir ar chuideachta, nach ceapadh é de bhreis ar 
an teorainn sin roimhe seo, ní tharlóidh sé, de bhua an ailt seo, go dtiocfaidh sé chun 
bheith neamhdhleathach, go gcuirfear ar neamhní é nó go scoirfidh sé d’éifeacht a 
bheith leis mar gheall ar cheapadh an duine ina stiúrthóir ar chuideachta ina dhiaidh 
sin de bhreis ar an teorainn sin.

 (4) Más rud é—

  (a) gur ag an tráth céanna a dhéanfar duine a cheapadh mar stiúrthóir ar 2 chuideachta 
nó níos mó; nó

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

  ansin measfar, chun críocha alt 142, 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 faoin Acht seo, faoi Achtanna na 
gCuideachtaí roimhe seo nó aon achtachán eile roimhe seo a bhaineann le cuideachtaí 
(de réir bhrí alt 5), de réir mar a bheidh.

 (5) Aon tagairt san alt seo do chuideachta, folaíonn sí tagairt d’aon chineál cuideachta is 
féidir a fhoirceannadh faoin Acht seo.

Stiúrthóir a cheapadh

144. (1) Aon uair a airbheartófar stiúrthóir a cheapadh gan toiliú an stiúrthóra sin, beidh an 
ceapadh sin ar neamhní.
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 (2) Faoi réir fho-alt (1), is iad na chéad stiúrthóirí ar chuideachta na daoine a dhéanfaidh 
sínitheoirí leis an mbunreacht nó tromlach díobh a chinneadh i scríbhinn.

 (3) Ach amháin a mhéid a fhoráiltear a mhalairt le bunreacht cuideachta agus faoi réir  
fho-alt (5) i gcás cuideachta comhalta aonair—

  (a) féadfaidh na comhaltaí i gcruinniú ginearálta stiúrthóirí ina dhiaidh sin ar  
chuideachta a cheapadh ar choinníoll nach ndéanfaidh aon duine, seachas stiúrthóir a 
bheidh ag éirí as ag an gcruinniú, intofa d’oifig stiúrthóra ag aon chruinniú ginearálta, 
ach amháin i gcás é nó í a bheith molta ag na stiúrthóirí, mura rud é gur comhlíonadh 
ceanglais fho-alt (4) maidir lena incháilitheacht nó lena hincháilitheacht chun na 
críche sin;

  (b) féadfaidh stiúrthóirí na cuideachta, ó am go ham, aon duine a cheapadh chun bheith 
ina stiúrthóir ar an gcuideachta, chun corrfholúntas a líonadh nó de bhreis ar na 
stiúrthóirí láithreacha, ach ionas nach mó an líon iomlán stiúrthóirí ar an gcuideachta 
aon tráth ná an líon, más ann, dá bhforáiltear ina bunreacht;

  (c) aon stiúrthóir a cheapfar mar a luaitear i mír (b), ní bheidh sé nó sí i seilbh oifige ach 
go dtí an chéad chruinniú ginearálta bliantúil ina dhiaidh sin, agus féadfar é nó í a 
atoghadh ansin;

  (d) féadfaidh an chuideachta ó am go ham, le gnáthrún, an líon stiúrthóirí a mhéadú nó 
a laghdú;

  (e) féadfaidh an chuideachta, le gnáthrún, duine eile a cheapadh in ionad stiúrthóir a 
cuireadh as oifig faoi alt 146 agus, gan dochar do chumhachtaí na stiúrthóirí faoi 
fho-alt (3)(b), féadfaidh an chuideachta i gcruinniú ginearálta aon duine a cheapadh 
ina stiúrthóir chun corrfholúntas a líonadh nó mar stiúrthóir breise.

 (4) Is iad seo a leanas na ceanglais a luaitear i bhfo-alt (3)(a) maidir le hintofacht duine  
(an “duine lena mbaineann”) mar stiúrthóir ag cruinniú ginearálta, eadhon, go mbeidh 
fágtha ag oifig chláraithe na cuideachta, 3 lá ar a laghad agus 21 lá ar a mhéad roimh an 
lá a bheidh ceaptha don chruinniú—

  (a) fógra i scríbhinn, arna shíniú ag comhalta den chuideachta a bheidh cáilithe go cuí 
chun bheith i láthair agus vótáil ag an gcruinniú dá dtabharfar an fógra sin, á rá go 
bhfuil ar intinn aige nó aici an duine lena mbaineann a mholadh lena thoghadh nó 
lena toghadh amhlaidh; agus

  (b) fógra i scríbhinn, arna shíniú ag an duine lena mbaineann, á rá go dtoilíonn sé nó sí 
lena thoghadh nó lena toghadh amhlaidh.

 (5) Faoi réir fho-alt (1), i gcás cuideachta comhalta aonair, féadfaidh an t-aon chomhalta  
amháin duine a cheapadh ina stiúrthóir ar an gcuideachta trí fhógra i scríbhinn a  
sheirbheáil ar an gcuideachta ina luafar go bhfuil an duine ainmnithe ceaptha ina 
stiúrthóir agus tá feidhm aige sin d’ainneoin aon ní i bhfo-alt (3) (ach amháin an  
ceanglas de go ndéanfar aon teorainn a bheidh de thuras na huaire ar an líon stiúrthóirí a 
urramú) nó i bhfo-alt (4).

Vótáil ar leith ar cheapadh gach stiúrthóra

145. (1) Ag cruinniú ginearálta de chuid cuideachta, ní dhéanfar tairiscint chun 2 dhuine nó níos 
mó a cheapadh ina stiúrthóirí ar an gcuideachta le rún aonair mura rud é go ndearnadh 

cd.4 a.144



183

[Uimh. 38.][2014.]
  

Acht na gCuideachtaí, 2014.
  

rún go ndéanfaí an tairiscint sin amhlaidh a chomhaontú i dtosach ag an gcruinniú, gan 
aon vóta a thabhairt ina choinne.

 (2) Faoi réir fho-ailt (3) agus (4), beidh rún a thairgfear de shárú ar an alt seo ar neamhní,  
cibé acu a rinneadh nó nach ndearnadh agóid an tráth sin in aghaidh a thairisceana 
amhlaidh.

 (3) Ní mheasfar go ndéanann fo-alt (2) eisiamh ar oibriú alt 135.

 (4) I gcás go rithfear rún a táirgeadh de shárú ar an alt seo, ní bheidh feidhm ag aon fhoráil 
maidir le hathcheapadh uathoibríoch stiúrthóirí a bheidh ag éirí as cheal ceapachán eile.

 (5) Chun críocha an ailt seo, déileálfar le tairiscint chun ceapadh duine a cheadú nó chun 
duine a ainmniú lena cheapadh nó lena ceapadh mar thairiscint chun é nó í a cheapadh.

 (6) Ní bheidh feidhm ag aon ní san alt seo maidir le rún chun bunreacht na cuideachta a 
athrú.

Stiúrthóirí a chur as oifig

146. (1) Féadfaidh cuideachta, le gnáthrún, stiúrthóir a chur as oifig sula mbeidh deireadh lena 
thréimhse oifige nó lena tréimhse oifige d’ainneoin aon ní ina bunreacht nó in aon 
chomhaontú idir í agus an stiúrthóir.

 (2) Ní údarófar le fo-alt (1) stiúrthóir a bheidh i seilbh oifige lena shaol nó lena saol a chur 
as oifig.

 (3) I gcás rún chun stiúrthóir a chur as oifig faoin alt seo nó chun duine éigin a cheapadh in 
ionad an stiúrthóra a bheidh curtha as oifig amhlaidh ag an gcruinniú ag a gcuirfear as 
oifig é nó í, beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas—

  (a) tabharfar fógra 28 lá ar a laghad don chuideachta á rá go bhfuil ar intinn aon rún 
den sórt sin a thairiscint ach amháin nuair a bheidh stiúrthóirí na cuideachta tar éis a 
bheartú le rún go gcuirfear faoi bhráid an chruinnithe é;

  (b) ar fhógra a fháil á rá go bhfuil rún den sórt sin beartaithe, déanfaidh an chuideachta 
cóip de a thabhairt láithreach don stiúrthóir lena mbaineann, agus beidh an stiúrthóir 
(cibé acu is comhalta den chuideachta é nó í nó nach ea) i dteideal éisteacht a fháil ar 
an rún ag an gcruinniú; agus

  (c) tabharfaidh an chuideachta dá comhaltaí fógra i dtaobh aon rún den sórt sin an 
tráth céanna agus ar an tslí chéanna ar a dtugann sí fógra faoin gcruinniú nó, murab 
indéanta sin, tabharfaidh sí fógra dóibh maidir leis, trí fhógrán i nuachtán laethúil a 
scaiptear sa cheantar ina bhfuil oifig chláraithe na cuideachta nó ar aon mhodh eile a 
cheadaítear leis an Acht seo nó leis an mbunreacht, 21 lá ar a laghad roimh dháta an 
chruinnithe.

 (4) Aon rún den sórt sin a rithfear agus nach gcomhlíonann na forálacha sin roimhe seo, ní 
bheidh sé éifeachtach faoi réir fho-alt (5).

 (5) Más rud é, tar éis fógra a thabhairt go bhfuil sé beartaithe rún den sórt sin a thairiscint, 
go ngairfear cruinniú do dháta 28 lá nó is giorra tar éis an fógra a bheith tugtha, measfar, 
bíodh nár tugadh é laistigh den tréimhse a cheanglaítear le fo-alt (3)(a), an fógra a bheith 
tugtha go cuí chun críocha na forála sin.
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 (6) Faoi réir fho-alt (8), más rud é go dtabharfar fógra maidir le rún atá beartaithe chun 
stiúrthóir a chur as oifig faoin alt seo agus go ndéanfaidh an stiúrthóir lena mbaineann 
uiríll i scríbhinn (nach faide ná fad réasúnach) a chur faoi bhráid na cuideachta i ndáil 
leis an rún sin agus go n-iarrfaidh sé nó sí fógra maidir leis a thabhairt do chomhaltaí na 
cuideachta, déanfaidh an chuideachta, mura mbeidh sé ródhéanach déanamh amhlaidh 
nuair a gheobhaidh sí na huiríll—

  (a) a lua in aon fhógra maidir leis an rún arna thabhairt do chomhaltaí na cuideachta go 
ndearnadh na huiríll; agus

  (b) cóip de na huiríll a chur chuig gach comhalta den chuideachta chun a gcuirfear fógra 
faoin gcruinniú (cibé acu roimh na huiríll a fháil don chuideachta nó dá éis sin).

 (7) Mura gcuirfear cóip de na huiríll amach mar a luaitear i bhfo-alt (6) (mar gheall ar 
iad a fháil ródhéanach nó mar gheall ar mhainneachtain na cuideachta), féadfaidh an 
stiúrthóir lena mbaineann, gan dochar dá cheart nó dá ceart chun éisteacht ó bhéal a fháil, 
a éileamh go léifear amach na huiríll ag an gcruinniú lena mbaineann.

 (8) Ní gá cóipeanna de na huiríll a chur amach, agus ní gá na huiríll a léamh amach ag an 
gcruinniú lena mbaineann, mar a luaitear i bhfo-alt (6) nó (7), más rud é, ar iarratas ón 
gcuideachta nó ó aon duine eile a éileoidh gur duine éagóraithe é nó í, gur deimhin leis 
an gcúirt go bhfuil na cearta a thugtar leis an alt seo á mí-úsáid chun poiblíocht gan ghá 
a fháil d’ábhar clúmhillteach agus go n-ordóidh sí nach gá na nithe sin a dhéanamh.

 (9) Féadfaidh an chúirt a ordú go mbeidh costais na cuideachta maidir le hiarratas den sórt 
sin le híoc, go hiomlán nó go páirteach, ag an stiúrthóir lena mbaineann, d’ainneoin nach 
páirtí san iarratas é nó í.

 (10) Féadfar folúntas a tharlóidh trí stiúrthóir a chur as oifig faoin alt seo a líonadh ag an 
gcruinniú ag a gcuirfear as oifig é nó í agus, mura líonfar amhlaidh é, féadfar é a líonadh 
mar chorrfholúntas.

 (11) Aon duine a cheapfar ina stiúrthóir in ionad duine a chuirfear as oifig faoin alt seo, 
déileálfar leis nó léi, d’fhonn an tráth a chinneadh a bheidh sé féin nó sí féin nó aon 
stiúrthóir eile le héirí as, amhail is dá dtiocfadh sé nó sí chun bheith ina stiúrthóir an lá 
a rinneadh an duine a cheapfar ina ionad nó ina hionad a cheapadh go deireanach ina 
stiúrthóir.

Cúiteamh ar fhoirceannadh éagórach, ní dhéanfaidh alt 146 difear do chumhachtaí eile 
chun daoine a chur as oifig

147. Ní mheasfar, maidir le haon ní in alt 146—

  (a) go mbaineann sé de dhuine a chuirfear as oifig faoin alt seo aon chúiteamh nó 
damáistí is iníoctha leis nó léi, nó aon leigheas eile a bheidh ar fáil don duine, i leith 
fhoirceannadh a cheaptha nó a ceaptha mar stiúrthóir nó i leith fhoirceannadh aon 
cheaptha a fhoirceannfar i dteannta a cheaptha nó a ceaptha mar stiúrthóir; nó

  (b) go maolaíonn sé aon chumhacht chun stiúrthóir a chur as oifig is cumhacht a 
fhéadfaidh a bheith ar marthain ar leithligh ón alt sin.

Scaradh le hoifig

148. (1) De bhreis ar an gcás a fhoráiltear le halt 136 (scaircháilíocht stiúrthóirí), scarfar le hoifig 
stiúrthóra más rud é—
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  (a) go mbreithneofar an stiúrthóir ina fhéimheach nó ina féimheach nó maidir leis an 
stiúrthóir, ar féimheach é nó í, nach mbeidh deimhniú urscaoilte faighte aige nó aici 
sa dlínse iomchuí; nó

  (b) go dtiocfaidh an stiúrthóir chun bheith, nó go measfar é nó í a bheith, faoi réir ordú 
dícháilíochta de réir bhrí Chaibidil 4 de Chuid 14.

 (2) Ach amháin a mhéid a fhoráiltear a mhalairt le bunreacht na cuideachta, scarfar le hoifig 
an stiúrthóra más rud é—

  (a) go n-éireoidh an stiúrthóir as a oifig nó a hoifig trí fhógra i scríbhinn a thabhairt don 
chuideachta; nó

  (b) go bhfágann sláinte an stiúrthóra nach féidir a mheas le réasún a thuilleadh go bhfuil 
cumas leordhóthanach cinnteoireachta aige nó aici; nó

  (c) go ndéanfar dearbhú srianta i ndáil leis an stiúrthóir agus go ndéanfaidh na stiúrthóirí, 
aon tráth le linn ré an dearbhaithe, a bheartú le rún go scarfar lena oifig nó lena 
hoifig; nó

  (d) go ngearrfar téarma príosúnachta ar an stiúrthóir tar éis é nó í a chiontú i gcion 
indíotáilte; nó

  (e) go mbeidh an stiúrthóir, ar feadh níos mó ná 6 mhí, as láthair, gan cead na stiúrthóirí, 
ó chruinnithe de na stiúrthóirí a thionólfar le linn na tréimhse sin.

 (3) I bhfo-alt (2)(d), folaíonn an tagairt do théarma príosúnachta tagairt do théarma den sórt 
sin atá ar fionraí.

Clár stiúrthóirí agus rúnaithe

149. (1) Coimeádfaidh cuideachta clár (an “clár”) dá stiúrthóirí agus dá rúnaithe agus, más ann, 
dá rúnaithe cúnta agus dá leasrúnaithe.

 (2) Faoi réir fho-alt (4) agus alt 150(11), beidh sa chlár na sonraí seo a leanas maidir le gach 
stiúrthóir:

  (a) a thúsainm nó a túsainm agus a shloinne nó a sloinne faoi láthair agus aon sean-
túsainm agus seansloinne a bhíodh air nó uirthi;

  (b) a dháta breithe nó a dáta breithe;

  (c) seoladh a ghnátháite cónaithe nó a gnátháite cónaithe;

  (d) a náisiúntacht;

  (e) an tslí bheatha ghnó atá aige nó aici, má tá; agus

  (f) sonraí aon stiúrthóireachtaí eile atá, nó a bhí, aige nó aici ar chomhlachtaí corpraithe, 
cibé acu a corpraíodh sa Stát iad nó in áit eile.

 (3) Tá feidhm ag ailt 215 go 217 (cearta iniúchta, iarrataí ar chóipeanna, etc.) maidir leis an 
gclár.

 (4) Ní gá go mbeidh sa chlár, aon lá, sonraí aon stiúrthóireachta—

  (a) nach raibh ag stiúrthóir aon tráth le linn na 5 bliana roimh an lá sin;

cd.4 a.148



186

[2014.][Uimh. 38.]
  

Acht na gCuideachtaí, 2014.
  

  (b) atá nó a bhí ag stiúrthóir i gcomhlachtaí corpraithe arb í, nó arbh í, an chuideachta 
an fhochuideachta atá, nó a bhí, ar lánúinéireacht acu nó arb iad, nó arbh iad, na 
fochuideachtaí atá, nó a bhí, ar lánúinéireacht ag an gcuideachta nó ag comhlacht 
corpraithe eile arb í, nó arbh í, an chuideachta an fhochuideachta atá, nó a bhí, ar 
lánúinéireacht aici nó aige.

 (5) Faoi réir fho-alt (6) agus alt 150(11), beidh sa chlár na sonraí seo a leanas a bhaineann 
leis an rúnaí nó, i gcás comhrúnaithe a bheith ann, i ndáil leis an mbeirt acu—

  (a) i gcás pearsa aonair—

   (i) a thúsainm nó a túsainm agus a shloinne nó a sloinne faoi láthair agus aon sean-
túsainm agus seansloinne a bhíodh air nó uirthi;

   (ii) seoladh a ghnátháite cónaithe nó a gnátháite cónaithe; agus

   (iii) a dháta breithe nó a dáta breithe,

   agus

  (b) i gcás comhlacht corpraithe, an t-ainm corpraithe agus, má tá an comhlacht  
corpraithe cláraithe—

   (i) a oifig chláraithe;

   (ii) an clár ina bhfuil sé cláraithe; agus

   (iii) an uimhir faoina bhfuil sé cláraithe sa chlár sin.

 (6) I gcás gur comhrúnaithe ar chuideachta na comhpháirtithe go léir i ngnólacht, féadfar 
ainm agus príomhoifig an ghnólachta a thabhairt in ionad na sonraí dá dtagraítear i  
bhfo-alt (5).

 (7) Beidh na sonraí céanna i ndáil le haon rúnaí cúnta nó leasrúnaí sa chlár maidir leis an 
rúnaí cúnta nó an leasrúnaí agus a cheanglaítear le fo-alt (5) a bheith sa chlár maidir le 
rúnaí nó comhrúnaí.

 (8) Déanfaidh an chuideachta, laistigh den tréimhse 14 lá tar éis an dáta a tharlóidh—

  (a) aon athrú i measc a stiúrthóirí nó ar a rúnaí nó rúnaí cúnta nó leasrúnaí; nó

  (b) aon athrú ar aon cheann de na sonraí sa chlár,

  fógra a chur chuig an gCláraitheoir san fhoirm fhorordaithe maidir leis an athrú agus 
maidir leis an dáta a tharla sé.

 (9) I gcás duine is stiúrthóir ar níos mó ná cuideachta amháin (na “cuideachtaí iomchuí”), tá 
feidhm ag na forálacha seo a leanas—

  (a) féadfaidh an duine fógra a chur san fhoirm fhorordaithe chuig an gCláraitheoir 
maidir le hathrú ar sheoladh a ghnátháite cónaithe nó a gnátháite cónaithe nó maidir 
le hathrú ar a ainm nó a hainm agus (i ngach cás) maidir leis an dáta a tharla an 
t-athrú;

  (b) má chuirtear fógra den sórt sin chuig an gCláraitheoir agus má bhíonn na cuideachtaí 
iomchuí liostaithe san fhógra mar chuideachtaí ar stiúrthóir orthu an duine—
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   (i) déanfar gach ceann de na cuideachtaí iomchuí a shaoradh, maidir leis an athrú 
áirithe sin nó, de réir mar a bheidh, maidir leis na hathruithe áirithe sin, agus 
maidir leis sin nó leo sin amháin, ón oibleagáid faoi fho-alt (8) chun fógra maidir 
leis nó léi a chur chuig an gCláraitheoir; agus

   (ii) féadfaidh an Cláraitheoir dul ar aghaidh leis an athrú iomchuí nó leis na hathruithe 
iomchuí a bhaineann leis an duine a thaifeadadh i ndáil le gach ceann de na 
cuideachtaí iomchuí.

 (10) Beidh ag gabháil le fógra a chuirfear chuig an gCláraitheoir de bhun fho-alt (8) maidir 
le duine a cheapadh mar stiúrthóir, rúnaí, comhrúnaí nó rúnaí cúnta nó leasrúnaí ar 
chuideachta, toiliú arna shíniú ag an duine sin chun gníomhú mar stiúrthóir nó rúnaí nó 
rúnaí cúnta nó leasrúnaí nó, i gcás go ndearnadh na comhpháirtithe go léir i ngnólacht 
a cheapadh ina gcomhrúnaithe ar chuideachta, ag comhpháirtí amháin thar ceann an 
ghnólachta, de réir mar a bheidh.

 (11) Ceanglófar le halt 223(3), i gcás stiúrthóra, agus le halt 226(5), i gcás rúnaí, go mbeidh 
ráiteas áirithe le cur i dtoiliú roimhe sin uaidh nó uaithi.

 (12) Chun críocha an ailt seo—

  (a) i gcás duine a aithnítear de ghnáth faoi theideal nach ionann agus a shloinne nó a 
sloinne, ciallaíonn an focal “sloinne” an teideal sin;

  (b) ní fholaíonn tagairtí do “sean-túsainm” nó “sloinne”—

   (i) i gcás duine a aithnítear de ghnáth faoi theideal nach ionann agus a shloinne nó a 
sloinne, an t-ainm faoina raibh aithne air nó uirthi sular ghlac sé nó sí an teideal 
nó sular tháinig sé nó sí i gcomharbas an teidil; nó

   (ii) i gcás aon duine, sean-túsainm nó seansloinne más rud é gur athraíodh nó gur 
ligeadh as úsáid an t-ainm sin nó an sloinne sin sular shlánaigh an duine ar a 
raibh an t-ainm 18 mbliana d’aois nó go bhfuil sé athraithe nó ligthe as úsáid le 
tréimhse nach giorra ná 20 bliain, nó

   (iii) i gcás duine pósta nó páirtnéir sibhialta, an t-ainm nó an sloinne faoina raibh 
aithne air nó uirthi roimh a phósadh nó a pósadh nó a pháirtnéireacht shibhialta 
nó a páirtnéireacht shibhialta.

Forálacha forlíontacha (lena n-áirítear cionta) i ndáil le halt 149

150. (1) Gan dochar do ghinearáltacht alt 149(8), measfar go bhfolaíonn athrú i measc na 
stiúrthóirí chun críocha na forála sin cás ina dtiocfaidh stiúrthóir chun bheith dícháilithe 
faoi dhlí stáit eile (cibé acu de bhun ordú ó bhreitheamh nó ó bhinse nó ar shlí eile) 
chun a cheaptha nó a ceaptha, nó chun gníomhú, mar stiúrthóir nó rúnaí ar chomhlacht 
corpraithe nó ar ghnóthas; dá réir sin, i gcás den sórt sin, luafar san fhógra faoi alt 
149(8), i ndáil leis an stiúrthóir lena mbaineann—

  (a) an dlínse inar tháinig sé nó sí chun bheith dícháilithe amhlaidh;

  (b) an dáta a tháinig sé nó sí chun bheith dícháilithe amhlaidh; agus

  (c) an tréimhse ar ar a feadh a tháinig sé nó sí chun bheith dícháilithe.

 (2) Gan dochar d’fho-alt (1) agus don cheanglas faoi alt 149(10) go mbeidh ag gabháil leis 
an bhfógra an toiliú dá dtagraítear ann, más rud é—
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  (a) gur fógra maidir le duine a cheapadh mar stiúrthóir ar chuideachta an fógra a chuirfear 
chuig an gCláraitheoir de bhun alt 149(8); agus

  (b) gur duine é nó í an duine sin atá dícháilithe faoi dhlí stáit eile (cibé acu de bhun ordú 
ó bhreitheamh nó ó bhinse nó ar shlí eile) chun a cheaptha nó a ceaptha, nó chun 
gníomhú, mar stiúrthóir nó rúnaí ar chomhlacht corpraithe nó ar ghnóthas,

  cinnteoidh an duine sin go mbeidh ag gabháil leis an bhfógra (ach mar dhoiciméad ar 
leithligh ón bhfógra sin) ráiteas san fhoirm fhorordaithe arna shíniú ag an duine ina 
sonrófar—

   (i) an dlínse ina bhfuil sé nó sí dícháilithe amhlaidh;

   (ii) an dáta a tháinig sé nó sí chun bheith dícháilithe amhlaidh; agus

   (iii) an tréimhse ar ar a feadh atá sé nó sí dícháilithe amhlaidh.

 (3) Beidh sé de dhualgas ar gach stiúrthóir agus rúnaí agus rúnaí cúnta nó leasrúnaí, más 
ann, ar chuideachta, faisnéis i scríbhinn a thabhairt don chuideachta a luaithe is féidir 
faoi cibé nithe is gá chun go bhféadfaidh an chuideachta alt 149 agus na fo-ailt roimhe 
seo den alt seo a chomhlíonadh.

 (4) Má mhainnítear alt 149(1), (2), (5), (7), (8) nó (10) a chomhlíonadh, beidh an chuideachta 
lena mbaineann agus aon oifigeach di a rinne mainneachtain ciontach i gcion de chuid 
earnáil 3.

 (5) Aon duine a mhainneoidh fo-alt (1) a chomhlíonadh beidh sé nó sí ciontach i gcion de 
chuid earnáil 3.

 (6) Má mhainníonn an dara duine a luaitear i bhfo-alt (2) an fo-alt sin a chomhlíonadh, beidh 
sé nó sí ciontach i gcion de chuid earnáil 3.

 (7) Aon duine a mhainneoidh fo-alt (3) a chomhlíonadh beidh sé nó sí ciontach i gcion de 
chuid earnáil 3.

 (8) Gan dochar d’fho-alt (3) nó (6) agus d’ainneoin aon ní i bhfo-alt (2), beidh sé 
de dhualgas ar chuideachta fiosruithe réasúnacha a dhéanamh ar dhuine, ar é nó í a 
cheapadh mar stiúrthóir ar an gcuideachta, chun a fhionnadh an bhfuil ceanglais fho-alt 
(2) le comhlíonadh ag an duine sin i ndáil leis an gceapachán sin (ach má mhainníonn 
an chuideachta déanamh amhlaidh, ní shaorfaidh sin an duine óna oibleagáidí nó a 
hoibleagáidí faoin bhfo-alt sin).

 (9) Más rud é, maidir le duine a ceapadh ina stiúrthóir ar chuideachta roimh thosach feidhme 
an ailt seo, gur tháinig sé nó sí, tar éis a cheaptha nó a ceaptha ach roimh an tosach feidhme 
sin, chun bheith dícháilithe faoi dhlí stáit eile (cibé acu de bhun ordú ó bhreitheamh nó ó 
bhinse nó ar shlí eile) chun a cheaptha nó a ceaptha, nó chun gníomhú, mar stiúrthóir nó 
rúnaí ar chomhlacht corpraithe nó ar ghnóthas, ansin beidh feidhm ag fo-alt (1) maidir 
le cás den sórt sin mar atá feidhm aige maidir le cás ina dtiocfaidh stiúrthóir chun bheith 
dícháilithe amhlaidh tar éis an tosach feidhme sin.

 (10) Chun críocha fheidhm fho-alt (1) maidir leis an gcás a chéadluaitear san fho-alt roimhe 
seo, beidh feidhm ag alt 149 amhail is dá gcuirfí an fo-alt seo a leanas in ionad fho-alt 
(8):
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 “(8) Déanfaidh an chuideachta, laistigh den tréimhse 3 mhí tar éis thosach 
feidhme an ailt seo, fógra san fhoirm fhorordaithe a chur chuig an 
gCláraitheoir maidir leis an athrú agus maidir leis an dáta a tharla sé.”.

 (11) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh lena bhforálfar, maidir le haon cheanglas den 
Acht seo go mbeidh seoladh gnátháite cónaithe oifigigh do chuideachta ar an gclár dá 
dtagraítear in alt 149(1) nó ar an gclár a bheidh á choimeád ag an gCláraitheoir, nach 
mbeidh feidhm aige i ndáil le duine áirithe is oifigeach den sórt sin más rud é—

  (a) go gcinnfear, de réir nós imeachta a fhoráiltear sna rialacháin chun na críche sin, gur 
cóir, mar gheall ar na himthosca a bhaineann le sábháilteacht nó slándáil phearsanta 
an duine, an díolúine sin roimhe seo a chur chun feidhme ina leith; agus

  (b) go gcomhlíonfar cibé coinníollacha eile (más ann) a shonrófar sna rialacháin chun an 
díolúine sin roimhe seo a chur chun feidhme.

 (12) Féadfaidh cibé forálacha teagmhasacha, iarmhartacha agus forlíontacha a bheith i 
rialacháin faoi fho-alt (11) is dealraitheach don Aire a bheith riachtanach nó fóirsteanach, 
lena n-áirítear foráil—

  (a) chun a áirithiú nach nochtfar ar shlí eile, de bhua oibriú an Achta seo, seoladh 
gnátháite cónaithe duine ar ina leith atá feidhm ag an díolúine dá dtagraítear san fho-
alt sin; agus

  (b) lena dteorannófar feidhm na rialachán maidir le seoladh gnátháite cónaithe a bheadh, 
murach oibriú na rialachán, le taifeadadh, ar chlár dá dtagraítear san fho-alt sin, ar 
dháta a shonrófar sna rialacháin nó dá éis sin.

Sonraí a bheidh le taispeáint ar gach litir ghnó ón gcuideachta

151. (1) Faoi réir fho-alt (5), déanfaidh cuideachta, i ngach litir ghnó ar a mbeidh nó ina mbeidh 
ainm na cuideachta agus a chuirfidh an chuideachta chuig aon duine, na sonraí seo a 
leanas a thabhairt i litreacha inléite i ndáil le gach stiúrthóir ar an gcuideachta:

  (a) a thúsainm nó a túsainm faoi láthair, nó túslitreacha an túsainm sin, agus a shloinne 
nó a sloinne faoi láthair;

  (b) aon sean-túsainm agus seansloinnte a bhíodh air nó uirthi; agus

  (c) a náisiúntacht, mura náisiúntacht Éireannach í.

 (2) Beidh ag cuideachta thairis sin na sonraí seo a leanas ar a litreacha gnó agus a foirmeacha 
ordaithe go léir:

  (a) ainm agus foirm dhlíthiúil na cuideachta;

  (b) áit chlárúcháin na cuideachta agus an uimhir faoina bhfuil sí cláraithe; agus

  (c) seoladh a hoifige cláraithe.

 (3) Más rud é go mbeidh ar aon litreacha gnó nó foirmeacha ordaithe de chuid cuideachta 
tagairt do scairchaipiteal na cuideachta, cinnteoidh an chuideachta nach mbeidh an 
tagairt luaite ar shlí seachas mar thagairt do scairchaipiteal eisithe na cuideachta atá 
íoctha.
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 (4) I gcás go mbeidh suíomh gréasáin ag cuideachta, taispeánfaidh sí in áit fheiceálach,  
ar féidir teacht go héasca uirthi, ar an suíomh gréasáin sin na sonraí dá dtagraítear i  
bhfo-alt (2)(a) go (c) agus má bhíonn tagairt i suíomh gréasáin den sórt sin do 
scairchaipiteal na cuideachta—

  (a) beidh feidhm ag an gceanglas céanna faoi fho-alt (3) maidir le tagairt den sórt sin 
mar atá feidhm aige maidir le tagairt den sórt sin ar litreacha gnó agus ar fhoirmeacha 
ordaithe; agus

  (b) déanfar an tagairt a thaispeáint in áit fheiceálach ar féidir teacht go héasca uirthi ar 
an suíomh gréasáin.

 (5) I gcás imthosca speisialta a bheith ann a fhágann gur fóirsteanach, i dtuairim an Aire, 
díolúine den sórt sin a thabhairt, féadfaidh an tAire, faoi réir cibé coinníollacha is cuí leis 
nó léi a fhorchur agus a shonróidh sé nó sí sa díolúine, díolúine a thabhairt i scríbhinn ó 
na hoibleagáidí a fhorchuirtear le fo-alt (1).

 (6) Má mhainníonn cuideachta an t-alt seo a chomhlíonadh, beidh an chuideachta agus  
aon oifigeach di a rinne mainneachtain ciontach i gcion de chuid earnáil 4.

 (7) Chun críocha an ailt seo—

  (a) folaíonn “stiúrthóir” aon duine ar gnách le stiúrthóirí na cuideachta gníomhú de  
réir a ordachán nó a hordachán nó a threoracha nó a treoracha, agus léifear “oifigeach” 
dá réir sin;

  (b) folaíonn “túslitreacha” giorrú aitheanta ar thúsainm; agus

  (c) beidh feidhm ag alt 149(12) mar atá feidhm aige chun críocha alt 149.

Teideal chun fógra a thabhairt don Chláraitheoir maidir le hathruithe ar stiúrthóirí agus 
rúnaithe má sháraítear alt 149(8)

152. (1) San alt seo, ciallaíonn “iarstiúrthóir nó iar-rúnaí” an duine dá dtagraítear i bhfo-alt (2).

 (2) Beidh feidhm ag an alt seo i gcás go mainneoidh cuideachta fógra, san fhoirm fhorordaithe, 
a chur, de réir alt 149(8), chuig an gCláraitheoir maidir le duine a bheith scortha, ar cibé 
cúis, de bheith ina stiúrthóir nó ina rúnaí ar an gcuideachta agus maidir leis an dáta a 
tharla an teagmhas sin.

 (3) I gcás go mbeidh feidhm ag an alt seo, féadfaidh an t-iarstiúrthóir nó an t-iar-rúnaí fógra 
a sheirbheáil ar an gcuideachta—

  (a) á iarraidh uirthi an fógra maidir leis na nithe a luaitear i bhfo-alt (2), san fhoirm 
fhorordaithe, a chur láithreach chuig an gCláraitheoir, agus

  (b) ina luafar go ndéanfaidh sé nó sí, má mhainníonn an chuideachta an iarraidh sin a 
chomhlíonadh laistigh de 21 lá tar éis an dáta a seirbheáladh an fógra uirthi, cóip 
d’aon fhógra uaidh nó uaithi maidir leis nó léi d’éirí as mar stiúrthóir nó mar rúnaí ar 
an gcuideachta nó aon chruthúnas doiciméadach eile gur scoir sé nó sí de bheith ina 
stiúrthóir nó ina rúnaí den sórt sin a chur, i dteannta an mhéid seo a leanas, ar aghaidh 
chuig an gCláraitheoir agus chuig gach duine atá, go feadh a eolais nó a heolais, ina 
oifigeach nó ina hoifigeach don chuideachta—

   (i) i gcás an Chláraitheora, cibé faisnéis bhreise a fhorordófar (a fhéadfar a 
bheith ar áireamh san fhaisnéis sin dearbhú arna dhéanamh ag an duine ina 
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luafar ainmneacha na ndaoine atá, go feadh eolas an duine, ina n-oifigigh don 
chuideachta); agus

   (ii) i gcás gach duine eile a chuirfear ar aghaidh mar a luaitear thuas, iarraidh 
i scríbhinn ar an duine cibé bearta a dhéanamh a chinnteoidh nach leanfar a 
thuilleadh de mhainneachtain na cuideachta an fógra a chomhlíonadh.

 (4) Má mhainníonn cuideachta iarraidh arna déanamh uirthi faoi fhógra dá dtagraítear i 
bhfo-alt (3) a chomhlíonadh, féadfaidh an t-iarstiúrthóir nó an t-iar-rúnaí cóip den fhógra 
maidir leis an éirí as nó cruthúnas doiciméadach eile dá dtagraítear i bhfo-alt (3)(b) a 
chur ar aghaidh chuig an gCláraitheoir agus chuig gach duine atá, go feadh a eolais nó 
a heolais, ina oifigeach nó ina hoifigeach don chuideachta más rud é, agus más rud é 
amháin, go ndéanfar na nithe seo a leanas a chur ar aghaidh i dteannta an fhógra sin nó 
an chruthúnais sin—

  (a) i gcás an Chláraitheora, an fhaisnéis bhreise dá dtagraítear i bhfo-alt (3)(b)(i); agus

  (b) i gcás gach duine eile den sórt sin, an iarraidh i scríbhinn dá dtagraítear i bhfo-alt (3)
(b)(ii).

 (5) Ní bhreithneoidh an Cláraitheoir aon fhógra maidir le héirí as nó aon chruthúnas 
doiciméadach eile gur scoir duine de bheith ina stiúrthóir nó ina rúnaí ar chuideachta ar 
fógra nó cruthúnas é a chuirfidh an duine sin ar aghaidh chuig an gCláraitheoir (seachas 
fógra nó cruthúnas eile den sórt sin a chuirfidh sé nó sí ar aghaidh faoi réim agus de réir 
na bhfo-alt roimhe seo nó alt 139).

 (6) Maidir le haon fhaisnéis bhreise dá dtagraítear i bhfo-alt (3)(b)(i), ar faisnéis í—

  (a) a áireofar i bhfógra maidir le héirí as nó i gcruthúnas doiciméadach eile dá dtagraítear 
san alt seo; agus

  (b) a chuirfear ar aghaidh, faoi réim agus de réir na bhforálacha sin roimhe seo den alt 
seo, chuig an gCláraitheoir,

  ní mheasfar gur ní clúmhillteach í aisti féin.

Forálacha maidir le sannadh oifige ag stiúrthóirí

153. (1) Tá feidhm ag an alt seo maidir le haon fhoráil—

  (a) de bhunreacht cuideachta, nó

  (b) d’aon chomhaontú a dhéanfar idir cuideachta agus aon duine,

  faoina gcumasófar do stiúrthóir cuideachta a oifig nó a hoifig a shannadh mar oifig den 
sórt sin do dhuine eile.

 (2) Ní bheidh éifeacht le haon sannadh oifige a dhéanfar de bhun foráil lena mbaineann an 
t-alt seo, d’ainneoin aon ní dá mhalairt atá san fhoráil, mura gceadófar agus go dtí go 
gceadófar le rún speisialta ón gcuideachta é.
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caiBidil 3

Conarthaí seirbhíse agus luach saothair

Cóipeanna de chonarthaí seirbhíse stiúrthóirí

154. (1) Faoi réir fhorálacha an ailt seo, coimeádfaidh cuideachta—

  (a) i gcás gach stiúrthóra a bhfuil a chonradh nó a conradh seirbhíse leis an  
gcuideachta i scríbhinn, cóip den chonradh sin;

  (b) i gcás gach stiúrthóra nach bhfuil a chonradh nó a conradh seirbhíse leis an  
gcuideachta i scríbhinn, meabhrán i scríbhinn ina leagfar amach téarmaí an chonartha 
sin;

  (c) i gcás gach stiúrthóra atá fostaithe faoi chonradh seirbhíse le fochuideachta don 
chuideachta, cóip den chonradh sin nó, mura bhfuil sé i scríbhinn, meabhrán i 
scríbhinn ina leagfar amach téarmaí an chonartha sin;

  (d) cóip nó meabhrán i scríbhinn, de réir mar a bheidh, d’aon athrú ar aon chonradh 
seirbhíse dá dtagraítear i mír (a), (b) nó (c),

  agus coimeádfar san áit chéanna gach cóip agus meabhrán a choimeádfaidh cuideachta 
de bhun an fho-ailt seo.

 (2) Tá feidhm ag ailt 215 go 217 (cearta iniúchta, etc.) maidir leis na cóipeanna sin agus na 
meabhráin sin.

 (3) I gcás nach mbeidh conradh seirbhíse ach go páirteach i scríbhinn beidh feidhm ag 
míreanna (a), (b), (c) agus (d), de réir mar is cuí, d’fho-alt (1), agus ag fo-alt (4) freisin 
maidir le conradh den sórt sin.

 (4) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) i ndáil le conradh seirbhíse stiúrthóra leis an gcuideachta 
nó le fochuideachta don chuideachta más rud é gur ceanglaíodh air nó uirthi leis an 
gconradh sin obair a dhéanamh go hiomlán nó go formhór lasmuigh den Stát, ach 
coimeádfaidh an chuideachta meabhrán—

  (a) i gcás conradh seirbhíse leis an gcuideachta, ina leagfar amach ainm an stiúrthóra 
agus forálacha an chonartha a bhaineann lena ré saoil;

  (b) i gcás conradh seirbhíse le fochuideachta de chuid na cuideachta, ina leagfar amach 
ainm an stiúrthóra, ainm agus áit chorpraithe na fochuideachta agus na forálacha den 
chonradh a bhaineann lena ré,

  san áit chéanna ina gcoimeádfaidh an chuideachta cóipeanna agus na meabhráin de  
bhun fho-alt (1).

 (5) Má mhainnítear fo-alt (1) nó (4) a chomhlíonadh, beidh an chuideachta lena mbaineann 
agus aon oifigeach di a rinne mainneachtain ciontach i gcion de chuid earnáil 3.

 (6) Ní cheanglófar leis an alt seo—

  (a) cóip de chonradh, nó meabhrán ina leagfar amach téarmaí conartha; nó

  (b) cóip de chonradh, nó meabhrán ina leagfar amach téarmaí i dtaobh athrú conartha,
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  a choimeád tráth ar giorra ná 3 bliana an chuid neamhéagtha den téarma a mbeidh an 
conradh le bheith i bhfeidhm maidir leis nó tráth a bhféadfaidh an chuideachta, laistigh 
de na chéad 3 bliana ina dhiaidh sin, an conradh a fhoirceannadh gan cúiteamh a íoc.

Luach saothair stiúrthóirí

155. (1) Tá feidhm ag gach foráil den alt seo ach amháin a mhéid a fhoráiltear dá mhalairt i 
mbunreacht na cuideachta.

 (2) Is é luach saothair stiúrthóirí cuideachta an luach saothair a chinnfidh an bord stiúrthóirí 
ó am go ham agus measfar go bhfabhróidh an luach saothair sin ó lá go lá.

 (3) Féadfar na stiúrthóirí a íoc freisin i leith gach costais taistil, costais óstáin agus costais 
eile a thabhóidh siad go cuí—

  (a) le linn dóibh a bheith—

   (i) ag freastal ar chruinnithe de na stiúrthóirí, nó d’aon choiste dá dtagraítear in alt 
160(9) agus ag filleadh ó na cruinnithe sin; nó

   (ii) ag freastal ar chruinnithe ginearálta den chuideachta agus ag filleadh ó na 
cruinnithe sin,

   nó

  (b) ar shlí eile i dtaca le gnó na cuideachta.

Toirmeasc ar íocaíochtaí saor ó cháin le stiúrthóirí

156. (1) Ní dleathach do chuideachta luach saothair a íoc le stiúrthóir ar an gcuideachta (cibé acu 
mar stiúrthóir nó a mhalairt)—

  (a) a bheidh saor ó cháin ioncaim nó ón muirear sóisialach uilíoch, nó

  (b) a ríomhfar ar shlí eile faoi threoir mhéid, nó a athróidh de réir mhéid, a chánach 
ioncaim nó a cánach ioncaim nó faoi threoir, nó a athróidh de réir, an ráta chánach 
ioncaim,

  ach amháin faoi chonradh a bhí i bhfeidhm an 31 Márta 1962 agus lena bhforáiltear go 
sainráite agus ní faoi threoir an bhunreachta go n-íocfaí luach saothair ar an modh sin.

 (2) Aon fhoráil—

  (a) atá i mbunreacht na cuideachta;

  (b) atá in aon chonradh seachas conradh den sórt a luaitear i bhfo-alt (1); nó

  (c) in aon rún ó chuideachta nó ó stiúrthóirí cuideachta,

  go n-íocfar luach saothair ar an modh dá dtagraítear i bhfo-alt (1) le stiúrthóir, beidh 
éifeacht léi ionann is dá bhforálfaí léi go n-íocfaí mar shuim chomhlán, faoi réir cáin 
ioncaim agus an mhuirir shóisialaigh uilíoch, an ghlansuim dá bhforáiltear léi iarbhír.

cd.4 a.154



194

[2014.][Uimh. 38.]
  

Acht na gCuideachtaí, 2014.
  

caiBidil 4

Imeachtaí stiúrthóirí

Beidh feidhm ag ailt 158 go 165 ach amháin i gcás go bhforáiltear dá mhalairt sa  
bhunreacht

157. Tá feidhm ag gach foráil dá éis seo den Chaibidil seo (seachas ailt 166 agus 167) ach 
amháin a mhéid a fhoráiltear dá mhalairt i mbunreacht na cuideachta.

Cumhacht ghinearálta bhainistithe agus tarmligthe

158. (1) Déanfaidh na stiúrthóirí ar chuideachta gnó na cuideachta a bhainistiú, agus féadfaidh 
siad na caiteachais go léir a thabhófar ag cur na cuideachta chun cinn agus ag clárú na 
cuideachta a íoc, agus féadfaidh siad gach cumhacht de chuid na cuideachta a fheidhmiú 
nach cumhacht a gceanglaítear, leis an Acht seo nó leis an mbunreacht, í a fheidhmiú ag 
an gcuideachta i gcruinniú ginearálta, ach sin faoi réir—

  (a) aon rialacháin atá sa bhunreacht;

  (b) fhorálacha an Achta seo; agus

  (c) cibé treoracha, nach mbeidh ar neamhréir leis na rialacháin nó leis na forálacha 
roimhe seo, a thabharfaidh an chuideachta i gcruinniú ginearálta (le rún speisialta).

 (2) Ní chuirfidh aon treoir a thabharfaidh an chuideachta i gcruinniú ginearálta faoi fho-
alt (1)(c), áfach, aon ghníomh a rinne na stiúrthóirí roimhe sin ó bhail más gníomh é a 
bheadh bailí dá mba rud é nár tugadh an treoir sin.

 (3) Gan dochar do ghinearáltacht an fho-ailt sin, oibríonn fo-alt (1) chun a chumasú, faoi  
réir teorainn (más ann) a eascróidh faoi aon cheann de mhíreanna (a) go (c) den fho-
alt sin, do stiúrthóirí na cuideachta na cumhachtaí go léir de chuid na cuideachta a 
fheidhmiú chun airgead a fháil ar iasacht agus chun a gnóthas, a maoin agus a caipiteal 
neamhghlaoite, nó aon chuid den chéanna, a mhorgáistiú nó a mhuirearú.

 (4) Gan dochar d’alt 40, féadfaidh na stiúrthóirí aon chumhachtaí dá gcuid a tharmligean 
chun cibé duine nó daoine is cuí leo, lena n-áirítear coistí; aon choiste den sórt sin, 
déanfaidh sé, i bhfeidhmiú na gcumhachtaí a tharmligfear amhlaidh, aon rialacháin a 
chomhlíonadh a fhorchuirfidh na stiúrthóirí air.

 (5) An tagairt i bhfo-alt (1) do chumhacht de chuid na cuideachta a cheanglaítear ar an 
gcuideachta a fheidhmiú i gcruinniú ginearálta, folaíonn sí tagairt do chumhacht de 
chuid na cuideachta a cheanglófaí ar an gcuideachta a fheidhmiú i gcruinniú ginearálta 
murach cumhacht na gcomhaltaí rún i scríbhinn a rith chun feidhmiú na cumhachta 
céadluaite a dhéanamh.

Stiúrthóir bainistíochta

159. (1) Féadfaidh stiúrthóirí cuideachta ó am go ham aon duine amháin nó níos mó dá líon  
féin a cheapadh chun oifig an stiúrthóra bainistíochta (cibé ainm a thugtar uirthi) go 
ceann cibé tréimhse, agus ar cibé téarmaí maidir le luach saothair agus eile, is cuí leo, 
agus, faoi réir téarmaí aon chomhaontú a dhéanfar in aon chás áirithe, féadfaidh siad an 
ceapachán sin a chúlghairm.
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 (2) Gan dochar d’aon éileamh a bheidh ag an duine arna cheapadh nó arna ceapadh 
amhlaidh ar dhamáistí mar gheall ar shárú ar aon chonradh seirbhíse idir an duine agus 
an chuideachta, scoirfidh ceapadh an duine ar é nó í do scor, ar aon chúis, de bheith ina 
stiúrthóir ar an gcuideachta.

 (3) Gheobhaidh stiúrthóir bainistíochta cuideachta cibé luach saothair a chinnfidh na 
stiúrthóirí, cibé acu mar thuarastal, coimisiún nó rannpháirteachas sna brabúis é, nó go 
páirteach ar shlí amháin agus go páirteach ar shlí eile.

 (4) Gan dochar d’alt 40, féadfaidh na stiúrthóirí aon cheann de na cumhachtaí is infheidhmithe 
acu a thabhairt do stiúrthóir bainistíochta de réir cibé téarmaí agus coinníollacha agus 
cibé srianta leo a mheasfaidh siad a bheith cuí.

 (5) Le linn dóibh aon chumhachtaí den sórt sin a thabhairt, féadfaidh na stiúrthóirí a shonrú 
go n-oibreoidh an tabhairt—

  (a) chun go bhféadfaidh siadsan agus an stiúrthóir bainistíochta na cumhachtaí lena 
mbaineann a fheidhmiú i gcomhthráth; nó

  (b) d’eisiamh a gcumhachtaí féin den sórt sin.

 (6) Féadfaidh na stiúrthóirí—

  (a) aon tabhairt cumhachtaí faoi fho-alt (4) a chúlghairm; nó

  (b) aon tabhairt den sórt sin a leasú (cibé acu maidir leis na cumhachtaí a thugtar nó na 
téarmaí, na coinníollacha nó na srianta ar faoina réir a dhéanfar an tabhairt).

Cruinnithe de stiúrthóirí agus de choistí

160. (1) Féadfaidh na stiúrthóirí ar chuideachta teacht le chéile chun gnó a chur i gcrích, agus 
féadfaidh siad a gcruinnithe a chur ar atráth agus a rialáil thairis sin de réir mar is cuí leo.

 (2) Déanfar ceisteanna a eascróidh ag aon chruinniú den sórt sin a chinneadh le tromlach  
vótaí agus i gcás comhionannas vótaí, beidh an dara vóta nó vóta réitigh ag an 
gcathaoirleach.

 (3) Féadfaidh stiúrthóir, agus déanfaidh an rúnaí ar fhoréileamh ó stiúrthóir, aon tráth, 
cruinniú de na stiúrthóirí a ghairm.

 (4) Beidh na stiúrthóirí go léir i dteideal fógra réasúnach a fháil maidir le haon chruinniú 
de na stiúrthóirí ach, má bheartaíonn na stiúrthóirí amhlaidh le rún, ní gá fógra faoi 
chruinniú stiúrthóirí a thabhairt d’aon stiúrthóir, ar a bhfuil cónaí sa Stát, má bhíonn sé 
nó sí as láthair de thuras na huaire ón Stát.

 (5) Ní chumasaítear do dhuine, seachas stiúrthóir ar an gcuideachta lena mbaineann, le haon 
ní i bhfo-alt (4) nó in aon fhoráil eile den Acht seo, agóid a dhéanamh i gcoinne an fhógra 
a thabharfar maidir le haon chruinniú de na stiúrthóirí.

 (6) Féadfaidh na stiúrthóirí an córam a shocrú a bheidh riachtanach chun gnó na stiúrthóirí 
a dhéanamh, agus mura socraítear amhlaidh é is 2 an córam ach, i gcás nach mbeidh ach 
an t-aon stiúrthóir amháin ar an gcuideachta, is é aon duine amháin an córam.

 (7) Féadfaidh na stiúrthóirí leanúnacha gníomhú d’ainneoin aon fholúntas ina líon ach, má 
bhíonn agus fad a bheidh a líon faoi bhun an lín a socraíodh, leis an Acht seo nó dá bhun, 
mar an córam riachtanach stiúrthóirí, féadfaidh na stiúrthóirí leanúnacha nó an stiúrthóir 
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leanúnach gníomhú chun an líon stiúrthóirí a mhéadú go dtí an líon sin nó chun cruinniú 
ginearálta den chuideachta a ghairm ach ní fhéadfaidh siad gníomhú chun aon chríche 
eile.

 (8) Féadfaidh na stiúrthóirí cathaoirleach ar a gcruinnithe a thoghadh agus an tréimhse a 
bheidh sé nó sí i seilbh oifige a chinneadh, ach mura dtoghfar aon chathaoirleach den 
sórt sin, nó, más rud é ag aon chruinniú nach mbeidh an cathaoirleach i láthair faoi 
cheann 15 nóiméad i ndiaidh an ama a ceapadh chun an cruinniú a thionól, féadfaidh na 
stiúrthóirí a bheidh i láthair duine dá líon féin a roghnú chun bheith ina chathaoirleach 
nó ina cathaoirleach ar an gcruinniú.

 (9) Féadfaidh na stiúrthóirí aon choiste amháin nó níos mó a bhunú ar a mbeidh, go hiomlán 
nó go páirteach, comhaltaí den bhord stiúrthóirí.

 (10) Féadfaidh coiste a bhunófar faoi fho-alt (9) (“coiste”) cathaoirleach ar a chruinnithe a 
thoghadh; mura dtoghfar aon chathaoirleach den sórt sin, nó, más rud é ag aon chruinniú 
nach mbeidh an cathaoirleach i láthair faoi cheann 15 nóiméad tar éis an ama a ceapadh 
chun an cruinniú a thionól, féadfaidh na comhaltaí a bheidh i láthair duine dá líon féin a 
roghnú chun bheith ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar an gcruinniú.

 (11) Féadfaidh coiste teacht le chéile agus dul ar atráth de réir mar is cuí leis.

 (12) Déanfar ceisteanna a eascróidh ag aon chruinniú de choiste a chinneadh le tromlach 
vótaí na gcomhaltaí a bheidh i láthair, agus i gcás comhionannas vótaí, beidh an dara 
vóta nó vóta réitigh ag an gcathaoirleach.

Forálacha forlíontacha i dtaobh cruinnithe (lena n-áirítear foráil maidir le gníomhú trí rúin 
i scríbhinn)

161. (1) Beidh rún i scríbhinn arna shíniú ag na stiúrthóirí go léir ar chuideachta, nó ag na 
comhaltaí go léir de choiste dá gcuid, a bheidh de thuras na huaire i dteideal fógra a 
fháil maidir le cruinniú de na stiúrthóirí nó, de réir mar a bheidh, de choiste den sórt sin 
chomh bailí céanna is dá mbeadh sé arna rith ag cruinniú de na stiúrthóirí nó de choiste 
den sórt sin a comóradh agus a tionóladh go cuí.

 (2) Faoi réir fho-alt (3), i gcás nach gceadófaí d’aon duine amháin nó níos mó de na  
stiúrthóirí (seachas tromlach díobh),—

  (a) mar gheall ar an Acht seo nó aon achtachán eile;

  (b) mar gheall ar bhunreacht na cuideachta; nó

  (c) mar gheall ar riail dlí,

  vótáil ar rún den sórt dá dtagraítear i bhfo-alt (1), dá mba rud é go n-iarrfaí an rún a rith 
ag cruinniú de na stiúrthóirí a chomórfaí agus a thionólfaí go cuí, ansin beidh rún den 
sórt sin, d’ainneoin aon ní i bhfo-alt (1), bailí chun críocha an fho-ailt sin más rud é go 
síneoidh na daoine de na stiúrthóirí a gceadófaí dóibh vótáil air dá n-iarrfaí an rún a rith 
ag cruinniú den sórt sin.

 (3) I gcás a thagann faoi réim fho-alt (2), sonrófar sa rún ainm gach stiúrthóra nár shínigh é 
agus an bonn nár shínigh sé nó sí é.

 (4) D’fhonn amhras a sheachaint, maidir le haon ní sna fo-ailt roimhe seo ina ndéileáiltear 
le rún a shíneoidh líon daoine seachas na stiúrthóirí go léir, déanfar é a léamh mar ní 
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lena gcuirfear ar fáil, i gcás comhionannas vótaí, an dara vóta nó vóta réitigh don duine 
dá líon a bheadh, nó a d’fhéadfadh a bheith, dá dtionólfaí cruinniú chun an gnó lena 
mbaineann a dhéanamh, ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar an gcruinniú sin.

 (5) Féadfaidh doiciméid ar leithligh san fhoirm chéanna a mbeidh gach ceann acu arna síniú 
ag aon stiúrthóir amháin nó níos mó a bheith sa rún dá dtagraítear i bhfo-alt (1) agus 
beidh éifeacht leis chun gach críche ón tráth a shíneoidh an stiúrthóir deireanach é.

 (6) Maidir le cruinniú de na stiúrthóirí nó de choiste dá dtagraítear in alt 160(9) féadfaidh 
gurb éard a bheidh ann comhdháil idir cuid de na stiúrthóirí nó na stiúrthóirí go léir nó, 
de réir mar a bheidh, comhaltaí den choiste nach bhfuil go léir in aon áit amháin, ach a 
bhfuil gach duine acu ábalta (go díreach nó trí chumarsáid ar an teileafón, físchumarsáid 
nó cumarsáid leictreonach eile) labhairt le gach duine de na stiúrthóirí eile nó de na 
comhaltaí eile den choiste agus le bheith le cloisteáil ag gach duine de na stiúrthóirí eile 
nó de na comhaltaí eile den choiste agus—

  (a) measfar stiúrthóir nó comhalta den choiste a bheidh páirteach i gcomhdháil den sórt 
sin a bheith i láthair i bpearsa ag an gcruinniú agus beidh sé nó sí i dteideal vótáil 
agus a bheith comhairthe i gcóram dá réir sin; agus

  (b) measfar go mbeidh cruinniú den sórt sin ann—

   (i) i gcás go mbeidh an grúpa is mó díobh sin a bheidh páirteach sa chomhdháil 
tionólta le chéile;

   (ii) mura mbeidh aon ghrúpa den sórt sin ann, san áit bheidh cathaoirleach an 
chruinnithe ansin;

   (iii) mura mbeidh feidhm ag fomhír (i) ná (ii), i cibé áit a chinnfear sa chruinniú féin.

 (7) Faoi réir na bhforálacha eile den Acht seo, féadfaidh stiúrthóir vótáil i leith aon chonradh, 
aon cheapachán nó aon socrú a mbeidh leas aige nó aici ann agus comhairfear é nó í sa 
chóram a bheidh i láthair ag an gcruinniú.

 (8) Féadfaidh na stiúrthóirí ar chuideachta na cumhachtaí vótála a thugtar leis na  
scaireanna in aon chuideachta eile a bheidh ar seilbh nó ar úinéireacht ag an gcuideachta 
a fheidhmiú ar cibé modh go huile agus go hiomlán de réir mar is cuí leo, agus go 
háirithe féadfaidh siad na cumhachtaí vótála a fheidhmiú i bhfabhar aon rún—

  (a) chun na stiúrthóirí nó aon daoine díobh a cheapadh ina stiúrthóirí nó ina n-oifigigh 
de chuid na cuideachta eile sin; nó

  (b) chun a shocrú go n-íocfar luach saothair nó pinsin le stiúrthóirí nó le hoifigigh de 
chuid na cuideachta eile sin.

 (9) Féadfaidh aon stiúrthóir ar an gcuideachta vótáil i bhfabhar fheidhmiú na gceart vótála 
sin, d’ainneoin go mbeadh sé nó sí, nó go mbeadh sé nó sí ar tí a bheith, ina stiúrthóir ar 
an gcuideachta eile sin dá dtagraítear i bhfo-alt (8) nó ina oifigeach nó ina hoifigeach di, 
agus sa cháil sin dó nó di, nó ar aon slí eile, go bhfuil leas aige nó aici, nó go bhféadfadh 
leas a bheith aige nó aici, i bhfeidhmiú na gceart vótála sin mar a dúradh.

Stiúrthóir do shealbhú aon oifig eile nó aon phost sochair faoin gcuideachta

162. (1) Féadfaidh stiúrthóir cuideachta aon oifig nó post sochair eile a shealbhú faoin  
gcuideachta (seachas oifig an iniúchóra reachtúil) i dteannta a oifige stiúrthóra nó a 
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hoifige stiúrthóra ar feadh cibé tréimhse, agus ar cibé téarmaí maidir le luach saothair 
agus eile, a chinnfidh stiúrthóirí na cuideachta.

 (2) Ní bheidh aon stiúrthóir ar chuideachta, nó aon duine a bheartaíonn a bheith ina  
stiúrthóir den sórt sin, dícháilithe mar gheall ar a oifig nó a hoifig chun conradh a 
dhéanamh leis an gcuideachta maidir leis nó léi do sheilbh aon oifig nó post sochair eile 
den sórt sin nó post mar dhíoltóir, ceannaitheoir nó eile.

 (3) Go háirithe—

  (a) ní dhlífear aon chonradh maidir le haon cheann de na nithe dá dtagraítear i bhfo-
alt (2), nó aon chonradh nó comhshocraíocht a dhéanfaidh an chuideachta agus ina 
mbeidh leas ar bith ag aon stiúrthóir, nó a dhéanfar thar a ceann, a neamhniú, ná

  (b) ní dhlífidh aon stiúrthóir a bheidh ag conarthú amhlaidh, nó a mbeidh leas aige nó 
aici amhlaidh, cuntas a thabhairt don chuideachta i leith aon bhrabús a ghnóthófar as 
aon chonradh nó comhshocraíocht den sórt sin,

  mar gheall ar an stiúrthóir sin a bheith i seilbh na hoifige sin nó ar an gcaidreamh 
muiníneach a tháinig dá bharr sin.

Stiúrthóir a chomhaireamh i gcóram agus vótáil ag cruinniú ag a gceapfar stiúrthóir

163. D’ainneoin leas a bheith ag stiúrthóir, féadfar é nó í a chomhaireamh sa chóram a bheidh i 
láthair ag aon chruinniú ag a ndéanfar—

  (a) an stiúrthóir sin, nó aon stiúrthóir eile, a cheapadh chun aon oifig nó post sochair den 
sórt sin faoin gcuideachta mar a luaitear in alt 162(1) a shealbhú, nó

  (b) téarmaí aon cheapacháin den sórt sin a shocrú,

 agus féadfaidh sé nó sí vótáil ar aon cheapachán nó comhshocraíocht den sórt sin seachas 
a cheapachán féin nó a ceapachán féin nó socrú a théarmaí.

Ionstraimí soshannta agus admhálacha a shíniú, a tharraingt, etc.

164. Maidir le—

  (a) gach seic, nóta gealltanais, dréacht, bille malairte nó ionstraim shoshannta eile, agus

  (b) gach admháil ar airgead a íocfar leis an gcuideachta,

 déanfaidh cibé duine nó daoine í nó é a shíniú, a tharraingt, a ghlacadh, a fhormhuiniú nó 
a fhorghníomhú ar shlí eile, de réir mar a bheidh, agus ar cibé modh a chinnfidh stiúrthóirí 
na cuideachta ó am go ham le rún.

Stiúrthóirí malairte

165. (1) Féadfaidh aon stiúrthóir ar chuideachta (an “ceapthóir”) ó am go ham aon stiúrthóir eile 
uirthi nó, le ceadú ó thromlach dá stiúrthóirí, aon duine eile a cheapadh chun bheith ina 
stiúrthóir malairte (an “duine a cheapfar”) maidir leis nó léi.

 (2) Ní fhéadfaidh ach aon duine amháin a bheith arna cheapadh nó arna ceapadh ar thráth 
áirithe chun bheith ina stiúrthóir malairte maidir le stiúrthóir áirithe.
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 (3) Beidh an duine a cheapfar, le linn dó nó di a bheith i seilbh oifige mar stiúrthóir malairte, 
i dteideal—

  (a) fógra a fháil faoi chruinnithe de stiúrthóirí na cuideachta,

  (b) freastal ar chruinnithe den sórt sin mar stiúrthóir, agus

  (c) in ionad an cheapthóra, vótáil ag cruinnithe den sórt sin mar stiúrthóir,

  ach ní bheidh sé nó sí i dteideal luach saothair a fháil ar shlí seachas as luach saothair an 
cheapthóra.

 (4) Aon cheapachán a dhéanfar faoin alt seo, déanfar é trí fhógra i scríbhinn a thabharfaidh 
an ceapthóir don chuideachta.

 (5) Maidir le haon cheapachán a dhéanfar amhlaidh, féadfaidh an ceapthóir nó tromlach de 
na stiúrthóirí eile nó an chuideachta é a chúlghairm i gcruinniú ginearálta.

 (6) Is trí fhógra i scríbhinn arna thabhairt ag an gceapthóir don chuideachta a dhéanfaidh an 
ceapthóir ceapachán den sórt sin a chúlghairm.

Miontuairiscí ar imeachtaí na stiúrthóirí

166. (1) Cuirfidh cuideachta faoi deara go gcuirfear miontuairiscí i leabhair a choimeádfar  
chuige sin—

  (a) ar gach ceapachán oifigeach a dhéanfaidh na stiúrthóirí dá cuid;

  (b) ar ainmneacha na stiúrthóirí a bheidh i láthair ag gach cruinniú de na stiúrthóirí dá 
cuid agus d’aon choiste de na stiúrthóirí;

  (c) ar gach rún agus imeacht ag gach cruinniú de na stiúrthóirí dá cuid agus de choistí 
stiúrthóirí.

 (2) Déanfar miontuairiscí den sórt sin a thaifeadadh sna leabhair sin roimhe seo a luaithe is 
féidir tar éis an ceapachán lena mbaineann a dhéanamh, an cruinniú lena mbaineann a 
thionól nó an rún lena mbaineann a rith.

 (3) Aon mhiontuairisc den sórt sin a airbheartófar a bheith sínithe ag cathaoirleach an 
chruinnithe ar tharla na himeachtaí ann, nó ag cathaoirleach na chéad chruinnithe eile 
ina dhiaidh sin, beidh sí ina fianaise ar na himeachtaí.

 (4) I gcás go mbeidh miontuairiscí déanta de réir an ailt seo ar na himeachtaí ag aon chruinniú 
ginearálta de stiúrthóirí nó de choiste stiúrthóirí, ansin, go dtí go gcruthófar a mhalairt—

  (a) measfar go ndearnadh an cruinniú a thionól agus a chomóradh go cuí;

  (b) measfar na himeachtaí go léir a bhí ag an gcruinniú a bheith ann go cuí; agus

  (c) measfar na hoifigigh go léir arna gceapadh ag na stiúrthóirí ar chuideachta a bheith 
ceaptha go bailí.

 (5) Déanfaidh cuideachta, má cheanglaíonn an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach 
uirthi déanamh amhlaidh, an leabhar nó na leabhair a choimeádfaidh sí de réir fho-alt (1) 
a thabhairt ar aird don Stiúrthóir lena iniúchadh nó lena n-iniúchadh agus cibé saoráidí a 
thabhairt don Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach, chun an t-ábhar a bheidh sa 
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leabhar nó sna leabhair sin a iniúchadh agus chun cóipeanna a dhéanamh de, a theastóidh 
ón Stiúrthóir.

 (6) Má mhainníonn cuideachta fo-alt (1) nó ceanglas a chuirfear uirthi faoi fho-alt (5) a 
chomhlíonadh, beidh an chuideachta agus aon oifigeach di a rinne mainneachtain 
ciontach i gcion de chuid earnáil 4.

Coistí iniúchóireachta

167. (1) San alt seo—

  tá le “méid láimhdeachais” agus “iomlán an chláir comhardaithe” na bríonna céanna atá 
leo in alt 350;

  ciallaíonn “cuideachta mhór” ceachtar díobh seo a leanas—

  (a) cuideachta a chomhlíonann na critéir seo a leanas i gcaitheamh na bliana airgeadais 
is deireanaí ag an gcuideachta agus i gcaitheamh na bliana airgeadais díreach roimhe 
sin—

   (i) gur mó iomlán an chláir comhardaithe atá ag an gcuideachta sin i leith na bliana—

    (I) faoi réir chlásal (II), ná €25,000,000; nó

    (II) má fhorordaítear méid faoi alt 945(1)(k), ná an méid forordaithe;

    agus

   (ii) gur mó méid láimhdeachas na cuideachta sin i leith na bliana—

    (I) faoi réir chlásal (II), ná €50,000,000; nó

    (II) má fhorordaítear méid faoi alt 945(1)(k), ná an méid forordaithe;

   nó

  (b) cuideachta a bhfuil aon fhoghnóthas amháin nó níos mó aici, má chomhlíonann 
an chuideachta agus na foghnóthais sin go léir le chéile, i gcaitheamh na bliana 
airgeadais is deireanaí ag an gcuideachta sin agus na bliana airgeadais díreach roimhe 
sin, na critéir atá leagtha amach i mír (a).

 (2) Déanfaidh bord stiúrthóirí cuideachta móire—

  (a) coiste (“coiste iniúchóireachta”) a bhunú—

   (i) a mbeidh ar a laghad na freagrachtaí a shonraítear i bhfo-alt (7) air; agus

   (ii) a chomhlíonfaidh ceanglais an ailt seo ar shlí eile;

   nó

  (b) cinneadh gan coiste den sórt sin a bhunú.

 (3) Luafaidh bord stiúrthóirí cuideachta móire ina dtuarascáil faoi alt 325—

  (a) cibé acu a bheidh coiste iniúchóireachta curtha ar bun ag an gcuideachta nó a  
bheidh cinneadh déanta aici gan déanamh amhlaidh;
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  (b) más rud é go mbeidh cinneadh déanta ag an gcuideachta gan coiste iniúchóireachta 
a chur ar bun, na cúiseanna leis an gcinneadh sin.

 (4) Beidh san áireamh ar chomhaltaí an choiste iniúchóireachta aon stiúrthóir neamhspleách 
amháin ar a laghad de chuid na cuideachta mhór, eadhon, duine—

  (a) ar stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin uirthi é nó í; agus

  (b) ag a mbeidh thairis sin an méid neamhspleáchais is gá (go háirithe maidir le hé nó 
le hí do chomhlíonadh an choinníll i bhfo-alt (5)) ionas gur féidir leis nó léi cur go 
héifeachtach le feidhmeanna an choiste.

 (5) Is é an coinníoll dá dtagraítear i bhfo-alt (4)(b) nach bhfuil ag an stiúrthóir dá dtagraítear 
ann, agus nach raibh aige nó aici aon tráth le linn na tréimhse 3 bliana sular ceapadh é nó 
í chun an choiste—

  (a) caidreamh gnó ábhartha leis an gcuideachta mhór, cibé acu go díreach, 
nó mar chomhpháirtí, scairshealbhóir, stiúrthóir (seachas mar stiúrthóir 
neamhfheidhmiúcháin) nó fostaí sinsearach de chomhlacht a bhfuil caidreamh den 
sórt sin aige leis an gcuideachta; nó

  (b) post fostaíochta sa chuideachta mhór.

 (6) Maidir leis an stiúrthóir dá dtagraítear i bhfo-alt (4) (nó, i gcás go mbeidh níos mó ná aon 
stiúrthóir amháin den chineál dá dtagraítear san fho-alt sin ann, aon duine amháin acu), 
is duine é nó í a bheidh inniúil ar chuntasaíocht nó ar iniúchóireacht.

 (7) Gan dochar do fhreagracht an bhoird stiúrthóirí, áireofar ar fhreagrachtaí an choiste 
iniúchóireachta:

  (a) faireachán a dhéanamh ar an bpróiseas tuairiscithe airgeadais;

  (b) faireachán a dhéanamh ar éifeachtacht chórais rialaithe inmheánaigh, iniúchóireachta 
inmheánaí agus bainistithe priacail na cuideachta móire;

  (c) faireachán a dhéanamh ar an iniúchadh reachtúil ar ráitis airgeadais reachtúla na 
cuideachta móire; agus

  (d) athbhreithniú agus faireachán a dhéanamh ar neamhspleáchas na n-iniúchóirí 
reachtúla agus go háirithe ar sholáthar seirbhísí breise don chuideachta mhór.

 (8) Má chuirtear coiste iniúchóireachta ar bun, aon togra ó bhord stiúrthóirí na cuideachta 
móire maidir le hiniúchóirí reachtúla a cheapadh chun na cuideachta, beidh sé bunaithe 
ar mholadh a dhéanfaidh an coiste iniúchóireachta chun an bhoird.

 (9) Tabharfaidh na hiniúchóirí reachtúla tuarascáil do choiste iniúchóireachta na cuideachta 
móire i dtaobh nithe ríthábhachtacha a eascróidh as an iniúchadh reachtúil ar an 
gcuideachta, agus, go háirithe, i dtaobh laigí ábhartha i rialú inmheánach i ndáil leis an 
bpróiseas tuairiscithe airgeadais.

 (10) Chun críocha fho-ailt (4) agus (5)(a), is stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin stiúrthóir nach 
mbíonn ag gabháil do bhainistiú laethúil na cuideachta móire nó an chomhlachta lena 
mbaineann, de réir mar a bheidh.
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 (11) I gcás go mainneoidh stiúrthóir ar chuideachta mhór gach beart réasúnach a dhéanamh 
chun ceanglais fho-alt (3) a chomhlíonadh, beidh an stiúrthóir ciontach i gcion de chuid 
earnáil 3.

caiBidil 5

Comhaltaí

Míniú ar chomhalta

168. (1) Measfar gur chomhaontaigh sínitheoirí le bunreacht cuideachta a bheith ina  
gcomhaltaí den chuideachta, agus, ar í a chlárú, taifeadfar mar chomhaltaí iad ina clár 
comhaltaí.

 (2) Gach duine eile a chomhaontóidh a bheith ina chomhalta nó ina comhalta de  
chuideachta, agus a dtaifeadfar a ainm nó a hainm ina clár comhaltaí, beidh sé nó sí ina 
chomhalta nó ina comhalta den chuideachta.

Clár na gcomhaltaí

169. (1) Faoi réir fho-alt (5), coimeádfaidh cuideachta clár dá comhaltaí agus déanfaidh sí na 
sonraí seo a leanas a thaifeadadh ann:

  (a) ainmneacha agus seoltaí na gcomhaltaí agus ráiteas ar na scaireanna a bheidh i  
seilbh ag gach comhalta, ina n-aithneofar gach scair as a huimhir fad a bheidh uimhir 
ar an scair, agus ar an méid a íocfar nó a gcomhaontófar go measfar é a bheith íoctha 
ar scaireanna gach comhalta;

  (b) an dáta a taifeadadh gach duine sa chlár mar chomhalta; agus

  (c) an dáta a scoir aon duine de bheith ina chomhalta nó ina comhalta.

 (2) Tá feidhm ag ailt 215 go 217 (cearta iniúchta, iarrataí ar chóipeanna, etc.) maidir le clár 
na gcomhaltaí.

 (3) Déanfar na taifid a cheanglaítear a dhéanamh faoi mhíreanna (a) agus (b) d’fho-alt (1) 
laistigh de 28 lá tar éis an comhaontú a chur i gcrích leis an gcuideachta go dtiocfaidh 
duine chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta nó, i gcás sínitheoir leis an mbunreacht, 
laistigh de 28 lá tar éis an dáta a cláraíodh an chuideachta.

 (4) Déanfar an taifead a cheanglaítear a dhéanamh faoi fho-alt (1)(c)—

  (a) laistigh de 28 lá tar éis an dáta a scoir an duine lena mbaineann de bheith ina 
chomhalta nó ina comhalta; nó

  (b) más rud é gur scoir an duine de bheith ina chomhalta nó ina comhalta ar shlí seachas 
trí ghníomh ag an gcuideachta, laistigh de 28 lá tar éis an dáta a thabharfar fianaise 
chun sástacht na cuideachta ar aird don chuideachta gur tharla an teagmhas trínar 
scoir an duine de bheith ina chomhalta nó ina comhalta.

 (5) I gcás go mbeidh an chuideachta tar éis aon scaireanna dá cuid a chomhshó ina stoc  
agus fógra faoina gcomhshó a thabhairt don Chláraitheoir, taispeánfar sa chlár an méid 
stoic a bheidh i seilbh ag gach comhalta in ionad an mhéid scaireanna agus na sonraí 
maidir le scaireanna a shonraítear i bhfo-alt (1)(a).
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 (6) Má mhainníonn cuideachta aon cheann de cheanglais fho-alt (1) nó fho-ailt (3) go (5) 
a chomhlíonadh, beidh an chuideachta agus aon oifigeach di a rinne mainneachtain 
ciontach i gcion de chuid earnáil 3.

Gan iontaobhais a thaifeadadh i gclár na gcomhaltaí

 170. Ní dhéanfar aon fhógra maidir le haon iontaobhas, cibé acu fógra sainráite, intuigthe  
nó inchiallaithe, a thaifeadadh—

  (a) ar chlár na gcomhaltaí nó ní bheidh sé infhaighte ag coimeádaí an chláir; nó

  (b) ar aon chlár a choimeádfaidh an Cláraitheoir.

An clár a bheith ina fhianaise

 171. Beidh clár na gcomhaltaí ina fhianaise prima facie ar aon nithe a ordaítear nó a  
údaraítear leis an Acht seo a chur sa chlár.

Iarmhairtí a bheidh ar mhainneachtain ceanglais maidir leis an gclár a chomhlíonadh mar 
gheall ar mhainneachtain ag gníomhaire

172. (1) Más rud é—

  (a) de bhua alt 216(2), go mbeidh clár na gcomhaltaí á choimeád ag duine éigin  
seachas an chuideachta lena mbaineann; agus

  (b) mar gheall ar aon mhainneachtain ag an duine eile sin go mainneoidh an  
chuideachta alt 169 nó 216, nó aon cheanglais de chuid an Achta seo maidir leis an 
gclár a thabhairt ar aird a chomhlíonadh, arb ionann an mhainneachtain sin ag an 
gcuideachta agus an chuideachta do dhéanamh cion faoin Acht seo,

  beidh an duine eile sin ciontach i gcion freisin agus féadfar é nó í a chúiseamh agus 
a chiontú sa chion cibé acu a thionscnófar imeachtaí i gcoinne na cuideachta nó nach 
dtionscnófar.

 (2) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoi fho-alt (1) dlífear, ar é nó í a chiontú, an réimse 
céanna fíneálacha agus pionós dá bhforáiltear san Acht seo a chur air nó uirthi a dhlífear, 
nó a dhlífí, a chur ar an gcuideachta dá dtagraítear i bhfo-alt (1) i leith an chiona sin.

 (3) Maidir le cumhacht na cúirte faoin Acht seo chun a cheangal go gcomhlíonfar an fhoráil 
lena mbaineann, bainfidh sí le horduithe a dhéanamh i gcoinne an duine dá dtagraítear 
i bhfo-alt (1) agus i gcoinne a oifigeach agus a sheirbhíseach nó a hoifigeach agus a 
seirbhíseach.

Ceartú an chláir

173. (1) Más rud é—

  (a) go ndéanfar, gan cúis leordhóthanach, ainm aon duine a thaifeadadh i gclár na 
gcomhaltaí nó a fhágáil ar lár as, de shárú ar fho-ailt (1) agus (3) d’alt 169, nó

  (b) go mainneofar a thaifeadadh sa chlár, laistigh den tréimhse a shocraítear le fo-alt (4) 
d’alt 169, go bhfuil aon duine tar éis scor de bheith ina chomhalta nó ina comhalta,

cd.4 a.169



204

[2014.][Uimh. 38.]
  

Acht na gCuideachtaí, 2014.
  

  féadfaidh an duine éagóraithe, nó aon chomhalta den chuideachta, nó an chuideachta, 
iarratas a dhéanamh chun na cúirte ar an gclár a cheartú.

 (2) I gcás go ndéanfar iarratas faoin alt seo, féadfaidh an chúirt diúltú don iarratas, nó 
féadfaidh sí a ordú go gceartófar an clár agus go n-íocfaidh an chuideachta cúiteamh in 
aon chaillteanas a bhain d’aon pháirtí éagóraithe.

 (3) Ar iarratas faoin alt seo féadfaidh an chúirt aon cheist a chinneadh a bhaineann le teideal 
aon duine is páirtí san iarratas chun a ainm nó a hainm a thaifeadadh sa chlár nó a 
fhágáil ar lár as (cibé acu idir comhaltaí nó comhaltaí líomhnaithe, nó idir comhaltaí nó 
comhaltaí líomhnaithe ar thaobh amháin agus an chuideachta ar an taobh eile, a eascróidh 
an cheist) agus i gcoitinne féadfaidh sí aon cheist a chinneadh ar gá nó ar fóirsteanach í 
a chinneadh le haghaidh cheartú an chláir.

 (4) Le linn don chúirt ordú a dhéanamh chun an clár a cheartú, ordóidh sí, le hordú uaithi, 
más cuí, go dtabharfar fógra maidir leis an gceartú don Chláraitheoir.

 (5) Féadfaidh cuideachta, gan iarratas chun na cúirte, aon earráid nó easnamh sa chlár a 
cheartú aon tráth, ach ní dhéanfaidh ceartú den sórt sin dochar d’aon duine mura 
gcomhaontóidh sé nó sí leis an gceartú a rinneadh.

 (6) Déanfaidh an chuideachta, laistigh de 21 lá tar éis an dáta a dhéanfar an ceartú faoi fho-alt 
(5), fógra maidir leis an gceartú, san fhoirm fhorordaithe, a thabhairt don Chláraitheoir, 
más rud é freisin go bhfuil an earráid nó an t-easnamh dá dtagraítear i bhfo-alt (5) in aon 
doiciméad a chuir an chuideachta ar aghaidh chuig an gCláraitheoir.

 (7) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (5), féadfaidh an chuideachta ceartú a dhéanamh 
faoin bhfo-alt sin ar earráid nó ar easnamh a bhaineann le méid scairchaipiteal eisithe na 
cuideachta (cibé acu is ráiteas áibhéalach nó ráiteas easnamhach air í nó é) agus beidh 
feidhm ag fo-alt (6), sna himthosca atá leagtha amach ann, i gcás ceartú den sórt sin.

Cumhacht chun clár a dhúnadh

174. Féadfaidh cuideachta, ar fhógra a thabhairt trí fhógrán i nuachtán éigin a scaiptear sa 
cheantar ina bhfuil oifig chláraithe na cuideachta, clár na gcomhaltaí a dhúnadh ar feadh 
aon tréimhse nó tréimhsí nach faide san iomlán ná 30 lá i ngach bliain.

caiBidil 6

Cruinnithe ginearálta agus rúin

Cruinniú ginearálta bliantúil

175. (1) Faoi réir fho-ailt (2) agus (3), tionólfaidh cuideachta, i ngach bliain, cruinniú ginearálta 
mar chruinniú ginearálta bliantúil na cuideachta, i dteannta aon chruinnithe eile sa bhliain 
sin, agus sonróidh sí an cruinniú amhlaidh sna fógraí á ghairm, agus ní bheidh thar 15 
mhí idir dáta aon chruinnithe ghinearálta bhliantúil áirithe ag cuideachta agus dáta an 
chéad chruinnithe ghinearálta bhliantúil ina dhiaidh.

 (2) Ar chuntar go ndéanfaidh cuideachta a céad chruinniú ginearálta bliantúil a thionól 
laistigh de 18 mí tar éis dháta a corpraithe, ní gá di é a thionól i mbliain a corpraithe ná 
sa bhliain ina dhiaidh sin.

cd.4 a.173



205

[Uimh. 38.][2014.]
  

Acht na gCuideachtaí, 2014.
  

 (3) Ní gá do chuideachta cruinniú ginearálta bliantúil a thionól in aon bhliain ina  
ndéanfaidh na comhaltaí go léir a bheidh i dteideal (ar dháta an rúin scríofa dá dtagraítear 
san fho-alt seo) a bheith i láthair agus vótáil ag an gcruinniú ginearálta sin, roimh an dáta 
is déanaí chun an cruinniú sin a thionól, rún scríofa faoi alt 193 a shíniú—

  (a) á admháil go bhfuarthas na ráitis airgeadais a leagfaí faoi bhráid an chruinnithe sin;

  (b) á réiteach na nithe sin go léir a réiteofaí ag an gcruinniú sin; agus

  (c) á dhaingniú nach bhfuil aon athrú beartaithe ar cheapachán an duine (más ann) a 
bheidh, ar dháta an rúin, arna cheapadh nó arna ceapadh mar iniúchóir reachtúil ar 
an gcuideachta.

 (4) Gan dochar d’aon fhoráil shonrach den Acht seo lena ndéantar foráil maidir le cruinniú 
ginearálta bliantúil a ligean thar ceal amhlaidh, i gcás ina gceanglaítear le foráil den Acht 
seo go ndéanfar rud ag cruinniú ginearálta bliantúil, ansin, má dhéileáiltear leis an rud 
sa rún sin roimhe seo (cibé acu is de bhua an ní a bheith réitithe sa rún, na comhaltaí 
d’admháil go bhfuair siad fógra, tuarascáil nó doiciméadacht eile nó, de réir mar is gá sa 
chás, cibé slí eile é), measfar an ceanglas sin a bheith comhlíonta.

 (5) Má mhainnítear cruinniú den chuideachta a thionól de réir fho-alt (1), féadfaidh an 
Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach, ar iarratas ó aon chomhalta eile den 
chuideachta, cruinniú ginearálta den chuideachta a ghairm, nó a ordú go ngairfear é, 
agus cibé orduithe foghabhálacha agus iarmhartacha a thabhairt is fóirsteanach leis an 
Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach, lena n-áirítear ordacháin a dhéanfaidh, 
maidir le gairm, tionól agus stiúradh an chruinnithe, modhnú nó forlíonadh ar oibriú 
bhunreacht na cuideachta.

 (6) Féadfaidh go mbeidh ar áireamh sna hordacháin a thabharfar faoi fho-alt (5) ordachán 
go measfar cruinniú a bheith ann má bhíonn comhalta amháin den chuideachta i láthair 
go pearsanta nó trí sheachvótálaí.

 (7) Measfar, faoi réir aon ordacháin ón Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach agus 
fho-alt (8), cruinniú a thionólfar de bhun fho-alt (5) a bheith ina chruinniú ginearálta 
bliantúil den chuideachta.

 (8) Más rud é, maidir le cruinniú a thionólfar amhlaidh, nach sa bhliain inar mainníodh 
cruinniú ginearálta bliantúil na cuideachta a thionól a thionólfar é, ní dhéanfar an 
cruinniú a thionólfar amhlaidh a áireamh mar chruinniú ginearálta bliantúil na bliana ina 
dtionólfar é mura rud é go ndéanfaidh an chuideachta ag an gcruinniú sin rún a rith go 
n-áireofar amhlaidh é.

 (9) I gcás go rithfidh cuideachta rún go n-áireofar cruinniú amhlaidh, déanfaidh sí, laistigh 
de 21 lá tar éis dháta rite an rúin, cóip de a sheachadadh ar an gCláraitheoir.

 (10) Má mhainnítear cruinniú den chuideachta a thionól de réir fho-alt (1), nó aon ordú ón 
Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach faoi fho-alt (5) a chomhlíonadh, beidh 
an chuideachta agus aon oifigeach di a rinne mainneachtain ciontach i gcion de chuid 
earnáil 3.

 (11) Má mhainníonn cuideachta fo-alt (9) a chomhlíonadh, beidh an chuideachta agus aon 
oifigeach di a rinne mainneachtain ciontach i gcion de chuid earnáil 4.
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An suíomh agus na modhanna chun cruinnithe ginearálta a thionól

176. (1) Faoi réir fhorálacha an ailt seo, féadfar cruinniú ginearálta bliantúil de chuideachta nó 
cruinniú ginearálta urghnách di a thionól laistigh den Stát nó lasmuigh de.

 (2) Má thionólann cuideachta a cruinniú ginearálta bliantúil nó aon chruinniú ginearálta 
urghnách lasmuigh den Stát, ansin, mura ndéanfaidh na comhaltaí go léir a bheidh i 
dteideal a bheith i láthair agus vótáil ag an gcruinniú sin toiliú a thabhairt i scríbhinn lena 
thionól lasmuigh den Stát, beidh an méid seo a leanas de dhualgas ar an gcuideachta.

 (3) Is é an dualgas sin na socruithe go léir is gá a dhéanamh, ar chostas na cuideachta, chun 
a chinntiú gur féidir le comhaltaí páirt a ghlacadh, le modhanna teicneolaíocha, in aon 
chruinniú den sórt sin gan an Stát a fhágáil.

 (4) Féadfar cruinniú dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a thionól in 2 láthair nó níos mó (cibé acu 
is laistigh den Stát nó lasmuigh de iad) san am céanna trí aon teicneolaíocht a úsáid a 
thugann deis réasúnach do chomhaltaí, ina n-iomláine, páirt a ghlacadh.

Cruinnithe ginearálta urghnácha

177. (1) Tabharfar “cruinnithe ginearálta urghnácha” ar na cruinnithe ginearálta go léir de 
chuideachta, seachas cruinnithe ginearálta bliantúla, agus is é sin a ghairtear díobh san 
Acht seo.

 (2) Féadfaidh stiúrthóirí cuideachta, aon uair is cuí leo é, cruinniú ginearálta urghnách a 
chomóradh.

 (3) Más rud é, aon tráth, nach mbeidh sa Stát leorlíon stiúrthóirí a bheidh inniúil ar ghníomhú 
chun córam a dhéanamh, féadfaidh aon stiúrthóir den chuideachta nó aon chomhalta di 
cruinniú ginearálta urghnách a chomóradh sa tslí chéanna, chomh fada agus is féidir, leis 
an tslí ina bhféadfaidh na stiúrthóirí cruinnithe a chomóradh.

Comhaltaí do chomóradh cruinnithe ginearálta urghnácha

178. (1) Maidir leis na cearta a thugtar—

  (a) le fo-alt (2) do chomhalta nó do chomhaltaí, tá éifeacht leo ach amháin i gcás ina 
bhforáiltear a mhalairt le bunreacht na cuideachta; agus

  (b) le fo-ailt (3) go (7) do chomhalta nó do chomhaltaí (agus maidir leis na dualgais 
chomhréireacha ar thaobh na stiúrthóirí), tá éifeacht leo d’ainneoin aon ní i 
mbunreacht na cuideachta.

 (2) Féadfaidh comhalta amháin nó níos mó de chuideachta a shealbhaíonn, nó a shealbhaíonn 
eatarthu, aon tráth 50 faoin gcéad ar a laghad (nó cibé céatadán eile a shonrófar sa 
bhunreacht) de scairchaipiteal íoctha na cuideachta lena ngabhann, an tráth sin, an 
ceart vótála ag cruinnithe ginearálta den chuideachta cruinniú ginearálta urghnách den 
chuideachta a chomóradh.

 (3) Má fhaightear foréileamh ó chomhalta amháin nó níos mó de chuideachta a shealbhaíonn, 
nó a shealbhaíonn eatarthu, ar dháta taiscthe an fhoréilimh, 10 faoin gcéad ar a laghad 
de scairchaipiteal íoctha na cuideachta lena ngabhann, amhail ar dháta an taiscthe, an 
ceart vótála ag cruinnithe ginearálta den chuideachta, rachaidh stiúrthóirí na cuideachta 
ar aghaidh go cuí láithreach chun cruinniú ginearálta urghnách den chuideachta a 
chomóradh.
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 (4) Beidh cuspóirí an chruinnithe luaite san fhoréileamh agus beidh an foréileamh sínithe ag 
na foréilitheoirí agus taiscthe ag oifig chláraithe na cuideachta, agus féadfaidh doiciméid 
éagsúla san fhoirm chéanna a bheith ann agus gach ceann acu sínithe ag foréilitheoir 
amháin nó níos mó.

 (5) Mura rachaidh na stiúrthóirí, laistigh de 21 lá tar éis dháta taiscthe an fhoréilimh, ar 
aghaidh go cuí chun cruinniú a chomóradh a bheidh le tionól laistigh de 2 mhí tar éis an 
dáta sin (an “dáta taiscthe”), féadfaidh na foréilitheoirí, nó aon duine díobh a ionannóidh 
50 faoin gcéad ar a laghad de chearta vótála uile gach duine díobh, cruinniú a chomóradh 
iad féin, ach ní dhéanfar aon chruinniú a chomórfar amhlaidh a thionól tar éis 3 mhí a 
bheith caite tar éis an dáta taiscthe.

 (6) Aisíocfaidh an chuideachta leis na foréilitheoirí aon chaiteachais réasúnacha a thabhaigh 
na foréilitheoirí toisc gur mhainnigh na stiúrthóirí cruinniú a chomóradh go cuí, agus 
déanfaidh an chuideachta aon suim a aisíocfar amhlaidh a choinneáil as aon suimeanna 
a bheidh dlite nó le teacht chun bheith dlite ón gcuideachta mar tháillí nó luach saothair 
eile i leith a seirbhísí do na stiúrthóirí sin a rinne mainneachtain.

 (7) Chun críocha fho-ailt (3) go (6), measfar, i gcás cruinniú ag a mbeidh rún le tairiscint 
mar rún speisialta, nach ndearna na stiúrthóirí an cruinniú a chomóradh go cuí mura 
mbeidh an fógra sin ina thaobh a cheanglaítear le halt 181 tugtha acu.

 (8) Déanfar cruinniú a chomórfar faoi fho-alt (2) nó (5) a chomóradh sa tslí chéanna,  
chomh fada agus is féidir, leis an tslí ina gcomórfaidh stiúrthóirí cruinnithe.

Cumhacht na cúirte chun cruinniú a chomóradh

179. (1) Faoi réir fho-alt (2), féadfaidh an chúirt, ar iarratas a bheith déanta chuici ag aon duine 
de na daoine a shonraítear i bhfo-alt (3), nó uaithi féin, ordú a dhéanamh á cheangal 
cruinniú ginearálta de chuideachta a ghairm, a thionól agus a stiúradh in aon slí is cuí leis 
an gcúirt.

 (2) Ní dhéanfar ordú faoi fho-alt (1) mura deimhin leis an gcúirt nach indéanta nó gur 
neamh-inmhianaithe thairis sin ar chúis ar bith—

  (a) d’aon duine cruinniú ginearálta den chuideachta a ghairm in aon slí ina bhféadfar 
cruinnithe den chuideachta sin a ghairm; nó

  (b) cruinniú ginearálta den chuideachta a stiúradh in aon slí a fhoráiltear leis an Acht seo 
nó le bunreacht na cuideachta.

 (3) Is iad na daoine dá dtagraítear i bhfo-alt (1)—

  (a) stiúrthóir ar an gcuideachta dá dtagraítear san fho-alt sin (“an chuideachta”);

  (b) comhalta den chuideachta a bheadh i dteideal vótáil ag cruinniú ginearálta di;

  (c) ionadaí pearsanta comhalta éagtha den chuideachta, is comhalta a bheadh, murach a 
bhás nó a bás, i dteideal vótáil ag cruinniú den sórt sin; agus

  (d) an sannaí i bhféimheacht do chomhalta féimhithe den chuideachta, is comhalta a 
bheadh i dteideal vótáil ag cruinniú den sórt sin.

 (4) I gcás go ndéanfar ordú faoi fho-alt (1), féadfaidh an chúirt cibé ordacháin  
fhoghabhálacha nó iarmhartacha is fóirsteanach léi a thabhairt.
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 (5) Féadfaidh go mbeidh ar áireamh sna hordacháin sin ordachán gur córam comhalta 
amháin den chuideachta, nó ionadaí pearsanta comhalta éagtha den chuideachta nó an 
sannaí i bhféimheacht do chomhalta féimhithe di, a bheidh i láthair go pearsanta nó trí 
sheachvótálaí.

 (6) Maidir le cruinniú a ghairfear, a thionólfar agus a stiúrfar de réir ordú faoi fho-alt (1), 
measfar, chun gach críche, gur cruinniú den chuideachta é a gaireadh, a tionóladh agus a 
stiúradh go cuí.

Daoine a bheidh i dteideal fógra a fháil faoi chruinnithe ginearálta

180. (1) Tabharfar fógra faoi gach cruinniú ginearálta de chuideachta (“fógra iomchuí”)—

  (a) do gach comhalta;

  (b) d’ionadaí pearsanta comhalta éagtha den chuideachta, is comhalta a bheadh, murach 
a bhás nó a bás, i dteideal vótáil ag an gcruinniú;

  (c) don sannaí i bhféimheacht do chomhalta féimhithe den chuideachta (is comhalta 
féimhithe a bheidh i dteideal vótáil ag an gcruinniú); agus

  (d) do stiúrthóirí agus do rúnaí na cuideachta.

 (2) Féadfar fógra iomchuí a thabhairt, i gcás comhúinéirí scaire, tríd an bhfógra a thabhairt 
don chomhúinéir a chéadluaitear sa chlár i leith na scaire.

 (3) Féadfaidh an chuideachta fógra iomchuí a thabhairt do na daoine a bheidh i dteideal 
scaire de chionn bás comhalta nó de chionn a fhéimheachta nó a féimheachta trína chur 
leis an bpost i litir réamhíoctha a bheidh dírithe chucu faoina n-ainm nó faoi theideal 
ionadaithe an éagaigh nó an tsannaí i bhféimheacht nó faoi aon tuairisc dá leithéid ag an 
seoladh a bheidh tugtha chun na críche sin ag na daoine a bheidh ag éileamh go bhfuil 
teideal acu amhlaidh.

 (4) Go dtí go mbeidh seoladh den sórt sin tugtha, féadfar fógra iomchuí a thabhairt do na 
daoine sin tríd an bhfógra a thabhairt in aon slí ina bhféadfaí é a thabhairt mura dtarlódh 
an bás nó an fhéimheacht lena mbaineann.

 (5) Mura bhforálfar a mhalairt lena bunreacht, ní bheidh aon duine, seachas aon duine a 
shonraítear sna fo-ailt roimhe seo, i dteideal fógraí a fháil faoi chruinnithe ginearálta de 
chuideachta ach tá sé seo gan dochar d’fho-alt (6).

 (6) Mura mbeidh an chuideachta i dteideal na díolúine faoi alt 360 nó 365 ó iniúchadh, agus 
mura mbeidh leas bainte aici as an díolúine sin, (agus, más iomchuí, mura mbeidh alt 
399 comhlíonta chuige sin), beidh iniúchóirí reachtúla cuideachta i dteideal—

  (a) a bheith i láthair ag aon chruinniú ginearálta de chuideachta;

  (b) gach fógra faoi aon chruinniú ginearálta a bheidh aon chomhalta den chuideachta i 
dteideal a fháil, agus gach cumarsáid eile a bhaineann leis an gcéanna, a fháil; agus

  (c) éisteacht a fháil ag aon chruinniú ginearálta a mbeidh siad i láthair aige i dtaobh aon 
chuid de ghnó an chruinnithe a bhaineann leo mar iniúchóirí reachtúla.
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Fógraí faoi chruinnithe ginearálta

181. (1) Ach amháin i gcás go ndéanfar foráil le bunreacht na cuideachta maidir le fógra is faide 
a thabhairt, gairfear cruinniú de chuideachta, seachas cruinniú atrátha—

  (a) i gcás an chruinnithe ghinearálta bhliantúil nó cruinniú ginearálta urghnách chun rún 
speisialta a rith, le fógra 21 lá ar a laghad;

  (b) i gcás aon chruinniú ginearálta urghnách eile, le fógra 7 lá ar a laghad.

 (2) Measfar go ndearnadh cruinniú de chuideachta a ghairm go cuí, d’ainneoin é a ghairm le 
fógra is giorra ná mar a shonraítear i bhfo-alt (1), má dhéanann na daoine seo a leanas é 
a chomhaontú amhlaidh—

  (a) na comhaltaí go léir a bheidh i dteideal a bheith i láthair agus vótáil ag an gcruinniú; 
agus

  (b) mura mbeidh aon iniúchóirí reachtúla de chuid na cuideachta arna gceapadh de  
chionn an chuideachta do bhaint leas as an díolúine faoi alt 360 nó 365 ó iniúchadh 
(agus, más iomchuí, mura mbeidh alt 399 comhlíonta chuige sin), iniúchóirí reachtúla 
na cuideachta. 

 (3) I gcás go dtabharfar fógra faoi chruinniú trína chur leis an ngnáthphost réamhíoctha go 
dtí seoladh cláraithe comhalta, ansin, chun críoch aon saincheiste i dtaobh cibé acu a 
tugadh an tréimhse cheart fógra le haghaidh an chruinnithe sin, measfar gur tugadh an 
fógra i gceann 24 uair an chloig tar éis an fógra a chur sa phost.

 (4) Le linn a chinneadh cibé acu a tugadh an tréimhse cheart fógra le fógra faoi chruinniú, 
ní chomhairfear an lá a sheirbheálfar an fógra ná lá an chruinnithe a dtabharfar é lena 
aghaidh.

 (5) Sonrófar san fhógra faoi chruinniú—

  (a) áit, dáta agus am an chruinnithe;

  (b) cineál ginearálta an ghnó a bheidh le déanamh ag an gcruinniú;

  (c) i gcás rún speisialta beartaithe, téacs nó substaint an rúin speisialta bheartaithe sin; 
agus

  (d) ráiteas réasúnta feiceálach—

   (i) go bhfuil comhalta atá i dteideal a bheith i láthair agus vótáil i dteideal 
seachvótálaí a cheapadh tríd an bhfoirm a leagtar amach in alt 184 a úsáid nó, i 
gcás go gceadófar sin, seachvótálaí amháin nó níos mó a cheapadh chun bheith i 
láthair, labhairt agus vótáil ina ionad nó ina hionad;

   (ii) nach gá do sheachvótálaí a bheith ina chomhalta nó ina comhalta; agus

   (iii) go bhfuil an tráth ar faoi nach foláir an seachvótálaí a ghlacadh ag oifig chláraithe 
na cuideachta nó áit éigin eile laistigh den Stát mar a shonraítear sa ráiteas chun 
na críche sin.

 (6) Ach amháin a mhéid a fhorálfar a mhalairt le bunreacht na cuideachta, má tharlaíonn 
de thionóisc nach dtabharfar fógra faoi chruinniú d’aon duine a bheidh i dteideal fógra 
a fháil nó nach bhfaighidh sé nó sí fógra faoi, ní chuirfidh sin na himeachtaí ag an 
gcruinniú ó bhail.
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Córam

182. (1) Ní dhéanfar gnó ar bith ag aon chruinniú ginearálta de chuideachta mura mbeidh córam 
comhaltaí i láthair nuair a rachaidh an cruinniú i mbun gnó.

 (2) Ach amháin a mhéid a fhorálfar a mhalairt lena bunreacht nó i gcás a thagann faoi réim 
fho-alt (3), is córam 2 chomhalta de chuideachta a bheidh i láthair go pearsanta nó trí 
sheachvótálaí ag cruinniú ginearálta di.

 (3) I gcás cuideachta comhalta aonair, is córam aon chomhalta amháin den chuideachta a 
bheidh i láthair go pearsanta nó trí sheachvótálaí ag cruinniú ginearálta di.

 (4) Beidh feidhm ag fo-alt (5) mura bhforálfar a mhalairt le bunreacht na cuideachta.

 (5) Ach amháin a mhéid a fhorálfar a mhalairt le bunreacht na cuideachta, mura mbeidh 
córam i láthair laistigh de 15 nóiméad tar éis an ama a ceapadh le haghaidh cruinniú 
ginearálta, ansin—

  (a) i gcás gur comóradh an cruinniú ar fhoréileamh ó chomhaltaí, beidh an cruinniú ar 
scor;

  (b) in aon chás eile—

   (i) beidh an cruinniú ar atráth go dtí an lá céanna sa tseachtain dár gcionn, ag an am 
céanna agus san áit chéanna nó go dtí cibé lá eile agus cibé am agus áit eile a 
chinnfidh na stiúrthóirí; agus

   (ii) más rud é, ag an gcruinniú atrátha, nach mbeidh córam i láthair laistigh de 
leathuair an chloig tar éis an ama a ceapadh don chruinniú, beidh na comhaltaí a 
bheidh i láthair ina gcóram.

Seachvótálaithe

183. (1) Faoi réir fho-alt (3), aon chomhalta de chuideachta a bheidh i dteideal a bheith i láthair 
agus vótáil ag cruinniú den chuideachta beidh sé nó sí i dteideal duine eile (cibé acu is 
comhalta é nó í nó nach ea) ina sheachvótálaí nó ina seachvótálaí dó nó di chun bheith i 
láthair agus vótáil ina ionad nó ina hionad.

 (2) Beidh ag seachvótálaí a cheapfar amhlaidh an ceart céanna a bheidh ag an gcomhalta chun 
labhairt ag an gcruinniú agus vótáil a dhéanamh ar thaispeáint lámh agus ar vótaíocht.

 (3) Mura bhforálfar a mhalairt le bunreacht na cuideachta, ní bheidh comhalta de chuideachta 
i dteideal níos mó ná seachvótálaí amháin a cheapadh chun bheith i láthair ar an ócáid 
chéanna.

 (4) Ní foláir an ionstraim lena gceapfar seachvótálaí (an “ionstraim sheachvótála”) a bheith 
i scríbhinn—

  (a) faoi láimh an cheapthóra, nó faoi láimh a aturnae nó a haturnae a bheidh údaraithe 
go cuí i scríbhinn; nó

  (b) más comhlacht corpraithe an ceapthóir, faoi shéala an chomhlachta chorpraithe nó 
faoi láimh oifigeach nó aturnae dó a bheidh údaraithe go cuí i scríbhinn.

 (5) Déanfar an ionstraim sheachvótála, agus an chumhacht aturnae nó an t-údarás eile, más 
ann, faoinar síníodh í, nó cóip arna deimhniú ag nótaire den chumhacht sin nó den údarás 
sin, a thaisceadh ag oifig chláraithe na cuideachta lena mbaineann nó ag cibé áit eile 
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laistigh den Stát a shonrófar chun na críche sin i bhfógra comórtha an chruinnithe, agus 
taiscfear amhlaidh iad tráth nach déanaí ná an t-am seo a leanas.

 (6) Is é an t-am sin—

  (a)  48 n-uair an chloig (nó cibé tréimhse is giorra a fhorálfar le bunreacht na cuideachta) 
roimh an am do thionól an chruinnithe nó an chruinnithe atrátha a mbeidh beartaithe 
ag an duine a bheidh ainmnithe san ionstraim vótáil aige; nó

  (b) i gcás vótaíochta, 48 n-uair an chloig (nó cibé tréimhse is giorra a fhorálfar le 
bunreacht na cuideachta) roimh an am a ceapadh chun an vótaíocht a ghlacadh.

 (7) Maidir le taisceadh na hionstraime seachvótálaí dá dtagraítear i bhfo-alt (5), is tríd an 
ionstraim a chur in iúl don chuideachta le modhanna leictreonacha, agus ní trína seoladh 
nó trína seachadadh, a dhéanfar é, agus tá feidhm ag an bhfo-alt seo mar an gcéanna 
maidir le taisceadh aon ní eile dá dtagraítear i bhfo-alt (5).

 (8) Mura gcomhlíonfar fo-alt (5) nó (6), ní dhéanfar an ionstraim sheachvótála a áireamh 
mar ionstraim bhailí.

 (9) Faoi réir fho-alt (10), beidh vóta a thabharfar de réir téarmaí ionstraime seachvótála 
ina vóta bailí d’ainneoin bhás nó ghealtacht an cheapthóra roimhe sin, nó d’ainneoin 
an tseachvótáil nó an t-údarás faoinar gníomhaíodh an tseachvótáil a bheith cúlghairthe 
roimhe sin nó an scair ar tugadh an tseachvótáil ina leith a bheith aistrithe.

 (10) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (9) más rud é nach mbeidh fógra i scríbhinn faoin mbás,  
faoin ngealtacht, faoin gcúlghairm nó faoin aistriú sin mar a luaitear san fho-alt sin faighte 
ag an gcuideachta lena mbaineann ag a hoifig chláraithe roimh thosach an chruinnithe, 
nó an chruinnithe atrátha, ag a n-úsáidfear an tseachvótáil.

 (11) Faoi réir fho-alt (12), más rud é, chun críche aon chruinnithe de chuideachta, nach 
n-eiseofar ar chostas na cuideachta cuirí chun duine, nó duine de líon daoine a shonrófar 
sna cuirí, a cheapadh ina sheachvótálaí nó ina seachvótálaí ach chun cuid de na comhaltaí 
ag a bhfuil teideal go gcuirfí fógra faoin gcruinniú chucu agus teideal chun vótáil ag an 
gcruinniú trí sheachvótálaí, aon oifigeach don chuideachta a údaróidh nó a cheadóidh, 
go feasach agus go hintinneach, a n-eisiúint sa tslí sin beidh sé nó sí ciontach i gcion de 
chuid earnáil 3.

 (12) Ní bheidh oifigeach ciontach i gcion faoi fho-alt (11) de bhíthin amháin gur eisíodh chun 
comhalta, ar iarratas i scríbhinn a fháil uaidh nó uaithi, foirm cheapacháin ag ainmniú an 
tseachvótálaí nó liosta de dhaoine atá toilteanach gníomhú mar sheachvótálaí má bhíonn 
an fhoirm nó an liosta ar fáil, ar sin a iarraidh i scríbhinn, ag gach comhalta atá i dteideal 
vótáil ag an gcruinniú trí sheachvótálaí.

Foirm seachvótálaí

184. Is san fhoirm seo a leanas, nó i bhfoirm chomh cóngarach di agus is féidir sna himthosca, 
a bheidh an ionstraim lena gceapfar seachvótálaí—

 [ainm na cuideachta] (“an Chuideachta”)

 Déanann [ainm an chomhalta] (“an Comhalta”) as [seoladh an chomhalta] is comhalta 
den Chuideachta [ainm agus seoladh an tseachvótálaí] nó, ina éagmais sin nó ina 
héagmais sin,
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 [ainm agus seoladh an tseachvótálaí mhalartaigh] a cheapadh leis seo ina sheachvótálaí 
nó ina seachvótálaí don Chomhalta chun bheith i láthair, labhairt agus vótáil don 
Chomhalta thar ceann an Chomhalta ag an gcruinniú ginearálta (bliantúil nó urghnách, 
de réir mar a bheidh) den Chuideachta a thionólfar an [dáta an chruinnithe] agus ag aon 
atráthú ar an gcruinniú.

 Is mar seo a leanas a vótálfaidh an seachvótálaí:

Treoracha Vótála don Seachvótálaí

(an rogha le marcáil le ‘x’)

Uimhir an rúin nó 
tuairisc air:

I bhFabhar Staonadh I gCoinne

1

2

3

Mura dtabharfar a mhalairt de theagasc don seachvótálaí, vótálfaidh sé nó sí mar is cuí leis nó léi.

Síniú an chomhalta  ......................................................................................................................

Dar dáta: [dáta]  ...........................................................................................................................

Ionadaíocht comhlachtaí corpraithe ag cruinnithe de chuideachtaí

185. (1) Féadfaidh comhlacht corpraithe, más comhalta de chuideachta é, trí rún óna stiúrthóirí 
nó ón gcomhlacht ceannais eile a bheidh air, a údarú do cibé duine (dá ngairtear 
“duine údaraithe” san alt seo) is cuí leis gníomhú mar ionadaí dó ag aon chruinniú den 
chuideachta nó ag aon chruinniú d’aon aicme comhaltaí den chuideachta.

 (2) Féadfaidh comhlacht corpraithe, más creidiúnaí (lena n-áirítear bintiúrach) de chuid 
cuideachta é, trí rún óna stiúrthóirí nó ón gcomhlacht ceannais eile a bheidh air, a údarú 
do cibé duine (dá ngairtear “duine údaraithe” freisin san alt seo) is cuí leis gníomhú mar 
ionadaí dó ag aon chruinniú d’aon chreidiúnaithe de chuid na cuideachta a thionólfar de 
bhun an Achta seo nó na bhforálacha a bheidh in aon bhintiúr nó gníomhas iontaobhais, 
de réir mar a bheidh.

 (3) Beidh duine údaraithe i dteideal na cumhachtaí céanna a fheidhmiú thar ceann an 
chomhlachta chorpraithe arb ionadaí dó é nó í a d’fhéadfadh an comhlacht corpraithe sin 
a fheidhmiú dá mba chomhalta aonair den chuideachta, creidiúnaí nó bintiúrach de chuid 
na cuideachta é.

 (4) Féadfaidh cathaoirleach cruinnithe a cheangal ar dhuine a bheidh ag éileamh gur duine 
údaraithe de réir bhrí an ailt seo é nó í cibé fianaise ar údarás an duine mar dhuine 
údaraithe den sórt sin a thabhairt ar aird a shonróidh an cathaoirleach le réasún agus, 
mura dtabharfar an fhianaise sin ar aird, féadfaidh an cathaoirleach an duine sin a eisiamh 
ón gcruinniú.

Gnó an chruinnithe ghinearálta bhliantúil

186. Beidh ar áireamh i ngnó an chruinnithe ghinearálta bhliantúil—
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  (a) breithniú a dhéanamh ar ráitis airgeadais reachtúla na cuideachta agus ar thuarascáil 
na stiúrthóirí agus, mura mbeidh an chuideachta i dteideal na díolúine faoi alt 360 nó 
365 ó iniúchadh, agus mura mbeidh leas bainte aici as an díolúine sin, ar thuarascáil 
na stiúrthóirí reachtúla ar na ráitis sin agus ar an tuarascáil sin;

  (b) athbhreithniú ag na comhaltaí ar chúrsaí na cuideachta;

  (c) ach amháin i gcás go bhforálfar a mhalairt le bunreacht na cuideachta—

   (i) díbhinn (más ann) a dhearbhú de mhéid nach mó ná an méid a mholfaidh na 
stiúrthóirí; agus

   (ii) údarú na stiúrthóirí chun luach saothair na n-iniúchóirí reachtúla (más ann) a 
cheadú;

  (d) i gcás go bhforálfar amhlaidh le bunreacht na cuideachta, stiúrthóirí a thoghadh agus 
a atoghadh;

  (e) ach amháin más rud é go mbeidh an chuideachta i dteideal na díolúine dá dtagraítear 
i mír (a), agus go mbeidh leas bainte aici as an gcéanna, iniúchóirí reachtúla a 
cheapadh nó a athcheapadh; agus

  (f) i gcás go bhforálfar amhlaidh le bunreacht na cuideachta, luach saothair na stiúrthóirí.

Imeachtaí ag cruinnithe

187. (1) Tá feidhm ag gach foráil den alt seo ach amháin a mhéid a fhoráiltear a mhalairt le 
bunreacht na cuideachta.

 (2) Is é nó is í an cathaoirleach, más ann, ar an mbord stiúrthóirí a bheidh i gceannas 
mar chathaoirleach ag gach cruinniú ginearálta den chuideachta, nó mura mbeidh 
aon chathaoirleach den sórt sin ann, nó mura mbeidh sé nó sí i láthair laistigh de 15 
nóiméad tar éis an ama a ceapadh chun an cruinniú a thionól, nó mura mbeidh sé nó sí 
toilteanach gníomhú, toghfaidh na stiúrthóirí a bheidh i láthair duine dá líon chun bheith 
ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar an gcruinniú.

 (3) Más rud é, ag cruinniú ar bith, nach mbeidh aon stiúrthóir toilteanach gníomhú mar 
chathaoirleach, nó nach mbeidh aon stiúrthóir i láthair laistigh de 15 nóiméad tar éis 
an ama a ceapadh chun an cruinniú a thionól, roghnóidh na comhaltaí a bheidh i láthair 
duine dá líon chun bheith ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar an gcruinniú.

 (4) Féadfaidh an cathaoirleach, le toiliú aon chruinnithe a mbeidh córam i láthair aige, agus 
déanfaidh sé nó sí, má ordaíonn an cruinniú dó nó di amhlaidh, an cruinniú a atráthú ó 
am go ham agus ó áit go háit.

 (5) Ach ní dhéanfar ag aon chruinniú atrátha aon ghnó seachas an gnó a fágadh gan chríochnú 
ag an gcruinniú óna ndearnadh an t-atráthú.

 (6) I gcás cruinniú a atráthú go ceann 30 lá nó níos mó, tabharfar fógra faoin gcruinniú 
atrátha mar a dhéanfaí i gcás cruinniú bunaidh ach, faoina réir sin, ní gá aon fhógra a 
thabhairt faoi atráthú ná faoin ngnó a bheidh le déanamh ag cruinniú atrátha.

 (7) Mura n-éileofar vótaíocht de réir alt 189, ag aon chruinniú ginearálta—

  (a) déanfar rún a chuirfear faoi vóta an chruinnithe a chinneadh le taispeáint lámh; agus
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  (b) beidh dearbhú ón gcathaoirleach go ndearnadh, ar thaispeáint lámh, rún a rith, nó é a 
rith d’aonghuth nó ag tromlach áirithe, nó a chailleadh, agus taifead sa chéill sin sa 
leabhar ina gcoimeádtar na miontuairiscí ar imeachtaí na cuideachta, ina bhfianaise 
dhochloíte go ndearnadh amhlaidh, gan cruthúnas ar líon nó cionúireacht na vótaí a 
tugadh i bhfabhar nó i gcoinne an rúin sin.

 (8) I gcás comhionannas vótaí, cibé acu ar thaispeáint lámh nó ar vótaíocht, beidh teideal ag 
cathaoirleach an chruinnithe, a ndéanfar an taispeáint lámh nó a n-éileofar an vótaíocht 
aige, chun an dara vóta nó vóta réitigh a thabhairt.

Vótaí comhaltaí

188. (1) Tá feidhm ag gach foráil den alt seo ach amháin a mhéid a fhoráiltear a mhalairt le 
bunreacht na cuideachta.

 (2) Faoi réir aon chearta nó srianta a ghabhfaidh de thuras na huaire le scaireanna d’aon 
aicme nó aicmí, i gcás ní a bheith á chinneadh—

  (a) ar thaispeáint lámh, beidh vóta amháin ag gach comhalta a bheidh i láthair go 
pearsanta agus ag gach seachvótálaí, sa tslí, áfach, nach mbeidh thar vóta amháin ag 
aon chomhalta aonair; agus

  (b) ar vótaíocht, beidh vóta amháin ag gach comhalta a bheidh i láthair go pearsanta nó 
trí sheachvótálaí in aghaidh gach scaire a shealbhóidh sé nó sí nó in aghaidh gach 
€15 de stoc a shealbhóidh sé nó sí, de réir mar a bheidh.

 (3) I gcás sealbhóirí comhpháirteacha scaire a bheith ann, déanfar vóta an tsealbhóra is 
sinsearaí a thairgfidh vóta, cibé acu is go pearsanta nó trí sheachvótálaí é, a ghlacadh 
agus fágfar as an áireamh vótaí na sealbhóirí comhpháirteacha eile; agus chun na 
críche sin cinnfear sinsearacht de réir an oird ina mbeidh ainmneacha na sealbhóirí 
comhpháirteacha sa chlár comhaltaí.

 (4) Féadfaidh gach duine díobh seo a leanas:

  (a) comhalta mímheabhrach;

  (b) comhalta a mbeidh cumhacht mharthanach aturnae déanta aige nó aici;

  (c) comhalta a mbeidh ordú déanta ina leith ag aon chúirt a bhfuil dlínse aici i gcásanna 
mímheabhrach;

  vótáil a dhéanamh, cibé acu is ar thaispeáint lámh nó ar vótaíocht é, trína chúramaí 
nó trína cúramaí, trí dheontaí cumhachta marthanaí aturnae, trína ghlacadóir nó trína 
glacadóir, trína chaomhnóir nó trína caomhnóir nó trí dhuine eile arna cheapadh nó arna 
ceapadh ag an gcúirt sin roimhe seo.

 (5) Féadfaidh aon chúramaí, deontaí cumhachta marthanaí aturnae, glacadóir, caomhnóir 
nó duine eile den sórt sin labhairt agus vótáil trí sheachvótálaí, cibé acu is ar thaispeáint 
lámh nó ar vótaíocht é.

 (6) Ní bheidh aon chomhalta i dteideal vótáil ag aon chruinniú ginearálta de chuideachta 
murar íocadh gach glaoch nó gach suim eile is iníoctha go díreach aige nó aici i leith 
scaireanna sa chuideachta.
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 (7) Ní dhéanfar aon agóid i gcoinne cáilíocht aon vótálaí ach amháin ag an gcruinniú, nó ag 
an gcruinniú atrátha, a dtabharfar nó a dtairgfear an vóta aige, agus beidh gach vóta nach 
ndícheadófar ag an gcruinniú sin ina vóta bailí chun gach críche.

 (8) Aon agóid den sórt sin a dhéanfar i dtráth cuí tarchuirfear í chuig cathaoirleach an 
chruinnithe agus beidh a chinneadh nó a cinneadh ina chinneadh críochnaitheach 
dochloíte.

Ceart chun vótaíocht a éileamh

189. (1) Ag cruinniú, féadfar vótaíocht a éileamh i ndáil le ní (cibé acu is roimh an taispeáint 
lámh nó tar éis a toradh a fhógairt i ndáil leis é).

 (2) Féadfaidh na daoine seo a leanas vótaíocht den sórt sin a éileamh—

  (a) cathaoirleach an chruinnithe;

  (b) 3 chomhalta ar a laghad a bheidh i láthair go pearsanta nó trí sheachvótálaithe;

  (c) aon chomhalta nó comhaltaí a bheidh i láthair go pearsanta nó trí sheachvótálaí nó trí 
sheachvótálaithe agus a ionannóidh 10 faoin gcéad ar a laghad de chearta vótála uile 
na gcomhaltaí go léir den chuideachta lena mbaineann a mbeidh ceart vótála acu ag 
an gcruinniú; nó

  (d) comhalta nó comhaltaí ag a mbeidh scaireanna sa chuideachta lena mbaineann a 
thabharfaidh ceart vótála ag an gcruinniú agus arb é a bheidh iontu scaireanna ar 
íocadh suim chomhiomlán orthu is ionann agus 10 faoin gcéad ar a laghad den tsuim 
iomlán a íocadh ar na scaireanna go léir a thugann an ceart sin.

 (3) Maidir le héileamh ar vótaíocht den sórt sin, féadfaidh an duine nó na daoine a rinne an 
t-éileamh é a tharraingt siar.

 (4) Faoi réir fho-alt (5), má éilítear vótaíocht go cuí, glacfar í i cibé slí a ordóidh cathaoirleach 
an chruinnithe, agus measfar gurb é toradh na vótaíochta rún an chruinnithe, i ndáil leis 
an ní lena mbaineann, ag ar éilíodh an vótaíocht.

 (5) Má éilítear vótaíocht maidir le toghadh cathaoirligh nó ar cheist faoi atráthú, glacfar an 
vótaíocht láithreach.

 (6) I gcás vótaíocht a éileamh ar aon cheist eile, glacfar an vótaíocht cibé am a ordóidh 
cathaoirleach an chruinnithe, agus féadfar dul ar aghaidh le haon ghnó, seachas an gnó 
ar éilíodh an vótaíocht air, go dtí go nglacfar an vótaíocht.

 (7) Measfar freisin maidir leis an ionstraim lena gceapfar seachvótálaí chun vótáil ag 
cruinniú de chuideachta go dtugann sí údarás chun vótaíocht a éileamh nó chun bheith 
páirteach i vótaíocht a éileamh, agus chun críocha fho-ailt (2) agus (3), is ionann éileamh 
ó dhuine mar sheachvótálaí do chomhalta agus éileamh ón gcomhalta.

Vóta a thabhairt ar vótaíocht

190. Nuair a ghlacfar vótaíocht ag cruinniú de chuideachta nó ag cruinniú d’aon aicme comhaltaí 
de chuideachta, ní gá do chomhalta, cibé acu is go pearsanta nó trí sheachvótálaí a bheidh 
sé nó sí i láthair, a mbeidh teideal aige nó aici chun níos mó ná vóta amháin, má vótálann 
sé nó sí—
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  (a) a vótaí go léir a úsáid; nó

  (b) na vótaí go léir a úsáidfidh sé nó sí a chaitheamh ar an dóigh chéanna.

Rúin — gnáthrúin, rúin speisialta, etc., — brí

191. (1) San Acht seo, ciallaíonn “gnáthrún” rún a rithfear le glantromlach de na vótaí a chaithfidh 
comhaltaí de chuideachta a dhéanfaidh, agus teideal acu chun a dhéanta, vótáil go 
pearsanta nó trí sheachvótálaí ag cruinniú ginearálta den chuideachta.

 (2) San Acht seo, ciallaíonn “rún speisialta” rún—

  (a) dá ngairtear sin san Acht seo, nó a cheanglaítear (leis an Acht seo nó le bunreacht 
cuideachta nó ar shlí eile) a rith mar rún speisialta; agus

  (b) a chomhlíonann an coinníoll a shonraítear i bhfo-alt (3); agus

  (c) gan dochar d’fho-ailt (4) agus (5), ar maidir leis a bheidh fógra tugtha de réir alt 
181(1)(a) agus (5) faoin gcruinniú ag a mbeartófar an rún a rith.

 (3) Is é an coinníoll dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(b) go rithfear an rún le 75 faoin gcéad 
ar a laghad de na vótaí a chaithfidh cibé comhaltaí den chuideachta lena mbaineann a 
dhéanfaidh, agus teideal acu chun a dhéanta, vótáil go pearsanta nó trí sheachvótálaí ag 
cruinniú ginearálta di.

 (4) D’ainneoin alt 181(1)(a), chun críocha fho-alt (2)(c), féadfar rún a thairiscint agus a 
rith mar rún speisialta ag cruinniú ar tugadh fógra is giorra ná 21 lá ina thaobh má 
chomhaontaíonn tromlach de líon na gcomhaltaí a bhfuil ceart acu a bheith i láthair agus 
vótáil ag aon chruinniú den sórt sin, agus ar tromlach é—

  (a) a shealbhaíonn eatarthu 90 faoin gcéad ar a laghad, de réir luach ainmniúil, de na 
scaireanna a thugann an ceart sin; nó

  (b) a ionannaíonn i dteannta a chéile 90 faoin gcéad ar a laghad de chearta vótála uile na 
gcomhaltaí go léir ag an gcruinniú sin.

 (5) Ní choiscfidh aon ní i bhfo-alt (2)(c) (a mhéid a bhaineann sé le halt 181(1)(a)) ná (4) 
rún speisialta a mheas mar rún speisialta a ritheadh (i gcás inar tugadh fógra is giorra ná 
21 lá faoin gcruinniú) sna himthosca seo a leanas:

  (a) go mbeidh an comhaontú dá dtagraítear in alt 181(2) ann maidir leis an gcruinniú; 
agus

  (b) gur comhlíonadh an coinníoll a shonraítear i bhfo-alt (3) i ndáil leis an rún.

 (6) Féadfar téarmaí aon rúin (cibé acu is rún speisialta nó rún eile é) a bheidh faoi bhráid 
cruinniú ginearálta a leasú trí ghnáthrún a thairgfear ag an gcruinniú ar choinníoll go 
bhfágfaidh téarmaí an rúin arna leasú go bhféadfar a mheas gur tugadh leorfhógra go 
rabhthas ar intinn an céanna a rith.

 (7) Aon tagairt do rún urghnách atá in aon reacht a ritheadh nó in aon doiciméad a bhí ann 
roimh an 1 Aibreán 1964 measfar, maidir le rún a rithfear nó a bheidh le rith an dáta sin 
nó dá éis, gur tagairt do rún speisialta í.

 (8) San Acht seo, ciallaíonn “rún scríofa” gnáthrún nó rún speisialta a rithfear de réir alt 193 
nó 194.
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Rúin a rithfear ag cruinnithe atrátha

192. I gcás go rithfear rún ag cruinniú ginearálta atrátha, áireofar an rún chun gach críche mar 
rún a ritheadh ar dháta a rite iarbhír, agus ní mheasfar é a rith ar aon dáta is luaithe ná sin.

Rúin scríofa d’aonghuth

193. (1) D’ainneoin aon fhoráil dá mhalairt san Acht seo—

  (a) beidh rún i scríbhinn arna shíniú ag na comhaltaí go léir de chuideachta a bheidh 
de thuras na huaire i dteideal a bheith i láthair agus vótáil ar an rún sin ag cruinniú 
ginearálta, (nó i gcás comhlachtaí corpraithe, ag a n-ionadaithe cuícheaptha) ina 
rún chomh bailí éifeachtach chun gach críche agus dá mbeadh an rún arna rith ag 
cruinniú ginearálta den chuideachta a comóradh agus a tionóladh go cuí; agus

  (b) má thugtar rún speisialta de thuairisc air, measfar gur rún speisialta de réir bhrí an 
Achta seo é.

 (2) D’fhonn amhras a sheachaint, folaíonn an tagairt i bhfo-alt (1) d’fhoráil dá mhalairt 
tagairt d’fhoráil lena leagtar síos coinníoll nach foláir an rún lena mbaineann a bheith 
rite ag an gcuideachta i gcruinniú ginearálta nó ag comhaltaí na cuideachta i gcruinniú 
ginearálta.

 (3) Féadfaidh doiciméid éagsúla san fhoirm chéanna a bheith i rún a rithfear de réir fho-alt 
(1) agus gach ceann acu sínithe ag comhalta amháin nó níos mó.

 (4) Maidir le rún a rithfear de réir fho-alt (1), measfar é a bheith rite ag cruinniú a tionóladh 
an dáta a rinne an comhalta deireanach a shínigh é é a shíniú, agus, i gcás go luafar dáta 
sa rún mar an dáta a shínigh aon chomhalta é, beidh lua sin an dáta sin ina fhianaise 
prima facie gur shínigh sé nó sí é ar an dáta sin.

 (5) Mura mbeidh rún a rithfear de réir fho-alt (1) sínithe go comhaimseartha, tabharfaidh 
an chuideachta fógra do na comhaltaí, laistigh de 21 lá tar éis an dáta a sheachadfar na 
doiciméid dá dtagraítear i bhfo-alt (6) uirthi, gur ritheadh an rún.

 (6) Déanfaidh sínitheoirí rúin a rithfear de réir fho-alt (1), laistigh de 14 lá tar éis dháta 
a rite, a chur faoi deara go seachadfar ar an gcuideachta na doiciméid arb iad an rún 
scríofa iad; gan dochar d’úsáid an mhodha eile seachadta a cheadaítear i gcoitinne leis an 
Acht seo, féadfar an seachadadh sin a dhéanamh leis an bpost leictreonach nó trí inneall 
macasamhla a úsáid.

 (7) Coinneoidh an chuideachta na doiciméid sin ionann is dá mba éard iad miontuairiscí 
imeachtaí cruinnithe ghinearálta den chuideachta; gan dochar don cheanglas (de bhua 
alt 199(1)) go ndéanfar téarmaí an rúin lena mbaineann a thaifeadadh i leabhair a 
choimeádfar chun na críche sin, léifear an ceanglas faoin bhfo-alt seo go gcoinneofar na 
doiciméid sin roimhe seo mar cheanglas go ndéanfar na doiciméid sin a choimeád leis 
na leabhair sin roimhe seo.

 (8) Ní bhaineann sé le hábhar, maidir le bailíocht rúin, cibé acu a chomhlíonfar nó nach 
gcomhlíonfar fo-alt (5), (6) nó (7).

 (9) Má mhainníonn cuideachta fo-alt (5) a chomhlíonadh, beidh an chuideachta agus aon 
oifigeach di a rinne mainneachtain ciontach i gcion de chuid earnáil 4.
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 (10) Má mhainníonn sínitheoir gach beart réasúnach a dhéanamh chun a chur faoi deara go 
seachadfar ar an gcuideachta, de réir fho-alt (6), na doiciméid dá dtagraítear san fho-alt 
sin, beidh an sínitheoir ciontach i gcion de chuid earnáil 4.

 (11) Níl feidhm ag an alt seo maidir leis na nithe seo a leanas—

  (a) rún chun stiúrthóir a chur as oifig;

  (b) rún chun iniúchóir reachtúil a chur as oifig, ionas nach gcoimeádfar é nó í in oifig, 
mar a luaitear in alt 382(2), 383(2)(b) nó 394.

 (12) Ní dhéanann aon ní san alt seo difear d’aon riail dlí maidir leis na nithe seo a leanas—

  (a) nithe arna ndéanamh ar shlí seachas trí rún a rith;

  (b) imthosca ina n-áireofar nó nach n-áireofar rún mar rún a ritheadh; ná

  (c) cásanna ina gcoiscfear ar dhuine líomhain nár ritheadh rún go cuí.

Rúin tromlaigh i scríbhinn

194. (1) D’ainneoin aon fhoráil dá mhalairt san Acht seo, maidir le rún i scríbhinn—

  (a) —

   (i) a thuairiscítear mar ghnáthrún, agus

   (ii) a bheidh sínithe ag an tromlach is gá de chomhaltaí na cuideachta lena  
mbaineann,

   agus

  (b) ar ina leith a dhéantar an coinníoll a shonraítear i bhfo-alt (7) a chomhlíonadh,

  beidh sé bailí agus éifeachtach chun gach críche amhail is dá mbeadh an rún arna rith ag 
cruinniú ginearálta den chuideachta a comóradh agus a tionóladh go cuí.

 (2) D’fhonn amhras a sheachaint, folaíonn tagairt i bhfo-alt (1) d’fhoráil dá mhalairt tagairt 
d’fhoráil lena sonrófar gur gá an rún lena mbaineann a bheith rite ag an gcuideachta i 
gcruinniú ginearálta nó ag comhaltaí den chuideachta i gcruinniú ginearálta.

 (3) I bhfo-alt (1), ciallaíonn “tromlach is gá de na comhaltaí” comhalta nó comhaltaí, 
arb ionannas dó nó di nó dóibh, cibé acu ina aonar nó ina haonar nó ina n-aonar nó i 
dteannta a chéile, an tráth a shíneofar an tairiscint lena mbaineann, 50 faoin gcéad de 
chearta vótála iomlána na gcomhaltaí uile, a mbeadh an ceart acu an tráth sin freastal ar 
chruinniú ginearálta den chuideachta agus vótáil ann (nó, i gcás comhlachtaí corpraithe, 
ag a n-ionadaithe cuícheaptha).

 (4) D’ainneoin aon fhoráil dá mhalairt san Acht seo, maidir le rún i scríbhinn—

  (a) —

   (i) a thuairiscítear mar rún speisialta, agus

   (ii) a bheidh sínithe ag an tromlach is gá de na comhaltaí,

   agus
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  (b) ar ina leith a dhéantar an coinníoll a shonraítear i bhfo-alt (7) a chomhlíonadh,

  beidh sé chomh bailí agus éifeachtach chun gach críche amhail is dá mbeadh an rún rite 
ag cruinniú ginearálta den chuideachta a comóradh agus a tionóladh go cuí.

 (5) D’fhonn amhras a sheachaint, folaíonn tagairt i bhfo-alt (4) d’fhoráil dá mhalairt tagairt 
d’fhoráil lena sonrófar gur gá an rún lena mbaineann a bheith rite ag an gcuideachta i 
gcruinniú ginearálta nó ag comhaltaí den chuideachta i gcruinniú ginearálta.

 (6) I bhfo-alt (4), ciallaíonn “tromlach is gá de na comhaltaí” comhalta nó comhaltaí, 
arb ionannas dó nó di nó dóibh, cibé acu ina aonar nó ina haonar nó ina n-aonar, nó i 
dteannta a chéile, an tráth a shíneofar an tairiscint lena mbaineann, 50 faoin gcéad de 
chearta vótála iomlána na gcomhaltaí uile, a mbeadh an ceart acu an tráth sin freastal ar 
chruinniú ginearálta den chuideachta agus vótáil ann (nó, i gcás comhlachtaí corpraithe, 
ag a n-ionadaithe cuícheaptha).

 (7) Is éard atá sa choinníoll dá dtagraítear i bhfo-ailt (1)(b) agus (4)(b) go mbeidh téacs 
beartaithe an rúin agus míniú ar an bpríomhchuspóir atá leis scaipthe ag na stiúrthóirí 
nó ag an duine eile a bhfuil an rún á bheartú aige nó aici, ar na comhaltaí go léir den 
chuideachta lena mbaineann atá i dteideal freastal agus vótáil ar an rún dá dtagraítear i 
bhfo-alt (1) nó (4), de réir mar a bheidh.

 (8) Maidir le rún arna rith de réir fho-alt (1) nó (4), féadfar doiciméid ar leithligh san fhoirm 
chéanna a bheith ann agus gach ceann acu sínithe ag aon chomhalta amháin nó níos mó. 

 (9) Gan dochar d’alt 195(5), maidir le rún arna rith—

  (a) de réir fho-alt (1), measfar é a bheith rite, faoi réir fho-alt (10), ag cruinniú a thionólfar 
7 lá tar éis an dáta a shíneofar an rún ag an gcomhalta deireanach a shíneoidh é, nó

  (b) de réir fho-alt (4), measfar é a bheith rite, faoi réir fho-alt (10), ag cruinniú a thionólfar 
21 lá tar éis an dáta a shíneofar an rún ag an gcomhalta deireanach a shíneoidh é,

  agus i gcás go luaitear sa rún dáta mar dháta a shínithe ag aon chomhalta, beidh lua an 
dáta sin ina fhianaise prima facie gur shínigh sé nó sí é ar an dáta sin.

 (10) Gan dochar d’alt 195(5), más rud é—

  (a) go ndéanfar dáta is luaithe ná an dáta dá dtagraítear i bhfo-alt (9)(a) nó (b) (nach 
luaithe ná an dáta a shíneofar an rún ag an gcomhalta deireanach a shíneoidh é) a 
shonrú sa rún dá dtagraítear i bhfo-alt (1) nó (4) mar an dáta a mheasfar é a bheith 
rite.

  (b) go luafaidh comhaltaí uile na cuideachta lena mbaineann a bhfuil teideal acu freastal 
agus vótáil ar an rún, i dtarscaoileadh i scríbhinn arna shíniú ag gach comhalta acu, 
go bhfuil feidhm fho-alt (9) á tarscaoileadh, agus

  (c) go bhfuil ag gabháil leis na doiciméid a sheachadtar chuig an gcuideachta faoi fho-
alt (3) d’alt 195 dá dtagraítear san fho-alt sin an tarscaoileadh i scríbhinn sin (agus 
féadfar an tarscaoileadh sin a sheachadadh amhlaidh ar an gcuideachta ar aon cheann 
de na modhanna dá dtagraítear san fho-alt sin),

  ansin measfar an rún a bheith rite ar an dáta a shonrófar ann.
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 (11) Maidir le tarscaoileadh i scríbhinn faoi fho-alt (10) , féadfar doiciméid ar leithligh san 
fhoirm chéanna a bheith ann agus gach ceann acu sínithe ag aon chomhalta amháin nó 
níos mó. 

Forálacha forlíontacha i ndáil le halt 194

195. (1) Ní bheidh feidhm ag alt 194 maidir leis na nithe seo a leanas—

  (a) rún chun stiúrthóir a chur as oifig;

  (b) rún chun iniúchóir reachtúil a chur as oifig, nó chun nach leanfaidh sé nó sí de bheith 
in oifig, mar a luaitear in alt 382(2), 383(2)(b) nó 394.

 (2) Laistigh de 3 lá tar éis an dáta a sheachadfar chuici na doiciméid dá dtagraítear i bhfo-alt 
(3), cuirfidh an chuideachta in iúl do gach comhalta—

  (a) gur shínigh an tromlach is gá de na comhaltaí an rún lena mbaineann (de réir bhrí alt 
194(3) nó (6), de réir mar a bheidh); agus

  (b) an dáta a mheasfar an rún a bheith rite de bhua alt 194.

 (3) Déanfaidh na sínitheoirí le rún arna rith de réir alt 194(1) nó (4) na doiciméid arb éard 
iad an rún i scríbhinn a sheachadadh ar an gcuideachta; gan dochar d’úsáid na modhanna 
eile seachadta a cheadaítear i gcoitinne leis an Acht seo, féadfar an seachadadh sin a 
dhéanamh trí phost leictreonach nó trí inneall macasamhla a úsáid.

 (4) Coinneoidh an chuideachta na doiciméid sin amhail is dá mba mhiontuairiscí iad ar 
imeachtaí cruinnithe ghinearálta den chuideachta; gan dochar don cheanglas (de bhua 
alt 199(1)) go ndéanfar téarmaí an rúin lena mbaineann a thaifeadadh i leabhair a 
choimeádfar chun na críche sin, léifear an ceanglas faoin bhfo-alt seo go gcoimeádfar na 
doiciméid sin roimhe seo mar cheanglas lena gceanglaítear na doiciméid sin a choimeád 
leis na leabhair sin roimhe seo. 

 (5) Mura gcomhlíontar, agus go dtí go gcomhlíonfar fo-alt (3), ní bheidh éifeacht le rún  
arna rith de réir alt 194(1) nó (4); ní bhainfidh sé le hábhar, áfach, maidir le bailíocht an 
rúin, cibé acu a dhéantar nó nach ndéantar fo-alt (2) nó (4) a chomhlíonadh.

 (6) I gcás go mbeidh feidhm ag fo-alt (10) d’alt 194, léifear an tagairt i bhfo-alt (5)  
d’fho-alt (3) mar thagairt a fholaíonn tagairt do mhír (c) den fho-alt sin (10).

 (7) Má mhainníonn cuideachta fo-alt (2) a chomhlíonadh, beidh an chuideachta agus aon 
oifigeach di a rinne mainneachtain ciontach i gcion de chuid earnáil 4.

Cuideachtaí comhalta aonair — gan gá le cruinnithe ginearálta a thionól, etc.

196. (1) San Acht seo, ciallaíonn “cuideachta comhalta aonair” cuideachta ag a bhfuil, ar cibé 
cúis, de thuras na huaire, comhalta aonair (agus tá feidhm aige sin d’ainneoin cuntar sa 
bhunreacht go mbeidh 2 chomhalta nó líon is mó ná sin ann).

 (2) Faoi réir fho-alt (3), maidir leis na cumhachtaí go léir is infheidhmithe ag cuideachta 
i gcruinniú ginearálta faoin Acht seo nó ar shlí eile, beidh siad infheidhmithe, i gcás 
cuideachta comhalta aonair, ag an gcomhalta aonair gan gá a bheith le cruinniú ginearálta 
a thionól chun na críche sin; d’fhonn amhras a sheachaint, baineann an fo-alt seo le 
feidhmiú cumhachta faoi alt 146 chun stiúrthóir a chur as oifig agus, dá réir sin, ní 
bheidh feidhm ag aon cheann de na nósanna imeachta faoin alt sin a bhaineann le fógra 
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a thabhairt don stiúrthóir nó leis an stiúrthóir do dhéanamh uiríoll i gcás cuideachta 
comhalta aonair, ach ní dochar é sin d’fheidhm na gceanglas maidir le cothroime nóis 
imeachta i leith an comhalta aonair d’fheidhmiú na cumhachta sin chun stiúrthóir a chur 
as oifig ná d’alt 147. 

 (3) Ní thabharfar cumhacht le fo-alt (2) don aon chomhalta amháin de chuideachta  
comhalta aonair chun na cumhachtaí faoi alt 382(2), 383(2)(b) nó 394 a fheidhmiú chun 
iniúchóir reachtúil a chur as oifig nó gan iniúchóir reachtúil a choimeád in oifig gan an 
cruinniú is gá agus dá bhforáiltear san alt lena mbaineann a thionól. 

 (4) Faoi réir fho-alt (3), aon fhoráil den Acht seo—

  (a) lena gcumasaítear do chuideachta nó lena gceanglaítear ar chuideachta aon ní a 
dhéanamh nó a chinneadh i gcruinniú ginearálta, nó

  (b) lena gceanglaítear aon ní a chinneadh le rún ón gcuideachta,

  measfar é a bheith comhlíonta, i gcás cuideachta comhalta aonair, le cinneadh ón 
gcomhalta a tharraingeofar suas i scríbhinn agus a chuirfear in iúl don chuideachta de 
réir an ailt seo.

 (5) I gcás go dtabharfaidh an t-aon chomhalta amháin de chuideachta comhalta aonair 
breith a bhfuil éifeacht léi de bhun fho-ailt (2) agus (4), amhail is dá gcomhaontódh an 
chuideachta uirthi i gcruinniú ginearálta, tabharfaidh an comhalta taifead i scríbhinn i 
dtaobh na breithe sin don chuideachta, mura ndéanfar an cinneadh trí rún i scríbhinn a 
bheidh curtha ar aghaidh cheana féin ag an gcomhalta chuig an gcuideachta. 

 (6) I gcás go dtabharfaidh an comhalta aonair don chuideachta ar comhalta di é nó í fógra 
i dtaobh breith a tugadh le rún i scríbhinn nó, de bhun fho-alt (5), taifead i scríbhinn 
ar an mbreith a thug sé nó sí, déanfaidh an chuideachta an fógra a thaifeadadh agus a 
choinneáil i leabhar nó ar mhodh oiriúnach éigin eile a chothabháiltear chun na críche, 
agus maidir leis an taifead amháin nó níos mó a choinneofar amhlaidh—

  (a) measfar gurb iad na leabhair a choimeádfaidh an chuideachta de bhun alt 199 iad, nó

  (b) más rud é (aon tráth dá éis sin nó roimhe sin nuair nach cuideachta comhalta aonair í 
an chuideachta nó nár chuideachta comhalta aonair í) go bhfuil, nó go raibh, feidhm 
ag an alt sin maidir le himeachtaí a comhaltaí, coimeádfar iad leis na leabhair a 
choimeádfaidh an chuideachta de bhun alt 199,

  agus, i gceachtar cás, tá feidhm ag fo-alt (5) den alt sin maidir leis na taifid sin mar atá 
feidhm aige maidir le leabhair i gcoitinne de chuid cuideachta faoin alt sin.

 (7) Más rud é—

  (a) go ndéanfaidh an t-aon chomhalta amháin de chuideachta comhalta aonair, de bhua 
an ailt seo, aon chumhacht, ceart nó oibleagáid a fheidhmiú nó a urscaoileadh, agus

  (b) go bhfuil i gceist leis an bhfeidhmiú nó leis an urscaoileadh sin nó gurb éard atá ann 
rún a rith, nó an comhalta aonair do chomhaontú le ní, lena mbaineann alt 198,

  déanfaidh an chuideachta, laistigh de 15 lá tar éis dháta an fheidhmithe nó an urscaoilte, 
fógra i scríbhinn a thabhairt don Chláraitheoir maidir leis an bhfeidhmiú nó leis an 
urscaoileadh sin, agus déanfaidh an Cláraitheoir é a thaifeadadh. 

 (8) Más rud é—
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  (a) go mainníonn an comhalta aonair fo-alt (5) a chomhlíonadh, nó

  (b) go mainníonn cuideachta fo-alt (6) nó (7) a chomhlíonadh,

  ansin (is cuma cibé acu a thagann nó nach dtagann an cás faoi réim mhír (a) nó (b)) beidh 
an comhalta aonair, an chuideachta agus aon oifigeach di a rinne mainneachtain ciontach 
i gcion de chuid earnáil 4.

 (9) Ní dhéanfaidh mainneachtain an chomhalta aonair fo-alt (5) a chomhlíonadh difear do 
bhailíocht aon bhreithe dá dtagraítear san fho-alt sin.

Feidhm na Coda seo maidir le cruinnithe aicme

197. (1) Beidh feidhm ag forálacha na Coda seo, agus ag na forálacha de bhunreacht cuideachta 
a bhaineann le cruinnithe ginearálta, a mhéid is infheidhme, i ndáil le haon chruinniú 
d’aon aicme comhalta de chuid na cuideachta.

 (2) Oibríonn fo-alt (1) chun go mbeidh feidhm ag alt 198 go léir, a mhéid a bhaineann sé 
le fo-alt (4)(c) den alt sin, i ndáil le haon chruinniú d’aon aicme comhalta de chuid 
na cuideachta ach ní oibríonn sé chun forálacha an ailt sin a chur chun feidhme (dá 
mb’infheidhme iad na forálacha sin amhlaidh thairis sin) seachas an méid sin roimhe seo 
maidir le haon chruinniú den sórt sin.

Rúin agus comhaontuithe áirithe a chlárú, agus é a bheith d’oibleagáid ar an gcuideachta 
cóipeanna díobh a sholáthar

198. (1) Déanfaidh an chuideachta lena mbaineann, cóip de gach rún nó comhaontú lena 
mbaineann an t-alt seo, a chur chuig an gCláraitheoir laistigh de 15 lá tar éis dháta a rite 
nó a dhéanta, agus déanfaidh an Cláraitheoir é a thaifeadadh.

 (2) Déanfar cóip de gach rún nó comhaontú den sórt sin atá i bhfeidhm de thuras na huaire a 
chorprú i ngach cóip nó a chur i gceangal le gach cóip de bhunreacht na cuideachta lena 
mbaineann a eiseoidh sí tar éis an rún a rith nó an comhaontú a dhéanamh.

 (3) Cuirfear cóip de gach rún nó comhaontú den sórt sin ar aghaidh chuig aon chomhalta, ar 
iarraidh uaidh nó uaithi, ar é nó í d’íoc €10.00 nó cibé suim faoina bhun sin a ordóidh an 
chuideachta.

 (4) Baineann an t-alt seo —

  (a) le rúin a cheanglaítear leis an Acht seo nó le bunreacht cuideachta a bheith ina rúin 
speisialta;

  (b) le rúin lenar chomhaontaigh comhaltaí uile cuideachta, ach nach mbeadh, dá mba nár 
comhaontaíodh leo amhlaidh, éifeachtach chun a gcríche mura rud é gur mar rúin 
speisialta a ritheadh iad;

  (c) le rúin nó comhaontuithe lenar chomhaontaigh na comhaltaí uile d’aicme éigin 
scairshealbhóirí ach nach mbeadh, dá mba nár comhaontaíodh leo amhlaidh, 
éifeachtach chun a gcríche mura rud é gur ritheadh iad ag tromlach áirithe éigin 
nó thairis sin ar mhodh áirithe éigin, agus le gach rún nó comhaontú lena gcuirtear 
ceangal go héifeachtach ar na comhaltaí uile d’aon aicme scairshealbhóirí cé nár 
chomhaontaigh na comhaltaí sin go léir leo;

cd.4 a.196



223

[Uimh. 38.][2014.]
  

Acht na gCuideachtaí, 2014.
  

  (d) le rúin lena ndéantar scairchaipiteal údaraithe (más ann) cuideachta a mhéadú nó a 
laghdú;

  (e) le rúin lena dtugtar údarás chun scaireanna a leithroinnt;

  (f) le rúin, arna rith faoi alt 580, go ndéanfar cuideachta a fhoirceannadh go toilteanach; 

  (g) le rúin lena gcuirtear cearta nó srianta ag gabháil le haon scair;

  (h) le rúin lena n-athraítear aon cheart nó srian den sórt sin;

  (i) le rúin lena ndéantar aon scair neamhaicmithe a aicmiú;

  (j) le rúin lena ndéantar scaireanna de chineál amháin a chomhshó ina scaireanna de 
chineál eile;

  (k) le rúin lena ndéantar scairchaipiteal a chomhshó ina stoc agus le rúin lena ndéantar 
stoc a chomhshó ina scairchaipiteal.

 (5) Má mhainníonn cuideachta fo-alt (1), (2) nó (3) a chomhlíonadh, beidh an chuideachta 
agus aon oifigeach di a rinne mainneachtain ciontach i gcion de chuid earnáil 4.

 (6) Chun críocha fho-alt (5), measfar leachtaitheoir cuideachta a bheith ina oifigeach nó ina 
hoifigeach don chuideachta.

Miontuairiscí ar imeachtaí cruinnithe de chuid cuideachta

199. (1) Cuirfidh cuideachta faoi deara go ndéanfar, a luaithe is féidir—

  (a) tar éis cruinnithe ginearálta dá cuid a thionól, miontuairiscí ar imeachtaí uile na 
gcruinnithe ginearálta, agus

  (b) tar éis na rúin uile dá cuid a rith, téarmaí na rún uile, 

  a thaifeadadh i leabhair a choimeádfar chuige sin; coimeádfar san áit chéanna gach 
leabhar den chineál sin a choimeádfaidh cuideachta de bhun an fho-ailt seo.

 (2) Beidh feidhm ag ailt 215 go 217 (cearta iniúchta, iarrataí ar chóipeanna, etc.) maidir leis 
na leabhair sin.

 (3) Aon mhiontuairisc den sórt sin a airbheartóidh a bheith sínithe ag cathaoirleach an 
chruinnithe ar tharla na himeachtaí ann, nó ag cathaoirleach an chéad chruinnithe eile 
ina dhiaidh sin, beidh sí ina fianaise ar na himeachtaí.

 (4) I gcás go mbeidh miontuairiscí déanta de réir an ailt seo ar na himeachtaí ag aon chruinniú 
ginearálta de chuideachta ansin, go dtí go gcruthófar a mhalairt—

  (a) measfar go ndearnadh an cruinniú a thionól agus a chomóradh go cuí;

  (b) measfar na himeachtaí go léir a bhí ann a bheith ann go cuí; agus

  (c) measfar gach stiúrthóir nó leachtaitheoir a ceapadh a bheith ceaptha go bailí.

 (5) Déanfaidh cuideachta, má cheanglaíonn an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach 
uirthi é, an leabhar nó na leabhair atá á choimeád nó á gcoimeád aici de réir fho-alt (1) 
a thabhairt ar aird don Stiúrthóir lena iniúchadh nó lena n-iniúchadh agus tabharfaidh sí 
don Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach cibé saoráidí a theastóidh ón Stiúrthóir 
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chun an t-ábhar atá sa leabhar nó sna leabhair a iniúchadh agus cóipeanna de nó díobh a 
thógail. 

 (6) Má mhainníonn cuideachta fo-alt (1) nó ceanglas a chuirfear uirthi faoi fho-alt (5) a 
chomhlíonadh, beidh an chuideachta agus aon oifigeach di a rinne mainneachtain 
ciontach i gcion de chuid earnáil 4.

caiBidil 7

Nós Imeachta maidir le Ceadú Achomair

Forléiriú (Caibidil 7)

200. (1) Sa Chaibidil seo—

  ciallaíonn “dréacht-téarmaí comhchoiteanna cumaisc” na dréacht-téarmaí 
comhchoiteanna cumaisc dá dtagraítear in alt 466(1);

  ciallaíonn “dearbhú” dearbhú dá dtagraítear in alt 202(1)(b);

  ciallaíonn “cumasc” cumasc faoi Chaibidil 3 de Chuid 9;

  tá le “cuideachtaí cumaisc” an bhrí chéanna atá leis i gCaibidil 3 de Chuid 9;

  ciallaíonn “gníomhaíocht shrianta” gníomhaíocht dá dtagraítear—

  (a) in alt 82 (cúnamh airgeadais chun scaireanna a fháil);

  (b) in alt 84 (laghdú ar chaipiteal cuideachta);

  (c) in alt 91 (caipiteal cuideachta a athrú ar a atheagrú);

  (d) in alt 118 (toirmeasc ar dhéileáil le brabúis nó caillteanais réamhfhála i ráitis 
airgeadais cuideachta sealbhaíochta mar bhrabúis atá ar fáil lena ndáileadh);

  (e) in alt 239 (toirmeasc ar iasachtaí, etc., do stiúrthóirí agus do dhaoine bainteacha); 

  (f) in alt 464 (ní fhéadfar cumasc a chur in éifeacht ach amháin de réir na bhforálacha 
iomchuí den Acht seo); nó 

  (g) in alt 579 (an nós imeachta le haghaidh, agus tús a chur le, foirceannadh toilteanach 
ag comhaltaí); 

  agus a bhfuil sé sainráite le foráil den Acht seo maidir lena seoladh—

  (i) go bhfuil toirmeasc air mura de réir an Nóis Imeachta maidir le Ceadú Achomair é; 
nó

  (ii) go bhfuil sé údaraithe faoi réir ceanglas sonraithe go n-úsáidfear an Nós Imeachta 
maidir le Ceadú Achomair nó, i gcás alt 84, 91 nó 464, go n-úsáidfear an Nós 
Imeachta maidir le Ceadú Achomair mura n-úsáidtear an nós imeachta ionadúil a 
shonraítear in alt 84(2)(b), 91(4)(b) nó, de réir mar a bheidh, 464(1)(b);

  Léifear “Nós Imeachta maidir le Ceadú Achomair” de réir alt 202;

  ciallaíonn “modhanna i scríbhinn chun an rún a rith”—
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  (a) seachas i gcás cumaisc, na modhanna faoi alt 193 nó 194(4) chun rún speisialta a 
rith;

  (b) i gcás cumaisc, na modhanna faoi 193 chun rún d’aon ghuth a rith.

 (2) Maidir le tagairt sa mhíniú ar “gníomhaíocht shrianta” i bhfo-alt (1) do ghníomhaíocht—

  (a) faoi réir mhír (b), folaíonn sí tagairt do nós imeachta, idirbheart nó comhshocraíocht;

  (b) i gcás gníomhaíocht a thagann faoi réim mhír (g) den mhíniú sin, is tagairt í do thús 
a chur le foirceannadh toilteanach ag comhaltaí.

Caibidil 7 — a ndéantar léi

201. (1) Leagtar amach sa chaibidil seo an tslí ar ar féidir le cuideachta—

  (a) trína comhaltaí do rith rún speisialta, agus 

  (b) trína stiúrthóirí do dhéanamh dearbhú áirithe,

  —

  (i) seoladh gníomhaíochta srianta (nach cumasc) a bhfuil toirmeasc air thairis sin a 
cheadú, nó

  (ii) an ceanglas a shonraítear san fhoráil lena mbaineann chun go n-údarófar an 
ghníomhaíocht shrianta (nach cumasc) a chomhlíonadh,

  de réir mar a bheidh.

 (2) I gcás inar cumasc í an ghníomhaíocht shrianta, leagtar amach sa Chaibidil seo an tslí ar 
ar féidir le gach ceann de na cuideachtaí cumaisc—

  (a) trí gach comhalta de a bheidh i dteideal vótáil ag cruinniú ginearálta den chuideachta 
do vótáil i bhfabhar rúin ag cruinniú den sórt sin, agus

  (b) trína stiúrthóirí do dhéanamh dearbhú áirithe,

  a údarú, mar a fhoráiltear in alt 464(1), an cumasc a chur in éifeacht gan gá a bheith le 
nósanna imeachta áirithe faoi Chaibidil 3 de Chuid 9 a úsáid. 

 (3) Léifear forálacha na Caibidle seo agus oibreoidh siad chun go bhféadfar gníomhaíocht 
shrianta a sheoladh tráth sula gcomhlíonfar an ceanglas (a eascraíonn faoi alt 203, 
204, 205, 206 nó 207, de réir mar a bheidh) go ndéanfar cóip den dearbhú iomchuí 
a sheachadadh ar an gCláraitheoir; ach — i gcás go mainneofar an ceanglas sin a 
chomhlíonadh — cuirfear an seoladh gníomhaíochta sin ó bhail leis an mainneachtain 
sin ansin, ach ní dochar é sin don chumhacht bhailíochta a thugtar ina dhiaidh seo leis an 
gCaibidil seo don chúirt.

Nós Imeachta maidir le Ceadú Achomair

202. (1) San Acht seo, ciallaíonn “Nós Imeachta maidir le Ceadú Achomair” an nós imeachta 
trína gcomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:

  (a) tugadh údarás chun an ghníomhaíocht shrianta a sheoladh—

   (i) seachas i gcás cumaisc, le rún speisialta de chuid na cuideachta; nó
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   (ii) i gcás cumaisc, le rún de chuid gach ceann de na cuideachtaí cumaisc ar vótáil 
gach comhalta den chuideachta atá i dteideal vótáil ag cruinniú ginearálta ina 
fábhar (“rún d’aonghuth”);

   is rún speisialta nó rún d’aonghuth a ritheadh tráth nach luaithe ná, faoi réir fho-ailt 
(2) agus (3), 12 mhí roimh an gcuideachta nó, de réir mar a bheidh, roimh gach ceann 
de na cuideachtaí cumaisc do thosú ag seoladh na gníomhaíochta; agus

  (b) —

   (i) go bhfuil curtha ar aghaidh ag an gcuideachta nó, de réir mar a bheidh, ag gach 
ceann de na cuideachtaí cumaisc, i dteannta gach fógra maidir leis an gcruinniú 
a mbeidh an rún speisialta nó an rún eile roimhe seo le breithniú ann, nó 

   (ii) más rud é go n-úsáidfear an modh i scríbhinn chun an rún a rith, go mbeidh 
curtha ag gabháil le téacs beartaithe an rúin ag an gcuideachta nó, de réir mar a 
bheidh, ag gach ceann de na cuideachtaí cumaisc, 

  cóip de dhearbhú lena gcomhlíontar fo-alt (6) agus na forálacha iomchuí eile den  
Chaibidil seo maidir lena bhfuil istigh ann nó maidir leis na doiciméid a bheidh le 
ceangal leis.

 (2) Le linn an tréimhse 12 mhí dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(a) a ríomh, déanfar, i gcás go 
ndéanfar iarratas de réir alt 211 chun an rún speisialta a chealú, neamhaird a thabhairt ar 
an tréimhse dar tosach an dáta a dhéanfar an t-iarratas sin agus dar críoch—

  (a) dáta daingnithe an rúin speisialta ón gcúirt maidir leis an iarratas sin; nó

  (b) más rud é go ndéanfar iarratas arna dhéanamh amhlaidh a tharraingt siar, dáta an 
tarraingt siar sin.

 (3) Más rud é gurb í an ghníomhaíocht shrianta an ghníomhaíocht sin dá dtagraítear i mír 
(d) den mhíniú ar an abairt sin in alt 200(1), léifear an tagairt i bhfo-alt (1)(a) do 12 mhí 
mar thagairt—

  (a) faoi réir mhír (b), do 60 lá; nó

  (b) más rud é—

   (i) gur vótáil comhalta amháin nó níos mó a shealbhaíonn, nó a shealbhaíonn le 
chéile, níos mó ná 90 faoin gcéad de réir luach ainmniúil de gach aicme scaireanna 
eisithe de chuid na cuideachta agus atá i dteideal vótáil ag cruinnithe ginearálta 
den chuideachta, i bhfabhar an rúin speisialta dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(a), nó 

   (ii) gur ritheadh an rún sin ar na modhanna dá bhforáiltear faoi alt 193,

   do 30 lá,

  ach tá feidhm ag fo-alt (2) maidir leis an tréimhse 60 lá nó 30 lá sin a ríomh mar atá 
feidhm aige maidir leis an tréimhse 12 mhí dá dtagraítear i bhfo-alt (2) a ríomh.

 (4) Ní dochar é fo-alt (1), i gcás cumaisc, do na nósanna imeachta a leagtar amach i gCaibidil 
3 de Chuid 9 nach foláir iad a leanúint sula bhféadfar an rún dá dtagraítear i mír (a)(ii) 
den fho-alt sin a rith.
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 (5) I gcás cumaisc, ar sheachadadh, de réir alt 206, ar an gCláraitheoir, gach dearbhaithe dá 
dtagraítear san alt sin, déanfaidh an Cláraitheoir díscaoileadh na cuideachta is aistreoir 
nó na gcuideachtaí is aistreoirí lena mbaineann a chlárú.

 (6) Maidir leis an dearbhú dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(b), is dearbhú i scríbhinn é arna 
dhéanamh ag cruinniú de na stiúrthóirí a thionólfar—

  (a) tráth nach luaithe ná 30 lá roimh dháta an chruinnithe dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(b), 
nó

  (b) má úsáidtear na modhanna i scríbhinn chun an rún a rith, tráth nach déanaí ná 30 lá 
roimh an dáta a shíneofar an rún ag an gcomhalta deireanach a shíneoidh é,

agus a bheidh déanta ag na stiúrthóirí nó, i gcás cuideachta a bhfuil níos mó ná 2  
stiúrthóir uirthi, ag tromlach na stiúrthóirí.

 (7) Is iad téarmaí an rúin dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(a)(ii) (ina ndéileáiltear le cás  
cumaisc) go ndéanfar na dréacht-téarmaí comhchoiteanna cumaisc a cheadú.

Dearbhú a bheidh le déanamh i gcás cúnamh airgeadais le haghaidh scaireanna a fháil nó 
idirbheart le stiúrthóirí

203. (1) Más rud é gur idirbheart nó comhshocraíocht a bheadh toirmiscthe thairis sin le halt 
82(2) nó 239 í an ghníomhaíocht shrianta, luafar sa dearbhú—

  (a) na himthosca ina mbeidh an t-idirbheart nó an chomhshocraíocht le déanamh;

  (b) cineál an idirbhirt nó na comhshocraíochta;

  (c) an duine nó na daoine ar leis nó léi nó leo a dhéanfar an t-idirbheart nó an 
chomhshocraíocht nó dá ndéanfar an t-idirbheart nó an chomhshocraíocht; 

  (d) an chríoch ar chuici atá an t-idirbheart nó an chomhshocraíocht á dhéanamh nó á 
déanamh ag an gcuideachta; 

  (e) cineál an tsochair a fhabhróidh don chuideachta go díreach nó go neamhdhíreach de 
dhroim an t-idirbheart nó an chomhshocraíocht a dhéanamh; agus

  (f) go ndearna na dearbhóirí fiosrúchán iomlán faoi chúrsaí na cuideachta agus, tar 
éis a dhéanta, gur tháinig siad ar an tuairim go mbeidh an chuideachta, tar éis an 
t-idirbheart nó an chomhshocraíocht (an “gníomh iomchuí”) a dhéanamh, in ann a 
fiacha agus a dliteanais eile a íoc nó a urscaoileadh go hiomlán de réir mar a bheidh 
siad le híoc le linn na tréimhse 12 mhí tar éis dháta an ghnímh iomchuí.

 (2) Chun críoch dearbhaithe faoin alt seo, le linn a chinneadh cibé acu a bheidh nó nach 
mbeidh cuideachta in ann a fiacha agus a dliteanais eile a íoc nó a urscaoileadh go 
hiomlán, ní cheanglófar ar na dearbhóirí a thoimhdiú (in imthosca inar nithe iomchuí na 
nithe seo a leanas) go n-iarrfar ar an gcuideachta airgead a íoc ar scór ráthaíocht a bheidh 
tugtha nó, de réir mar a bheidh, go ndéanfar urrús a bheidh tugtha a réadú.

 (3) Déanfar cóip den dearbhú faoin alt seo a sheachadadh ar an gCláraitheoir tráth nach 
déanaí ná 21 lá tar éis an dáta a chuirfear tús leis an ngníomhaíocht shrianta lena 
mbaineann a sheoladh.

 (4) Ar iarratas chuici ó aon pháirtí leasmhar, féadfaidh an chúirt, in aon chás gur mainníodh 
fo-alt (3) a chomhlíonadh, a dhearbhú go mbeidh seoladh na gníomhaíochta srianta 
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lena mbaineann bailí chun gach críche más deimhin leis an gcúirt go mbeadh sé cóir 
cothromasach déanamh amhlaidh.

Dearbhú a bheidh le déanamh i gcás laghdú ar chaipiteal cuideachta nó athrú ar chaipiteal 
cuideachta ar a atheagrú

204. (1) I gcás gurb éard atá sa ghníomhaíocht shrianta laghdú ar chaipiteal cuideachta dá 
dtagraítear in alt 84(1) nó aistriú nó diúscairt dá dtagraítear in alt 91(1), luafar sa 
dearbhú—

  (a) na himthosca ina ndéanfar an t-idirbheart nó an chomhshocraíocht;

  (b) cineál an idirbhirt nó na comhshocraíochta;

  (c) an duine nó na daoine ar leis nó léi nó leo a dhéanfar an t-idirbheart nó an 
chomhshocraíocht nó dá ndéanfar an t-idirbheart nó an chomhshocraíocht; 

  (d) méid iomlán shócmhainní agus dhliteanais na cuideachta amhail ar an dáta is déanaí 
is indéanta roimh an dáta a dhéanfar an dearbhú agus in aon chás ar dháta nach 
luaithe ná 3 mhí roimh an dáta a dhéanfar an dearbhú sin;

  (e) méid iomlán measta shócmhainní agus dhliteanais na cuideachta díreach tar éis an 
ghníomhaíocht shrianta a bheith déanta;

  (f) go ndearna na dearbhóirí fiosrúchán iomlán faoi chúrsaí na cuideachta agus, tar 
éis a dhéanta, gur tháinig siad ar an tuairim go mbeidh an chuideachta, tar éis an 
ghníomhaíocht shrianta a bheith déanta, in ann a fiacha agus a dliteanais eile (arb iad 
na fiacha agus na dliteanais arna n-aithint chun críocha mhír (d) iad agus a mhéid 
nach mbeidh siad íoctha nó urscaoilte cheana féin) go hiomlán de réir mar a bheidh 
siad le híoc le linn na tréimhse 12 mhí tar éis dháta an teagmhais sin; agus

  (g) nach bhfuil fógra iarbhír nó inchiallaithe ag na dearbhóirí go dtabhóidh an chuideachta 
aon dliteanas ábhartha urghnách sa todhchaí laistigh den tréimhse 12 mhí tar éis an 
dáta a dhéanfar an dearbhú.

 (2) Déanfar cóip den dearbhú faoin alt seo a sheachadadh ar an gCláraitheoir tráth nach 
déanaí ná 21 lá tar éis an dáta a chuirfear tús leis an ngníomhaíocht shrianta lena 
mbaineann a sheoladh; má mhainnítear an fo-alt seo a chomhlíonadh, beidh cumhacht 
den tsamhail chéanna leis an gceann faoi alt 203(4) ar fáil don chúirt chun a dhearbhú go 
bhfuil seoladh na gníomhaíochta bailí chun gach críche.

Dearbhú a bheidh le déanamh i gcás go ndéileálfar le brabúis nó caillteanais réamhfhála  
ar mhodh a thoirmisctear thairis sin le halt 118(1)

205. (1) I gcás go ndéanfar le gníomhaíocht shrianta modh déileála a sholáthar i ráitis airgeadais 
de chuid cuideachta a thoirmisctear thairis sin le halt 118(1) i dtaobh na mbrabús agus 
na gcaillteanas is inchurtha i leith scaireanna fochuideachta de chuid na cuideachta don 
tréimhse dá dtagraítear in alt 118(2) mar an “tréimhse réamhfhála”, luafar sa dearbhú—

  (a) méid na mbrabús agus na gcaillteanas a bheidh faoi réir na déileála ionadúla agus 
gairtear an “dáileadh beartaithe” san alt seo den mhéid a luafar amhlaidh;

  (b) méid iomlán shócmhainní agus dhliteanais na cuideachta mar a luadh ina ráitis 
airgeadais reachtúla dheireanacha nó ina ráitis airgeadais eatramhacha arna n-ullmhú 
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go cuí amhail ó dháta roimh an dáta a dhéanfar an dearbhú agus in aon chás ní dáta 
é is déanaí ná 3 mhí ón dáta a dhéanfar an dearbhú sin;

  (c) go ndearna na dearbhóirí fiosrúchán iomlán faoi chúrsaí na cuideachta agus, tar éis 
a dhéanta, gur tháinig siad ar an tuairim go mbeadh an chuideachta, dá ndéanfadh sí 
an dáileadh beartaithe laistigh de 2 mhí tar éis an dáta a dhéanfar an dearbhú, in ann 
a fiacha agus a dliteanais eile a bheidh san áireamh sna ráitis airgeadais dá dtagraítear 
i mír (b) a íoc nó a urscaoileadh de réir mar a bheidh siad le híoc le linn na tréimhse 
12 mhí tar éis dháta an dáilte sin.

 (2) Le linn dóibh cinneadh a dhéanamh cibé acu a bheidh cuideachta nó nach mbeidh 
cuideachta in ann a fiacha agus a dliteanais eile a íoc nó a urscaoileadh de réir mar a 
bheidh siad le híoc, ceanglófar ar na dearbhóirí breithniú a dhéanamh ar an dóchúlacht 
(in imthosca inar nithe iomchuí na nithe seo a leanas) go n-iarrfar ar an gcuideachta 
airgead a íoc ar scór ráthaíocht a bheidh tugtha nó, de réir mar a bheidh, go ndéanfar 
urrús a bheidh tugtha a réadú.

 (3) Maidir leis an tagairt i bhfo-alt (1)(b) do ráitis airgeadais reachtúla nó ráitis airgeadais 
eatramhacha dheireanacha de chuid cuideachta nó do na ráitis sin a bheith ullmhaithe go 
cuí, léifear í de réir alt 121. 

 (4) Déanfar cóip den dearbhú faoin alt seo a sheachadadh ar an gCláraitheoir tráth nach 
déanaí ná 21 lá tar éis an dáta a chuirfear tús leis an ngníomhaíocht shrianta lena 
mbaineann a sheoladh; má mhainnítear an fo-alt seo a chomhlíonadh, beidh cumhacht 
den tsamhail chéanna leis an gceann faoi alt 203(4) ar fáil don chúirt chun a dhearbhú go 
bhfuil seoladh na gníomhaíochta bailí chun gach críche.

Dearbhú a bheidh le déanamh i gcás cumasc cuideachta

206. (1) I gcás gurb éard atá sa ghníomhaíocht shrianta cumasc a dhéanamh, luafar i ngach 
dearbhú (is é sin le rá, dearbhú ó na stiúrthóirí (nó ó thromlach díobh) ar gach cuideachta 
cumaisc)— 

  (a) méid iomlán shócmhainní agus dhliteanais na cuideachta cumaisc atá i gceist amhail 
ar an dáta is déanaí is indéanta roimh an dáta a dhéanfar an dearbhú agus in aon chás 
ar dháta nach luaithe ná 3 mhí roimh an dáta a dhéanfar an dearbhú sin; agus

  (b) go ndearna na dearbhóirí fiosrúchán iomlán faoi chúrsaí na cuideachta agus na 
gcuideachtaí cumaisc eile agus, tar éis a dhéanta, gur tháinig siad ar an tuairim go 
mbeidh an chuideachta comharbais (de réir bhrí Chaibidil 3 de Chuid 9) in ann na 
fiacha agus na dliteanais eile dá cuid agus de chuid na cuideachta is aistreoir nó na 
gcuideachtaí is aistreoirí a íoc nó a urscaoileadh de réir mar a bheidh siad le híoc le 
linn na tréimhse 12 mhí tar éis an dáta a thiocfaidh an cumasc in éifeacht.

 (2) Déanfar cóip de gach dearbhú faoin alt seo a sheachadadh ar an gCláraitheoir tráth 
nach déanaí ná 21 lá tar éis an dáta a chuirfear tús leis an ngníomhaíocht shrianta lena 
mbaineann a sheoladh; má mhainnítear an fo-alt seo a chomhlíonadh, beidh cumhacht 
den tsamhail chéanna leis an gceann faoi alt 203(4) ar fáil don chúirt chun a dhearbhú go 
bhfuil seoladh na gníomhaíochta bailí chun gach críche.

Dearbhú a bheidh le déanamh i gcás foirceannadh cuideachta sócmhainní ag comhaltaí

207. (1) I gcás gurb éard atá sa ghníomhaíocht shrianta cuideachta a fhoirceannadh i  
bhfoirceannadh toilteanach ag comhaltaí faoi alt 579, luafar sa dearbhú—
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  (a) méid iomlán shócmhainní agus dhliteanais na cuideachta amhail ar an dáta is déanaí 
is indéanta roimh an dáta a dhéanfar an dearbhú agus in aon chás ar dháta nach 
luaithe ná 3 mhí roimh an dáta a dhéanfar an dearbhú sin; agus

  (b) go ndearna na dearbhóirí fiosrúchán iomlán faoi chúrsaí na cuideachta agus, tar éis a 
dhéanta, gur tháinig siad ar an tuairim go mbeidh an chuideachta in ann a fiacha agus 
a dliteanais eile a íoc nó a urscaoileadh go hiomlán laistigh de cibé tréimhse nach 
déanaí ná 12 mhí tar éis thosach an fhoirceanta agus a shonrófar sa dearbhú.

 (2) Déanfar cóip den dearbhú faoin alt seo a sheachadadh ar an gCláraitheoir tráth nach 
déanaí ná 21 lá tar éis an dáta a chuirfear tús leis an ngníomhaíocht shrianta lena 
mbaineann a sheoladh; má mhainnítear an fo-alt seo a chomhlíonadh, tá cumhacht den 
tsamhail céanna leis an gceann faoi alt 203(4) ar fáil don chúirt chun a dhearbhú go 
bhfuil seoladh na gníomhaíochta bailí chun gach críche.

Coinníoll a bheidh le comhlíonadh agus a bhaineann le dearbhuithe dá dtagraítear in alt 
204, 205 nó 207

208. Ní bheidh aon éifeacht le dearbhú dá dtagraítear in alt 204, 205 nó 207 chun críocha an 
Achta seo mura mbeidh tuarascáil ag gabháil leis—

  (a) a tharraingeofar suas san fhoirm fhorordaithe, ag duine atá cáilithe tráth na tuarascála 
lena cheapadh nó lena ceapadh, nó le leanúint de bheith, ina iniúchóir reachtúil nó 
ina hiniúchóir reachtúil de chuid na cuideachta; agus

  (b) ina luafar an é, i dtuairim an duine sin, nach dearbhú míréasúnach é an dearbhú.

Coinníoll a bheidh le comhlíonadh i ndáil le dearbhú dá dtagraítear in alt 206

209. (1) Ní bheidh aon éifeacht le dearbhú dá dtagraítear in alt 206 chun críocha an Achta seo 
mura mbeidh doiciméad arna ullmhú ag na dearbhóirí ag gabháil leis—

  (a) lena ndaingnítear go ndéantar foráil leis na dréacht-téarmaí comhchoiteanna  
cumaisc maidir le cibé sonraí de chuid gach ní iomchuí lena gcumasófar do gach 
ceann de na forálacha maidir le héifeachtaí forordaithe oibriú gan deacracht i ndáil 
leis an gcumasc; nó

  (b) lena sonrófar cibé sonraí de chuid gach ní iomchuí lena gcumasófar do gach ceann 
de na forálacha maidir le héifeachtaí forordaithe oibriú gan deacracht i ndáil leis an 
gcumasc.

 (2) I bhfo-alt (1), ciallaíonn “forálacha maidir le héifeachtaí forordaithe” fo-ailt (3)(a) go (i) 
d’alt 480 mar atá éifeacht leis an bhfo-alt sin de bhua alt 472(2).

Smachtbhannaí sibhialta i gcás forais réasúnacha gan bheith le tuairim i dtaobh 
sócmhainneachta a luafar i ndearbhú

210. (1) I gcás go ndéanfaidh stiúrthóir ar chuideachta dearbhú gan forais réasúnacha aige nó  
aici leis an tuairim dá dtagraítear in alt 203(1)(f), 204(1)(f), 205(1)(c), 206(1)(b) nó 
207(1)(b), de réir mar a bheidh, féadfaidh an chúirt, ar iarratas—

  (a) ó leachtaitheoir, ó chreidiúnaí, ó chomhalta nó ó ranníocóir de chuid na cuideachta 
nó, i gcás na tuairime dá dtagraítear in alt 206(1)(b), ón gcuideachta comharbais (de 
réir bhrí Chaibidil 3 de Chuid 9), nó
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  (b) ón Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach,

  a dhearbhú go mbeidh an stiúrthóir freagrach go pearsanta, gan aon teorainn ó thaobh 
dliteanais, i leith na bhfiach nó na ndliteanas eile go léir de chuid na cuideachta nó de 
chuid na cuideachta comharbais, de réir mar a bheidh, nó i leith aon chuid díobh.

 (2) I gcás go ndéanfar cuideachta nó, de réir mar a bheidh, cuideachta comharbais (de réir 
bhrí an mhéid sin roimhe seo) a fhoirceannadh laistigh de 12 mhí tar éis an dáta a dhéanfar 
dearbhú agus nach mbeidh a fiacha íoctha nó soláthar déanta dóibh go hiomlán laistigh 
de 12 mhí tar éis thosach an fhoirceanta, toimhdeofar, go dtí go suífear a mhalairt, maidir 
le gach stiúrthóir—

  (a) ar an gcuideachta, nó

  (b) ar na cuideachtaí cumaisc, de réir mar is cuí,

  a rinne an dearbhú, nach raibh forais réasúnacha aige nó aici leis an tuairim dá dtagraítear 
in alt 203(1)(f), 204(1)(f), 205(1)(c), 206(1)(b) nó 207 (1)(b), de réir mar a bheidh.

 (3) Má dhéanann an chúirt dearbhú faoi fho-alt (1), féadfaidh sí cibé ordacháin eile is cuí léi 
a thabhairt chun éifeacht a thabhairt don dearbhú.

Moratóir ar ghníomhaíochtaí srianta áirithe a sheoladh agus iarratais chun na cúirte ar  
rún speisialta a chealú

211. (1) Beidh feidhm ag an alt seo mura rud é, maidir leis an ngníomhaíocht shrianta— 

  (a) gurb éard atá inti cumasc a dhéanamh; nó

  (b) go bhfuil aici údarás rúin speisialta dá dtagraítear in alt 202(1)(a)(i) arna rith ar an 
modh dá bhforáiltear faoi alt 193.

 (2) Mura rud é gur vótáil comhalta amháin nó níos mó a shealbhaíonn, nó a shealbhaíonn 
le chéile, níos mó ná 90 faoin gcéad de réir luach ainmniúil de gach aicme scaireanna 
eisithe de chuid na cuideachta agus atá i dteideal vótáil ag cruinnithe ginearálta den 
chuideachta, i bhfabhar an rúin speisialta dá dtagraítear in alt 202(1)(a), ní rachaidh an 
chuideachta ar aghaidh leis an ngníomhaíocht shrianta a dhéanamh—

  (a) faoi réir mhír (b), go dtí go mbeidh 30 lá imithe in éag tar éis an dáta a rinneadh an 
rún speisialta a rith; nó

  (b) i gcás go ndéanfar iarratas faoi fho-alt (3), go dtí go ndéanfaidh an chúirt an t-iarratas 
a dhiúscairt (agus ansin a mhéid amháin (mura ndéanfar an t-iarratas a tharraingt 
siar), más ann, go soláthrófar údarás chun dul ar aghaidh leis le daingniú an rúin 
speisialta ón gcúirt ar an iarratas sin).

 (3) Féadfar iarratas a dhéanamh chun na cúirte de réir an ailt seo chun an rún speisialta a 
chealú. 

 (4) Faoi réir fho-alt (5), féadfaidh comhalta amháin nó níos mó iarratas a dhéanamh faoi 
fho-alt (3), ar comhalta é nó í, nó ar comhaltaí iad, a shealbhaigh, nó a shealbhaigh le 
chéile, 10 faoin gcéad ar a laghad de réir luach ainmniúil de scairchaipiteal eisithe na 
cuideachta, nó d’aon aicme den scairchaipiteal sin, ar an dáta a ritheadh an rún, agus a 
shealbhaíonn, nó a shealbhaíonn le chéile, méid nach lú ná an céatadán sin de réir luach 
ainmniúil den mhéid sin roimhe seo ar an dáta a dhéanfar an t-iarratas.
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 (5) Ní dhéanfaidh duine a thoiligh leis an rún speisialta, nó a vótáil ina fhabhar, iarratas faoi 
fho-alt (3).

 (6) Déanfar iarratas faoi fho-alt (3) laistigh de 30 lá tar éis an dáta a ritheadh an rún speisialta 
agus, maidir leis na daoine a bheidh i dteideal an t-iarratas a dhéanamh, féadfaidh cibé 
duine amháin nó níos mó dá líon a cheapfaidh siad chuige sin i scríbhinn é a dhéanamh 
thar a gceann.

 (7) Ar iarratas faoi fho-alt (3) a éisteacht, féadfaidh an chúirt, de réir mar is cuí léi—

  (a) an rún speisialta a dhaingniú;

  (b) an rún speisialta a dhaingniú maidir le codanna nó gnéithe sonraithe den  
ghníomhaíocht shrianta lena mbaineann sé agus maidir leis na codanna nó na gnéithe 
sin amháin; nó 

  (c) an rún speisialta a chealú.

caiBidil 8

Cosaint do mhionlaigh

Leigheas i gcás leatroim

212. (1) Aon chomhalta de chuideachta a dhéanfaidh gearán go bhfuil cúrsaí na cuideachta á 
stiúradh nó go bhfuil cumhachtaí stiúrthóirí na cuideachta á bhfeidhmiú—

  (a) ar mhodh atá leatromach air féin nó uirthi féin nó ar aon duine de na comhaltaí (lena 
n-áirítear é féin nó í féin), nó

  (b) gan aird a thabhairt ar a leasanna mar chomhaltaí, 

féadfaidh sé nó sí iarratas a dhéanamh chun na cúirte ar ordú faoin alt seo.

 (2) Más rud é, ar iarratas a dhéanamh faoi fho-alt (1), gurb é tuairim na cúirte go bhfuil 
cúrsaí na cuideachta á stiúradh nó go bhfuil cumhachtaí na stiúrthóirí á bhfeidhmiú ar 
mhodh a luaitear i bhfo-alt (1)(a) nó (b), féadfaidh an chúirt, d’fhonn deireadh a chur leis 
na nithe a ndearnadh gearán ina leith, cibé ordú nó cibé orduithe is cuí léi a dhéanamh.

 (3) Maidir leis na horduithe a fhéadfaidh cúirt a dhéanamh amhlaidh, folaíonn siad ordú—

  (a) lena n-ordaítear nó lena dtoirmisctear aon ghníomh nó lena gcealaítear nó lena 
n-athraítear aon idirbheart;

  (b) chun seoladh chúrsaí na cuideachta sa todhchaí a rialáil;

  (c) le haghaidh ceannach scaireanna aon chomhaltaí de chuid na cuideachta ag comhaltaí 
eile dá cuid nó ag an gcuideachta agus, i gcás an chuideachta á gceannach, chun 
caipiteal na cuideachta a laghdú dá réir sin; agus

  (d) chun cúiteamh a íoc.

 (4) I gcás go ndéanfar aon leasú le hordú faoin alt seo ar bhunreacht aon chuideachta, ansin, 
d’ainneoin aon ní in aon fhoráil eile den Acht seo, ach faoi réir fhorálacha an ordaithe, ní 
bheidh cumhacht ag an gcuideachta lena mbaineann, gan cead na cúirte, aon leasú eile a 
dhéanamh ar an mbunreacht a bheidh ar neamhréir le forálacha an ordaithe.
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 (5) Faoi réir an fho-ailt roimhe seo, áfach, beidh an éifeacht ag an leasú a dhéanfar leis an 
ordú ionann is dá mbeidís arna ndéanamh go cuí le rún ón gcuideachta, agus beidh feidhm 
dá réir sin ag forálacha an Achta seo maidir leis an mbunreacht arna leasú amhlaidh. 

 (6) Déanfaidh an chuideachta cóip dheimhnithe d’aon ordú faoin alt seo lena ndéanfar nó 
lena gceadófar leasú ar bhunreacht cuideachta a sheachadadh, laistigh de 21 lá tar éis an 
dáta a dhéanfar an t-ordú, ar an gCláraitheoir.

 (7) Má mhainníonn cuideachta fo-alt (6) a chomhlíonadh, dlífear fíneáil d’earnáil 4 a chur 
ar an gcuideachta agus ar aon oifigeach di a rinne mainneachtain. 

 (8) Maidir le gach duine díobh seo a leanas—

  (a) ionadaí pearsanta duine a bhí, ar dháta a bháis nó a báis, ina chomhalta nó ina 
comhalta de chuideachta, nó

  (b) aon iontaobhaí i leith scaireanna cuideachta, nó aon duine a mbeidh leas tairbhiúil 
aige nó aici iontu, de bhua uacht nó díthiomnacht aon duine den sórt sin,

  féadfaidh siad iarratas a dhéanamh chun na cúirte faoi fho-alt (1) ar ordú faoin alt seo 
agus, dá réir sin, déanfar aon tagairt san fho-alt sin do chomhalta de chuideachta a léamh 
mar thagairt a fholaíonn tagairt d’aon ionadaí pearsanta nó iontaobhaí den sórt sin nó 
d’aon duine den sórt sin a mbeidh leas tairbhiúil aige nó aici mar a luaitear i mír (a) nó 
(b) nó dóibh go léir.

 (9) Más rud é, i dtuairim na cúirte, go dtiocfadh d’imeachtaí a éisteacht faoin alt seo go 
mbeadh eolas á nochtadh a mbeadh a fhoilsiú dochrach go tromchúiseach do leasanna 
dlisteanacha na cuideachta, féadfaidh an chúirt a ordú gur i gcúirt iata a éistfear na 
himeachtaí nó aon chuid díobh. 

caiBidil 9

Foirm na gclár, na n-innéacsanna agus na leabhar miontuairiscí

Foirm na gclár, na miontuairiscí, etc.

213. (1) Aon chlár, innéacs nó leabhar miontuairiscí a cheanglaítear leis an Acht seo ar chuideachta 
nó ar an gCláraitheoir a choimeád, féadfar é a choimeád trí iontrálacha a chur i leabhair 
cheangailte nó trí na nithe atá i gceist a thaifeadadh ar aon mhodh eile. 

 (2) I gcás nach trí iontrálacha a chur i leabhar ceangailte ach gur ar mhodh éigin eile a 
choimeádfar aon chlár, innéacs nó leabhar miontuairiscí a cheanglaítear ar chuideachta 
a choimeád, glacfar réamhchúraimí leordhóthanacha in aghaidh falsaithe agus chun 
fionnadh aon fhalsaithe den sórt sin a éascú, dá dtarlódh sé.

 (3) Má mhainnítear fo-alt (2) a chomhlíonadh, beidh an chuideachta lena mbaineann agus 
gach oifigeach di a rinne mainneachtain ciontach i gcion de chuid earnáil 3. 

Ríomhairí, etc., a úsáid le haghaidh taifid áirithe de chuid cuideachta

214. (1) Faoi réir fho-ailt (2) agus (6), maidir leis an gcumhacht a thugtar do chuideachta le halt 
213(1) chun clár nó taifead eile a choimeád trí na nithe a bheidh i gceist a thaifeadadh 
ar dhóigh seachas trí iontrálacha a chur i leabhair cheangailte, folaíonn sé an chumhacht 
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chun an clár nó an taifead eile a choimeád trí na nithe a bheidh i gceist a thaifeadadh ar 
dhóigh seachas i bhfoirm inléite fad is féidir an taifeadadh a atáirgeadh i bhfoirm inléite.

 (2) Níl feidhm ag fo-alt (1) maidir leis na leabhair a cheanglaítear a choimeád le halt 199 
chun na críche a luaitear i bhfo-alt (1) den alt sin.

 (3) Maidir le haon fhoráil in ionstraim a rinne cuideachta roimh an 3 Aibreán 1978 lena 
gceanglaítear clár de shealbhóirí bintiúr de chuid na cuideachta a choimeád i bhfoirm 
inléite, léifear í mar fhoráil lena gceanglaítear an clár a choimeád i bhfoirm inléite nó i 
bhfoirm neamhinléite (ach ionas, má choimeádtar é i bhfoirm neamhinléite, gur féidir é 
a atáirgeadh i bhfoirm inléite).

 (4) Má bhaineann cuideachta leas as an gcumhacht faoi fho-alt (1), maidir le haon dualgas 
a fhorchuirfear ar an gcuideachta leis an Acht seo nó faoi, cead a thabhairt an clár nó an 
taifead eile lena mbaineann arna choimeád ag an gcuideachta ar shlí seachas i bhfoirm 
inléite, nó aon chuid den chéanna, a iniúchadh, nó cóip den chéanna a sholáthar, déileálfar 
leis mar dhualgas cead a thabhairt chun atáirgeadh ar an taifead nó ar an gcuid iomchuí 
de, i bhfoirm inléite, a iniúchadh nó an céanna a sholáthar.

 (5) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (6)—

  (a) más rud é, maidir leis na seirbhísí don ríomhaire eile a luaitear ann go soláthraítear 
iad trí mheán na teicneolaíochta ar a dtugtar néalríomhaireacht go coitianta nó trí aon 
réiteach cianóstála eile; nó

  (b) a mhéid a fhoráiltear le rialacháin faoi fho-alt (7) nach mbeidh feidhm leis.

 (6) Déanfar aon ríomhaire (an “ríomhaire is freastalaí”) a sholáthraíonn seirbhísí do ríomhaire 
eile, ar seirbhísí riachtanacha iad don ríomhaire deiridh ionas gur féidir rochtain a fháil 
gach tráth ar an bhfaisnéis den chineál dá dtagraítear i bhfo-alt (1) agus a stóráiltear sa 
ríomhaire deiridh, a choimeád in áit sa Stát.

 (7) Féadfaidh an tAire, le rialacháin, cibé foráil a dhéanamh, is foráil i dteannta fho-alt 
(4), is cuí leis nó léi i dtaca le cláir agus taifid den sórt a luaitear san fho-alt sin agus a 
choimeádtar mar a luaitear ann agus féadfaidh sé nó sí, le rialacháin, foráil a dhéanamh 
maidir le cibé eisceachtaí d’fho-alt (6) is cuí leis nó léi.

caiBidil 10

Cláir a iniúchadh, cóipeanna d’fhaisnéis iontu a sholáthar agus fógraí a sheirbheáil

Mínithe chun críocha alt 216 a bhaineann le cláir, etc., agus tagairt do chuideachta do 
choimeád clár, etc., a fhorléiriú

215. In—

  (a) alt 216—

   ciallaíonn “cóipeanna de chonarthaí seirbhíse agus de mheabhráin stiúrthóirí” 
cóipeanna de chonarthaí seirbhíse agus de mheabhráin stiúrthóirí arna gcoimeád ag 
an gcuideachta de bhun alt 154;

   ciallaíonn “cóipeanna d’ionstraimí lena mbunaítear muirir” cóipeanna d’ionstraimí 
lena mbunaítear muirir arna gcoimeád ag an gcuideachta de bhun alt 418 (lena 
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n-áirítear cóipeanna d’aon doiciméadacht morgáiste bhreithiúnais iomchuí dá 
dtagraítear san alt sin);

   ciallaíonn “clár stiúrthóirí agus rúnaithe” an clár stiúrthóirí agus rúnaithe arna 
choimeád ag an gcuideachta de bhun alt 149;

   ciallaíonn “clár leasanna in-nochta” an clár leasanna arna choimeád ag an gcuideachta 
de bhun alt 267;

   ciallaíonn “clár na gcomhaltaí” clár na gcomhaltaí arna choimeád ag an gcuideachta 
de bhun alt 169;

   ciallaíonn “miontuairiscí cruinnithe” na leabhair arna gcoimeád ag an gcuideachta 
de bhun alt 199 (lena n-áirítear aon taifid dá dtagraítear in alt 196 (6)) agus—

   (i) na doiciméid, más ann, a cheanglaítear le halt 193(7) (doiciméid i ndáil le rúin i 
scríbhinn d’aon ghuth), agus

   (ii) na doiciméid, más ann, a cheanglaítear le halt 195(4) (doiciméid a bhaineann le 
rúin i scríbhinn tromlaigh), agus

   a bheidh le coimeád i dteannta na leabhar sin;

  (b) san alt seo folaíonn tagairt d’aon chlár nó doiciméad roimhe seo atá á choimeád ag 
an gcuideachta tagairt don chlár nó don doiciméad atá á choimeád ag páirtí eile thar 
ceann na cuideachta de bhun alt 216(2);

  (c) san alt seo agus in alt 216 folaíonn tagairt do choimeád tagairt do chothabháil; agus 

  (d) in alt 216(3) measfar go gcomhlíontar an ceanglas faoi chun clár nó doiciméad eile 
a choimeád in áit más rud é, trí aon ríomhaire, go bhféadfar (san áit sin) an clár nó 
an doiciméad a atáirgeadh i bhfoirm inléite agus é a iniúchadh san fhoirm sin, agus 
léifear tagairtí eile in alt 216 agus sa Chaibidil seo maidir le clár nó doiciméad eile a 
choimeád, agus é a iniúchadh, dá réir.

Mar a mbeidh cláir agus doiciméid eile le coinneáil, an ceart chun iniúchadh a dhéanamh 
orthu, etc.

216. (1) Tá feidhm ag an alt seo maidir leis na nithe seo a leanas—

  (a) cóipeanna de chonarthaí seirbhíse agus de mheabhráin stiúrthóirí;

  (b) cóipeanna d’ionstraimí lena mbunaítear muirir;

  (c) an clár stiúrthóirí agus rúnaithe;

  (d) an clár leasanna in-nochta;

  (e) clár na gcomhaltaí; agus

  (f) miontuairiscí cruinnithe.

 (2) Aon oibleagáid a fhorchuirtear ar chuideachta faoin Acht seo chun clár nó doiciméad  
lena mbaineann an t-alt seo a choimeád, féadfaidh duine eile an oibleagáid a  
chomhlíonadh, is duine a dhéanfaidh an clár nó an doiciméad a choimeád thar a ceann.
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 (3) Faoi réir fho-ailt (4) agus (5), déanfar clár nó doiciméad lena mbaineann an t-alt seo a 
choimeád—

  (a) in oifig chláraithe na cuideachta;

  (b) sa phríomháit ghnó aici laistigh den Stát; nó

  (c) in áit eile laistigh den Stát.

 (4) I gcás go ndéanfaidh duine eile an clár nó an doiciméad a choimeád thar ceann na 
cuideachta de bhun fho-alt (2), is áit laistigh den Stát an áit ina gcoimeádfaidh an duine 
sin an clár sin nó an doiciméad sin.

 (5) I gcás go ndéanfaidh cuideachta cláir éagsúla nó doiciméid éagsúla (nó iad araon) lena 
mbaineann an t-alt seo a choimeád in áit seachas san áit dá dtagraítear i bhfo-alt (3)(a) 
nó (b), coinneoidh sí na cláir sin nó na doiciméid sin (nó iad araon) in aon áit amháin.

 (6) I gcás go ndéanfar clár nó doiciméad lena mbaineann an t-alt seo a choimeád in áit dá 
dtagraítear i bhfo-alt (3)(b) nó (c) nó i bhfo-alt (4), cuirfidh an chuideachta fógra chuig 
an gCláraitheoir san fhoirm fhorordaithe maidir leis an áit sin agus maidir le haon athrú 
san áit sin.

 (7) Beidh clár nó doiciméad lena mbaineann an t-alt seo, le linn uaireanta gnó (seachas, i 
gcás chlár na gcomhaltaí, nuair a bhíonn sé dúnta faoi alt 174), ar fáil lena iniúchadh de 
réir fho-ailt (8) go (10).

 (8) Beidh gach clár nó doiciméad den sórt sin ar fáil lena iniúchadh ag aon chomhalta den 
chuideachta gan mhuirear.

 (9) Beidh na nithe seo a leanas ar fáil lena n-iniúchadh ag aon duine eile, ar an táille iomchuí 
a íoc:

  (a) an clár stiúrthóirí agus rúnaithe;

  (b) an clár leasanna in-nochta;

  (c) clár na gcomhaltaí.

 (10) Beidh cóipeanna d’ionstraimí lena mbunaítear muirir ar fáil lena n-iniúchadh ag aon 
chreidiúnaí de chuid na cuideachta gan mhuirear.

 (11) Féadfaidh comhalta den chuideachta cóip, nó cóip d’aon chuid, de na nithe seo a leanas 
a iarraidh—

  (a) an clár stiúrthóirí agus rúnaithe;

  (b) an clár leasanna in-nochta;

  (c) clár na gcomhaltaí; nó

  (d) miontuairiscí cruinnithe.

 (12) Féadfaidh aon duine eile cóip, nó cóip d’aon chuid, de na nithe seo a leanas a iarraidh—

  (a) an clár stiúrthóirí agus rúnaithe;

  (b) an clár leasanna in-nochta;

  (c) clár na gcomhaltaí.
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 (13) Déanfaidh cuideachta, laistigh de 10 lá ón dáta a gheofar iarraidh faoi fho-alt (11) nó 
(12) agus ar an iarrthóir an táille iomchuí a íoc léi, a chur faoi deara an chóip, nó cuid di, 
lena mbaineann a chur chuig an iarrthóir.

Forálacha forlíontacha i ndáil le halt 216 — “táille iomchuí”, an chumhacht chun méid na 
táille a athrú, cionta, etc.

217. (1) In alt 216, ciallaíonn “táille iomchuí”—

  (a) i gcás a thagann faoi réim fho-alt (9) den alt sin—

   (i) i gcás go ndéanfar clár amháin a iniúchadh, €10.00 nó cibé suim is lú a  
chinnfidh an chuideachta; nó

   (ii) faoi réir fho-alt (2), i gcás go ndéanfar níos mó ná clár amháin a iniúchadh ar 
an lá céanna nó laistigh d’aon tréimhse 24 huaire an chloig chomhleanúnacha, 
€15.00 nó cibé suim is lú a chinnfidh an chuideachta;

  (b) i gcás a thagann faoi réim fho-alt (13) den alt sin, €10.00 in aghaidh gach cóip nó 
cibé suim is lú a chinnfidh an chuideachta.

 (2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1)(a)(ii) ach amháin más rud é—

  (a) go ndéanann an duine céanna na hiniúchtaí lena mbaineann, nó go ndéantar iad thar 
ceann an duine chéanna; agus

  (b) tráth déanta na chéad iarrata ar iniúchadh (ag an duine céanna, nó thar ceann an 
duine chéanna) le linn na tréimhse lena mbaineann go luafar leis an gcuideachta go 
ndéanfar iniúchadh ar níos mó ná clár amháin (ag an duine céanna, nó thar ceann an 
duine chéanna) le linn na tréimhse sin.

 (3) Má mhainníonn cuideachta aon cheann d’fho-ailt (3) go (10), nó fo-alt (13), d’alt 216 
a chomhlíonadh, beidh an chuideachta agus aon oifigeach di a rinne mainneachtain 
ciontach i gcion de chuid earnáil 3.

 (4) Féadfaidh an chúirt, ar iarratas a dhéanamh chuici, na horduithe seo a leanas a dhéanamh:

  (a) i gcás mainneachtain aon cheann d’fho-ailt (7) go (10) d’alt 216 a chomhlíonadh, 
ordú lena gcuirfear iallach an clár nó an doiciméad lena mbaineann a iniúchadh 
láithreach;

  (b) i gcás mainneachtain alt 216(13) a chomhlíonadh, ordú lena n-ordófar go gcuirfear 
an chóip arna hiarraidh chuig an duine a d’iarr í.

 (5) Faoi réir fho-ailt (6) go (8), féadfaidh an tAire, le hordú, suim arna sonrú i mír (a) nó (b) 
den mhíniú ar “táille iomchuí” san alt seo a athrú.

 (6) Ní dhéanfar ordú faoi fho-alt (5) ach amháin, tráth áirithe (an “tráth iomchuí”), má 
dhealraíonn sé don Aire go bhfágann na hathruithe ar luach an airgid i gcoitinne sa Stát 
a tharla le linn na tréimhse dar tosach—

  (a) ar an Acht seo a rith, nó

  (b) más rud é gur feidhmíodh na cumhachtaí faoin bhfo-alt sin cheana, díreach tar éis iad 
a fheidhmiú don uair dheireanach,
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  agus dar críoch an tráth iomchuí, gur cheart cumhachtaí faoin bhfo-alt sin a fheidhmiú 
chun na críche seo a leanas.

 (7) Is í an chríoch sin cuideachtaí a shaoradh ó chaiteachas airgeadais breise a thabhóidís 
thairis sin (mar gheall ar na hathruithe sin roimhe seo) le linn na bhforálacha arna sonrú sa 
mhíniú ar “táille iomchuí” san alt seo a chomhlíonadh dá mba rud é nach bhfeidhmeofaí 
na cumhachtaí faoi fho-alt (5) an tráth iomchuí.

 (8) Gan dochar d’fho-ailt (6) agus (7), le linn dó nó di aon ordú faoi fho-alt (5) á dhéanamh, 
cuirfidh an tAire i gcuntas na costais ghinearálta a thabhaigh cuideachta chun iniúchadh 
na gclár nó na ndoiciméad eile dá dtagraítear sna socruithe a sonraítear sa mhíniú ar 
“táille iomchuí” san alt seo, nó chun soláthar cóipeanna den chéanna, a éascú. 

Fógraí a sheirbheáil ar chomhaltaí

218. (1) Beidh feidhm ag fo-ailt (3) agus (4) maidir le haon chás ina gceanglaítear ar an  
gcuideachta nó ina n-údaraítear don chuideachta le foráil den Acht seo, nó le foráil 
de bhunreacht na cuideachta, fógra a sheirbheáil ar chomhalta den chuideachta, nó ar 
oifigeach di, nó a thabhairt do chomhalta den chuideachta, nó d’oifigeach di, ach amháin 
a mhéid a fhoráiltear a mhalairt leis an mbunreacht.

 (2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (5) ach amháin sa chás go bhfuil foráil i mbunreacht na 
cuideachta á rá go mbeidh feidhm aige (ach ní chuirfidh aon ní san fho-alt seo cosc ar 
fhoráil réasúnach eile a dhéanamh sa bhunreacht i leith ceann amháin nó níos mó de na 
nithe a leagtar amach san fho-alt sin agus, a mhéid a dhéantar foráil réasúnach eile den 
sórt sin, beidh feidhm ag an bhforáil sin seachas ag an bhfo-alt sin).

 (3) Is i scríbhinn a bheidh fógra dá dtagraítear i bhfo-alt (1), ach amháin i gcás go  
n-úsáidfear an modh chun é a sheirbheáil nó é a thabhairt a shonraítear i mír (d), agus 
féadfar é a sheirbheáil ar an gcomhalta nó é a thabhairt don chomhalta ar cheann amháin 
de na slite seo a leanas:

  (a) trína sheachadadh ar an gcomhalta;

  (b) trína fhágáil ag seoladh cláraithe an chomhalta;

  (c) trína chur leis an bpost i litir réamhíoctha chuig seoladh cláraithe an chomhalta; nó

  (d) má cheadaítear le bunreacht na cuideachta modhanna leictreonacha a úsáid chun an 
fógra a sheirbheáil nó a thabhairt nó má chomhlíontar na coinníollacha a shonraítear 
i bhfo-alt (4), trí mhodhanna leictreonacha.

 (4) Is iad na coinníollacha dá dtagraítear i bhfo-alt (3)(d)—

  (a) gur thoiligh an comhalta i scríbhinn leis an gcuideachta, nó le hoifigeach di, d’úsáid 
modhanna leictreonacha chun fógraí a sheirbheáil nó a thabhairt i ndáil leis nó léi;

  (b) an tráth a úsáidfear modhanna leictreonacha chun an fógra a sheirbheáil ar an 
gcomhalta nó a thabhairt don chomhalta, nach mbeidh aon fhógra i scríbhinn faighte 
ag an gcuideachta nó ag an oifigeach lena mbaineann ón gcomhalta ina luafar go 
bhfuil an toiliú dá dtagraítear i mír (a) tarraingthe siar aige nó aici; agus

  (c) maidir leis na modhanna áirithe a úsáidtear chun an fógra a sheirbheáil nó a thabhairt 
go leictreonach, gurb iad na modhanna sin lenar thoiligh an comhalta.
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 (5) Aon fhógra arna sheirbheáil nó arna thabhairt de réir fho-alt (3), d’éagmais aon 
chomhaontaithe dá mhalairt idir an chuideachta (nó, de réir mar a bheidh, idir an 
t-oifigeach di) agus an comhalta, measfar gur seirbheáladh nó gur tugadh é—

  (a) i gcás go ndéanfar é a sheachadadh, tráth an tseachadta (nó, má dhiúltaítear don 
seachadadh, an tráth a dhéantar é a thairiscint);

  (b) i gcás go bhfágfar é, an tráth a dhéantar é a fhágáil;

  (c) i gcás go gcuirtear é leis an bpost (chuig seoladh sa Stát) aon lá seachas Dé hAoine, 
Dé Sathairn nó Dé Domhnaigh, 24 huaire an chloig tar éis é a chur amach agus i gcás 
go gcuirtear é leis an bpost (chuig seoladh den sórt sin)—

   (i) ar Aoine ‒ 72 uair an chloig tar éis é a chur amach; nó

   (ii) ar Shatharn nó ar Dhomhnach ‒ 48 n-uaire an chloig tar éis é a chur amach;

  (d) i gcás modhanna leictreonacha a úsáid i ndáil leis, 12 uair an chloig tar éis é a chur 
amach,

  ach is fo-alt gan dochar d’alt 181(3) an fo-alt seo.

 (6) San alt seo, ciallaíonn “seoladh cláraithe”, i ndáil le comhalta, seoladh an chomhalta mar 
atá sé taifeadta i gclár na gcomhaltaí.

CUID 5

dualgais stiúRthóiRí agus oifigeach eile

caiBidil 1

Réamhráiteach agus mínithe

Léiriú agus feidhm (Cuid 5)

219. (1) Sa Chuid seo—

  tá le “idirbheart creidmheasa” an bhrí a thugtar dó le fo-alt (3);

  folaíonn “ráthaíocht” slánaíocht;

  tá le “quasi-iasacht” an bhrí a thugtar dó le fo-alt (2).

 (2) Chun críocha na Coda seo—

  (a) is éard is quasi-iasacht ann idirbheart faoina gcomhaontaíonn páirtí amháin (“an 
creidiúnaí”) suim a íoc, nó faoina n-íocann sé nó sí suim ar shlí seachas de bhun 
comhaontaithe, do pháirtí eile (“an t-iasachtaí”), nó faoina gcomhaontaíonn sé nó 
sí caiteachas a thabhaigh páirtí amháin a aisíoc, nó faoina ndéanann sé nó sí aisíoc 
seachas de bhun comhaontaithe, do pháirtí eile (“an t-iasachtaí”)—

   (i) ar théarmaí go ndéanfaidh an t-iasachtaí (nó duine thar a cheann nó thar a ceann) 
aisíoc leis an gcreidiúnaí; nó 
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   (ii) in imthosca faoina mbeidh an t-iasachtaí faoi dhliteanas aisíoc a dhéanamh leis 
an gcreidiúnaí; 

  (b) is tagairt don iasachtaí aon tagairt don duine a dtabharfar quasi-iasacht dó nó di; agus 

  (c) folaíonn dliteanais iasachtaí faoi quasi-iasacht dliteanais aon duine a chomhaontaigh 
aisíoc a dhéanamh leis an gcreidiúnaí thar ceann an iasachtaí. 

 (3) Chun críocha na Coda seo, is é is idirbheart creidmheasa ann, faoi réir fho-alt (4), 
idirbheart faoina ndéanann páirtí amháin (“an creidiúnaí”)— 

  (a) aon earraí a sholáthar nó aon talamh a dhíol faoi, de réir mar a bheidh, chomhaontú 
fruilcheannaigh nó faoi chomhaontú díola coinníollach; 

  (b) úsáid talún a léasú nó a cheadúnú nó earraí a fhruiliú, i gcomaoin íocaíochtaí 
tréimhsiúla;

  (c) talamh a dhiúscairt ar shlí eile nó earraí nó seirbhísí a sholáthar ar shlí eile, ar an 
mbonn tuisceana go ndéanfar íocaíocht (cibé acu ina cnapshuim nó i dtráthchodanna 
nó ar mhodh íocaíochtaí tréimhsiúla nó ar shlí eile) a chur siar. 

 (4) Chun críocha na Coda seo, ní idirbheart creidmheasa é léas talún a fhorchoimeádann 
cíos ainmniúil bliantúil €100 ar a mhéad, i gcás go ndéanfaidh cuideachta an léas a 
dheonú i gcomaoin íocaíocht préimhe nó chaipitil arb ionannas di margadhluach oscailte 
na talún arna dhiúscairt leis sin ag an gcuideachta. 

 (5) Chun críocha na Coda seo, is é is luach d’idirbheart nó do chomhshocraíocht— 

  (a) i gcás iasachta, príomhshuim na hiasachta; 

  (b) i gcás quasi-iasachta, an méid nó an t-uasmhéid a mbeidh an duine a dtabharfar an 
quasi-iasacht dó nó di faoi dhliteanas a aisíoc leis an gcreidiúnaí; 

  (c) i gcás idirbheart nó comhshocraíocht seachas iasacht nó quasi-iasacht nó idirbheart 
nó comhshocraíocht a thagann faoi réim mhír (d) nó (e), an praghas a d’fhéadfaí 
a bheith ag súil le réasún a fháil ar na hearraí, ar an talamh nó ar na seirbhísí lena 
mbaineann an t-idirbheart nó an chomhshocraíocht dá soláthrófaí iad an tráth a 
rinneadh an t-idirbheart nó an chomhshocraíocht i ngnáthchúrsa gnó agus ar na 
téarmaí céanna (ar leith ón bpraghas) ar ar soláthraíodh nó ar a soláthrófar iad faoin 
idirbheart nó faoin gcomhshocraíocht áirithe; 

  (d) i gcás ráthaíochta nó urrúis, an méid a ráthaíodh nó a urraíodh;

  (e) i gcás comhshocraíocht lena mbaineann alt 239(2) nó (3), luach an idirbhirt lena 
mbaineann an chomhshocraíocht lúide aon mhéid trínar laghdaíodh dliteanais an 
duine, dá ndearnadh an t-idirbheart, faoin gcomhshocraíocht nó faoin idirbheart. 

 (6) Chun críocha fho-alt (5), measfar, maidir le luach idirbhirt nó comhshocraíochta  
(nó, de réir mar a bheidh, luach idirbhirt lena mbaineann an chomhshocraíocht) nach 
féidir a shainiú mar shuim shonrach airgid, cibé acu toisc nach féidir méid aon dliteanais 
faoin idirbheart a fhionnadh, nó mar gheall ar aon chúis eile, gur mó é ná €65,000, agus 
beidh feidhm ag an bhfo-alt seo is cuma ar laghdaíodh nó nár laghdaíodh aon dliteanas 
faoin idirbheart nó faoin gcomhshocraíocht. 

 (7) Chun críocha na Coda seo, déanfar idirbheart nó comhshocraíocht do dhuine más rud 
é— 
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  (a) i gcás iasachta nó quasi-iasachta, go dtugtar dó nó di í; 

  (b) i gcás idirbheart creidmheasa, gurb eisean nó gurb ise an duine a ndéanfar earraí nó 
seirbhísí a sholáthar dó nó di, nó talamh a dhíol leis nó léi nó a dhiúscairt ar shlí eile, 
faoin idirbheart; 

  (c) i gcás ráthaíochta nó urrúis, go ndéanfar í nó é nó go gcuirfear ar fáil í nó é i dtaca le 
hiasacht nó quasi-iasacht a tugadh dó nó di, nó i dtaca le hidirbheart creidmheasa a 
rinneadh dó nó di; 

  (d) i gcás comhshocraíocht lena mbaineann alt 239 (2) nó (3), gur dó nó di a rinneadh an 
t-idirbheart lena mbaineann an chomhshocraíocht; agus 

  (e) i gcás aon idirbheart nó comhshocraíocht eile chun earraí, talamh nó seirbhísí (nó 
aon leas iontu) a sholáthar nó a aistriú, gurb eisean nó gurb ise an duine a soláthrófar 
na hearraí, an talamh nó na seirbhísí (nó an leas) dó nó di nó a n-aistreofar chuige nó 
chuici iad. 

 (8) Níl feidhm ag an gCuid seo maidir le comhshocraíochtaí nó idirbhearta a rinneadh roimh 
an 1 Feabhra 1991 ach, chun a chinneadh cibé acu is comhshocraíocht lena mbaineann 
alt 239(2) nó (3) comhshocraíocht, measfar, maidir leis an idirbheart lena mbaineann an 
chomhshocraíocht, i gcás go ndearnadh é roimh an 1 Feabhra 1991, gur tar éis an dáta 
sin a rinneadh é. 

 (9) Beidh éifeacht leis an gCuid seo i ndáil le comhshocraíocht nó le hidirbheart, bíodh sé 
faoi réir dhlí an Stáit nó dlí tíre eile. 

Daoine bainteacha

220. (1) Chun críocha na Coda seo (agus gan dochar d’fho-alt (3)), tá duine bainteach le stiúrthóir 
ar chuideachta más rud é, ach más rud é amháin, gurb é nó í an duine (nach stiúrthóir ar 
an gcuideachta é féin nó í féin)— 

  (a) céile, páirtnéir sibhialta, tuismitheoir, deartháir, deirfiúr nó leanbh an stiúrthóra sin é 
nó í; 

  (b) duine a ghníomhaíonn ina cháil nó ina cáil mar iontaobhaí aon iontaobhais, arb iad 
príomhthairbhithe an iontaobhais an stiúrthóir sin, céile (páirtnéir sibhialta) nó aon 
leanbh de chuid an stiúrthóra sin nó aon chomhlacht corpraithe atá faoi rialú ag an 
stiúrthóir sin; nó 

  (c) duine atá i gcomhpháirtíocht leis an stiúrthóir sin. 

 (2) I bhfo-alt (1)(a) agus (b) measfar go bhfolaíonn “leanbh” i ndáil le stiúrthóir, leanbh de 
chuid páirtnéir sibhialta an stiúrthóra a bhfuil gnáthchónaí air nó uirthi leis an stiúrthóir 
agus leis an bpáirtnéir sibhialta.

 (3) Beidh comhlacht corpraithe bainteach freisin, chun críocha na Coda seo, le stiúrthóir 
ar chuideachta má tá sé faoi rialú ag an stiúrthóir sin nó ag comhlacht corpraithe eile a 
rialaíonn an stiúrthóir sin. 

 (4) D’fhonn amhras a sheachaint, ní dochar fo-alt (3) d’fheidhm alt 18(c) den Acht 
Léiriúcháin, 2005 (folóidh “duine” comhlacht corpraithe, etc.) maidir le fo-alt (1)(b).

 (5) Chun críocha an ailt seo, beidh comhlacht corpraithe faoi rialú ag stiúrthóir ar 
chuideachta, más rud é, ach más rud é amháin, go bhfuil, mar dhuine aonair nó i dteannta 
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aon stiúrthóir nó stiúrthóirí de chuid na cuideachta nó i dteannta aon duine atá bainteach 
leis an stiúrthóir sin nó leis na stiúrthóirí sin— 

  (a) leas aige nó aici i leath, nó i níos mó ná leath, de scairchaipiteal cothromais an 
chomhlachta sin; nó 

  (b) sé nó sí i dteideal leath, nó níos mó ná leath, den chumhacht vótála a fheidhmiú nó 
feidhmiú na coda sin a rialú ag aon chruinniú ginearálta de chuid an chomhlachta sin. 

 (6) I bhfo-alt (5)—

  (a) tá le “scairchaipiteal cothromais” an bhrí chéanna atá leis in alt 7; agus

  (b) folóidh tagairtí do chumhacht vótála a fheidhmíonn stiúrthóir tagairtí do chumhacht 
vótála a fheidhmíonn comhlacht corpraithe eile atá faoi rialú ag an stiúrthóir sin. 

 (7) Chun críoch fho-ailt (5)(b) agus (6)(b), ní fholaíonn “cumhacht vótála” aon chumhacht 
chun vótáil nach n-eascróidh ach amháin in imthosca sonraithe.

 (8) Toimhdeofar, chun críocha na Coda seo, go dtí go suífear a mhalairt, gurb é nó í an t-aon 
chomhalta amháin de chuid cuideachta comhalta aonair duine atá bainteach le stiúrthóir 
na cuideachta sin.

Cúlstiúrthóirí

221. (1) Faoi réir fho-alt (2), maidir le duine ar gnách le stiúrthóirí cuideachta gníomhú de réir 
a orduithe nó a threoracha, nó de réir a horduithe nó a treoracha, déileálfar leis nó léi 
chun críocha na Coda seo mar stiúrthóir ar an gcuideachta mura rud é gur gnách leis 
na stiúrthóirí gníomhú amhlaidh de bhíthin amháin go ndéanfaidh siad amhlaidh ar 
chomhairle arna tabhairt aige nó aici i gcáil ghairmiúil.

 (2) Ní mheasfar gur cúlstiúrthóir ar aon cheann dá fhochuideachtaí é comhlacht corpraithe.

 (3) Beidh feidhm ag alt 231 i ndáil le cúlstiúrthóir ar chuideachta mar atá feidhm aige i ndáil 
le stiúrthóir cuideachta, ach amháin go ndearbhóidh an cúlstiúrthóir a leas, ní ag cruinniú 
stiúrthóirí, ach trí fhógra i scríbhinn chuig na stiúrthóirí— 

  (a) ar fógra sonrach é a thabharfar roimh dháta an chruinnithe ag a gceanglófaí, le fo-alt 
(3) den alt sin, an dearbhú a dhéanamh dá mba gur stiúrthóir é nó í; nó 

  (b) ar fógra é a ndéileálfar leis, faoi fho-alt (4) den alt sin, mar dhearbhú leordhóthanach 
ar an leas sin nó a ndéileálfaí leis amhlaidh ar leith ó agús an fho-ailt (4) sin atá i 
bhfo-alt (5) den alt sin. 

 (4) Maidir le dearbhú a dhéanfar trí ceachtar de na modhanna dá dtagraítear i bhfo-alt (3), 
beidh éifeacht le halt 166 amhail is dá ndéanfaí an dearbhú ag an gcruinniú atá i gceist 
agus dá réir sin dá mba chuid de na himeachtaí é ag an gcruinniú sin. 

Stiúrthóir de facto

222. (1) Gan an modh a léifear an abairt “stiúrthóir” de bhua alt 2(1) a theorannú, maidir le duine 
i bpost stiúrthóra ar chuideachta ach nár ceapadh go foirmiúil mar stiúrthóir, déileálfar, 
faoi réir fho-alt (4), leis nó léi, chun críocha na Coda seo, mar stiúrthóir ar an gcuideachta. 

 (2) Go háirithe, beidh feidhm ag alt 231 i ndáil le stiúrthóir den sórt sin mar atá feidhm aige 
i ndáil le stiúrthóirí i gcoitinne.
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 (3) Aon duine a ndéileálfar leis nó léi, de bhua fho-alt (1), chun críocha na Coda seo, mar 
stiúrthóir ar chuideachta, tagraítear dó nó di san Acht seo mar stiúrthóir de facto.

 (4) Ní bheidh duine ina stiúrthóir de facto ar chuideachta de bhíthin amháin go dtugann sé 
nó sí comhairle i gcáil ghairmiúil don chuideachta nó d’aon stiúrthóirí dá cuid.

caiBidil 2

Dualgais ghinearálta stiúrthóirí agus rúnaithe agus dliteanais dá gcuid agus de chuid oifigigh 
eile

Dualgas gach stiúrthóra

223. (1) Tá sé de dhualgas ar gach stiúrthóir ar chuideachta a chinntiú go ndéanann cuideachta an 
tAcht seo a chomhlíonadh.

 (2) Maidir le sárú ag stiúrthóir ar an dualgas faoi fho-alt (1), ní dhéanfaidh sé as féin difear—

  (a) do bhailíocht aon chonartha nó aon idirbhirt eile, nó

  (b) d’infhorfheidhmitheacht, seachas ag an stiúrthóir de shárú ar an dualgas sin, aon 
chonartha nó aon idirbhirt eile ag aon duine, 

  ach ní dhéanann aon ní san fho-alt seo difear d’phrionsabail dliteanais de chuid tríú páirtí 
i gcás go raibh sé nó sí ina chúlpháirtí nó ina cúlpháirtí le sárú dualgais agus go bhfuair 
sé nó sí sochar uaidh sin go feasach.

 (3) Maidir le toiliú i leith stiúrthóra a bheidh ag gabháil le—

  (a) ráiteas faoi alt 21(1)(a), agus

  (b) fógra faoi alt 149(8),

  beidh san áireamh ann ráiteas ón stiúrthóir (díreach os cionn a shínithe nó a sínithe ar an 
toiliú) sna téarmaí seo a leanas:

  “Admhaím go bhfuil, mar stiúrthóir, dualgais agus oibleagáidí dlíthiúla orm a 
fhorchuirtear le hAcht na gCuideachtaí, le reachtanna eile agus faoin dlí coiteann.”.

Stiúrthóirí do thabhairt aird ar leasanna fostaithe

224. (1) Ar na nithe a dtabharfaidh stiúrthóirí cuideachta aird orthu i gcomhlíonadh a 
bhfeidhmeanna áireofar leasanna fhostaithe na cuideachta i gcoitinne, chomh maith le 
leasanna a comhaltaí 

 (2) Dá réir sin, an dualgas a fhorchuirtear leis an alt seo ar na stiúrthóirí, beidh sé dlite 
díobh don chuideachta (agus don chuideachta amháin) agus beidh sé infhorfheidhmithe 
ar an tslí chéanna le haon dualgas muiníneach eile a bheidh dlite do chuideachta ag a 
stiúrthóirí. 

Ráiteas um chomhlíonadh agus ráiteas gaolmhar ó na stiúrthóirí

225. (1) San alt seo—

  tá le “méid láimhdeachais” agus “iomlán an chláir chomhardaithe” na bríonna céanna 
atá leo in alt 350;
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  ciallaíonn “oibleagáidí iomchuí”, i ndáil le cuideachta, oibleagáidí cuideachta—

  (a) faoin Acht seo, i gcás gurb éard a bheadh i mainneachtain aon oibleagáid den sórt sin 
a chomhlíonadh (dá dtarlódh sé)—

   (i) cion de chuid earnáil 1 nó cion de chuid earnáil 2; nó

   (ii) cion Droch-Úsáide Margaidh tromchúiseach nó cion Réamheolaire 
tromchúiseach; 

   agus 

  (b) faoin dlí cánach;

  ciallaíonn “cion Droch-úsáide Margaidh tromchúiseach” cion dá dtagraítear in alt 1368;

  ciallaíonn “cion Réamheolaire tromchúiseach” cion dá dtagraítear in alt 1356; 

  ciallaíonn “dlí cánach”—

  (a) na hAchtanna Custam;

  (b) na reachtanna a bhaineann le dleachtanna máil agus le bainistiú na ndleachtanna sin;

  (c) na hAchtanna Cánach;

  (d) na hAchtanna um Cháin Ghnóchan Caipitiúil;

  (e) na hAchtanna Cánach Breisluacha;

  (f) an tAcht Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil, 2003 agus na hachtacháin lena 
leasaítear nó lena leathnaítear an tAcht sin;

  (g) an tAcht Comhdhlúite Dleachtanna Stampa, 1993 agus na hachtacháin lena leasaítear 
nó lena leathnaítear an tAcht sin; agus

  (h) aon ionstraimí arna ndéanamh faoi achtachán dá dtagraítear in aon cheann de 
mhíreanna (a) go (g) nó arna ndéanamh faoi aon achtachán eile agus a bhaineann le 
cáin.

 (2) Déanfaidh stiúrthóirí cuideachta lena mbaineann an t-alt seo ráiteas a áireamh sa 
tuarascáil uathu faoi alt 325—

  (a) ina n-admhófar go bhfuil freagracht orthu maidir le comhlíonadh na cuideachta lena 
hoibleagáidí iomchuí a áirithiú; agus

  (b) i leith gach ceann de na nithe a shonraítear i bhfo-alt (3), ina ndaingneofar go 
ndearnadh an ní nó, mura mbeidh sé déanta, ina sonrófar na cúiseanna nach  
ndearnadh é.

 (3) Is iad seo a leanas na nithe a luaitear i bhfo-alt (2)(b)—

  (a) ráiteas a tharraingt suas (ar a dtabharfar, agus dá ngairtear san Acht seo, “ráiteas 
um beartas maidir le comhlíonadh”) ina leagfar amach beartais na cuideachta (is 
cuí, i dtuairim na stiúrthóirí, maidir leis an gcuideachta) i leith an chuideachta do 
chomhlíonadh a hoibleagáidí; 

  (b) comhshocraíochtaí nó struchtúir a bhunú, a dheartar, i dtuairim na stiúrthóirí, chun 
comhlíonadh ábhartha oibleagáidí iomchuí na cuideachta a áirithiú; agus
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  (c) athbhreithniú a dhéanamh, le linn na bliana airgeadais lena mbaineann an 
tuarascáil dá dtagraítear i bhfo-alt (2), ar aon chomhshocraíochtaí nó struchtúir dá  
dtagraítear i mír (b) atá bunaithe.

 (4) Féadfar a áireamh ar na comhshocraíochtaí nó ar na struchtúir dá dtagraítear i bhfo-alt 
(3)(b), más rud é go gcinnfidh na stiúrthóirí ar an gcuideachta amhlaidh, iontaoibh ar 
chomhairle ó dhuine amháin nó níos mó atá fostaithe ag an gcuideachta nó atá ar áirithiú 
aici faoi chonradh le haghaidh seirbhísí, is duine ar dealraitheach do na stiúrthóirí an 
t-eolas agus an taithí is gá a bheith aige nó aici chun comhairle a thabhairt don chuideachta 
i dtaobh chomhlíonadh a hoibleagáidí iomchuí.

 (5) Chun críocha an ailt seo, measfar na comhshocraíochtaí nó na struchtúir dá dtagraítear 
i bhfo-alt (3)(b) a bheith deartha chun comhlíonadh ábhartha a hoibleagáidí iomchuí 
ag an gcuideachta a áirithiú má thugtar dearbhú réasúnach go gcomhlíonfar na  
hoibleagáidí sin ar gach slí ábhartha.

 (6) Má mhainnítear fo-alt (2) a chomhlíonadh, beidh gach stiúrthóir a bhfuil an  
mhainneachtain inchurtha ina leith ciontach i gcion de chuid earnáil 3. 

 (7) Faoi réir fho-alt (8), beidh feidhm ag an alt seo maidir le cuideachta más rud é, i leith na 
bliana airgeadais de chuid na cuideachta lena mbaineann an tuarascáil dá dtagraítear i 
bhfo-alt (2)—

  (a) gur mó iomlán a cláir chomhardaithe—

   (i) faoi réir fhomhír (ii), ná €12,500,000; nó

   (ii) más rud é go bhforordófar méid faoi alt 943(1)(i), an méid forordaithe;

   agus

  (b) gur mó méid a láimhdeachais don bhliain— 

   (i) faoi réir fhomhír (ii), ná €25,000,000; nó

   (ii) más rud é go bhforordófar méid faoi alt 943(1)(i), an méid forordaithe;

 (8) Ní bhaineann an t-alt seo le haon chuideachta ar d’aicme í atá díolmhaithe faoi alt 943(1)
(g) ón alt seo.

Dualgais an rúnaí

226. (1) Is iad dualgais rúnaí cuideachta, gan maolú a dhéanamh ar dhualgais reachtúla agus 
dhlíthiúla eile an rúnaí, cibé dualgais a bheidh tarmligthe chuig an rúnaí, ó am go ham, 
ag bord stiúrthóirí na cuideachta.

 (2) Gan dochar do ghinearáltacht alt 129(4), beidh de dhualgas ar stiúrthóirí cuideachta, le 
linn dóibh rúnaí a cheapadh, d’fhonn a chinntiú go bhfuil na scileanna is gá ag an duine a 
ceapadh chun a chumasú dó nó di na taifid (seachas taifid chuntasaíochta) a chothabháil 
(nó a chur faoi deara na taifid a chothabháil) a cheanglaítear a choimeád faoin Acht seo 
i ndáil leis an gcuideachta. 

 (3) Áirítear ar na cásanna lena mbaineann fo-alt (2) cás ceapacháin duine amháin de 
stiúrthóirí na cuideachta mar rúnaí.

 (4) I bhfo-ailt (1) go (3), folaíonn tagairtí do rúnaí tagairtí do chomhrúnaithe.
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 (5) Maidir leis an toiliú i leith rúnaí nó comhrúnaithe a bheidh ag gabháil—

  (a) le ráiteas faoi alt 21(1)(a), agus

  (b) le fógra faoi alt 149(8),

  beidh ar áireamh ann ráiteas ón rúnaí nó ó na rúnaithe (díreach os cionn shíniú nó shínithe 
an rúnaí nó na rúnaithe ar an toiliú) sna téarmaí seo a leanas: 

  “Admhaím/Admhaímid go bhfuil, mar rúnaí, dualgais agus oibleagáidí dlíthiúla orm a 
fhorchuirtear le hAcht na gCuideachtaí, le reachtanna eile agus faoin dlí coiteann.”.

Dualgais mhuiníneacha stiúrthóirí — réamhfhorálacha le halt 228

227. (1) Gan dochar d’fhorálacha aon achtacháin (lena n-áirítear an tAcht seo), dlífidh stiúrthóir 
ar chuideachta na dualgais a leagtar amach in alt 228 (na “dualgais iomchuí”) don 
chuideachta (agus don chuideachta amháin). 

 (2) Maidir le sárú ag stiúrthóir ar na dualgais iomchuí faoi fho-alt (1), ní dhéanfaidh sé as 
féin difear—

  (a) do bhailíocht aon chonartha nó aon idirbhirt eile, nó

  (b) d’infhorfheidhmitheacht, seachas ag an stiúrthóir de shárú ar an dualgas sin, aon 
chonartha nó aon idirbhirt eile ag aon duine, 

  ach ní dhéanann aon ní san fho-alt seo difear d’phrionsabail dliteanais de chuid tríú páirtí 
i gcás go raibh sé nó sí ina chúlpháirtí nó ina cúlpháirtí le sárú dualgais agus go bhfuair 
sé nó sí sochar uaidh sin go feasach.

 (3) Déanfar na dualgais iomchuí a fhorfheidhmiú ar an tslí chéanna le haon dualgas 
muiníneach eile a bheidh dlite don chuideachta ó stiúrthóirí dá cuid. 

 (4) Tá na dualgais iomchuí (seachas na cinn sin a leagtar amach in alt 228(1)(b) agus (h)) 
bunaithe ar rialacha agus prionsabail chothromasacha dlí choitinn áirithe de réir mar atá 
feidhm acu i ndáil leis na stiúrthóirí ar chuideachtaí agus beidh éifeacht acu in ionad na 
rialacha agus na bprionsabal sin maidir leis na dualgais a bheidh dlite do chuideachta ó 
stiúrthóir.

 (5) Déanfar na dualgais iomchuí (seachas na cinn sin a leagtar amach in alt 228(1)(b) agus 
(h)) a léiriú, déanfar na forálacha lena mbaineann d’alt 228 a chur chun feidhme, ar an 
tslí chéanna le rialacha agus prionsabail chothromasacha dlí choitinn; tabharfar aird ar 
na rialacha agus prionsabail chothromasacha dlí choitinn chomhréire le linn na dualgais 
sin a léiriú agus le linn na forálacha sin a chur chun feidhme.

Ráiteas maidir le príomhdhualgais mhuiníneacha stiúrthóirí

228. (1) Maidir le stiúrthóir ar chuideachta—

  (a) gníomhóidh sé nó sí de mheon macánta ar shlí a mheasfaidh an stiúrthóir a bheith ar 
mhaithe le leasanna na cuideachta;

  (b) gníomhóidh sé nó sí go macánta agus go freagrach i ndáil le seoladh chúrsaí na 
cuideachta;
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  (c) gníomhóidh sé nó sí de réir bhunreacht na cuideachta agus ní fheidhmeoidh sé a 
chumhachtaí nó a cumhachtaí ach chun na gcríoch a cheadófar de réir an dlí; 

  (d) ní úsáidfidh sé nó sí maoin, faisnéis nó deiseanna na cuideachta chun a thairbhe féin 
nó chun a tairbhe féin nó chun tairbhe aon duine eile mura rud é—

   (i) go gceadaítear go sainráite é le bunreacht na cuideachta; nó

   (ii) gur ceadaíodh an úsáid le rún ón gcuideachta i gcruinniú ginearálta;

  (e) ní chomhaontóidh sé nó sí le srian a chur le cumhacht an stiúrthóra chun breithiúnas 
neamhspleách a fheidhmiú mura rud é— 

   (i) go gceadaítear go sainráite é le bunreacht na cuideachta;

   (ii) go dtagann an cás lena mbaineann faoi réim fho-alt (2); nó

   (iii) gur ceadaíodh comhaontú an stiúrthóra leis an méid sin le rún ón gcuideachta i 
gcruinniú ginearálta;

  (f) déanfaidh sé nó sí aon easaontacht idir dualgais an stiúrthóra i leith na cuideachta  
agus leasanna eile (lena n-áirítear pearsanta) an stiúrthóra a sheachaint mura  
scaoiltear an stiúrthóir óna dhualgas nó óna dualgas i leith na cuideachta i ndáil 
leis an ábhair lena mbaineann, cibé acu de réir fhorálacha bhunreacht na cuideachta 
chuige sin nó le rún uaithi i gcruinniú ginearálta;

  (g) feidhmeoidh sé nó sí an cúram, an scil agus an dúthracht a d’fheidhmeodh duine 
réasúnach sna imthosca céanna, ar duine é nó í ag a bhfuil—

   (i) an t-eolas agus an taithí a bhféadfaí le réasún a bheith ag súil leis ó dhuine sa 
phost céanna leis an stiúrthóir; agus

   (ii) an t-eolas agus an taithí atá ag an stiúrthóir;

   agus

  (h) i dteannta an dualgais faoi alt 224 (an dualgas chun aird a thabhairt ar leasanna a 
cuideachta i gcoitinne), tabharfaidh sé nó sí aird ar leasanna a comhaltaí.

 (2) Má mheasann stiúrthóir ar chuideachta de mheon macánta gur ar mhaithe le leas na 
cuideachta a bheidh sé go ndéanfaí idirbheart nó fostú agus go gcuirfí in éifeacht é, 
féadfaidh stiúrthóir srian a chur le cumhacht stiúrthóra chun breithiúnas neamhspleách a 
fheidhmiú sa todhchaí tríd an stiúrthóir do chomhaontú go ngníomhóidh sé nó sí ar shlí 
áirithe chun an méid sin a bhaint amach. 

 (3) Gan dochar do dhualgas an stiúrthóra faoi fho-alt (1)(a) gníomhú de mheon macánta 
ar shlí a mheasfaidh an stiúrthóir a bheith ar mhaithe le leas na cuideachta, féadfaidh 
stiúrthóir ar chuideachta aird a thabhairt ar leasanna comhalta áirithe den chuideachta 
sna himthosca seo a leanas.

 (4) Is iad na himthosca sin i gcás gur ceapadh an stiúrthóir, nó gur ainmníodh an stiúrthóir 
lena cheapadh nó lena ceapadh, ag an gcomhalta sin, ar comhalta é nó í a mbeidh teideal 
aige nó aici chun duine a cheapadh nó a ainmniú amhlaidh faoi bhunreacht na cuideachta 
nó faoi chomhaontú scairshealbhóirí.
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Leasanna eile stiúrthóirí

229. (1) Ach amháin a mhéid a fhoráiltear a mhalairt le bunreacht na cuideachta, féadfaidh 
stiúrthóir ar chuideachta a bheith, nó teacht chun bheith, ina stiúrthóir ar aon chuideachta 
a bheidh arna tionscnamh ag an gcuideachta, nó a mbeidh leas ag an gcuideachta inti mar 
scairshealbhóir nó eile, nó ina oifigeach eile nó ina hoifigeach eile d’aon chuideachta den 
sórt sin, nó leas ar shlí eile a bheith aige nó aici inti; ach ní bheidh sáraíocht ag an bhfo-
alt seo ná ag aon ní i mbunreacht na cuideachta lena rialaítear an ní sin roimhe seo ar alt 
228. 

 (2) Ní bheidh aon stiúrthóir den sórt sin cuntasach don chuideachta as aon luach saothair  
nó as aon sochair eile a bheidh faighte aige nó aici mar stiúrthóir ar an gcuideachta eile 
sin, nó mar oifigeach di, nó óna leas inti, mura n-ordóidh an chuideachta a mhalairt. 

Cumhacht stiúrthóra chun gníomhú i gcáil ghairmiúil don chuideachta

230. Ach amháin a mhéid a fhoráiltear a mhalairt le bunreacht na cuideachta—

  (a) féadfaidh aon stiúrthóir gníomhú é féin nó í féin, nó trína ghnólacht nó trína  
gnólacht, i gcáil ghairmiúil don chuideachta a bhfuil sé nó sí ina stiúrthóir uirthi, 
agus

  (b) beidh aon stiúrthóir, i gcás den sórt sin, nó a ghnólacht nó a gnólacht, i dteideal 
luach saothair a fháil i leith seirbhísí gairmiúla ionann is nach mbeadh sé nó sí ina 
stiúrthóir,

 ach ní údaraítear le haon ní san alt seo do stiúrthóir, nó dá ghnólacht nó dá gnólacht, 
gníomhú mar iniúchóir reachtúil de chuid cuideachta ar stiúrthóir uirthi é nó í.

Dualgas stiúrthóra a leas i gconarthaí arna ndéanamh ag an gcuideachta a nochtadh

231. (1) Beidh sé de dhualgas ar stiúrthóir ar chuideachta a bhfuil leas aige nó aici, ar aon slí, 
cibé acu go díreach nó go neamhdhíreach, i gconradh nó i gconradh beartaithe leis an 
gcuideachta, cineál a leasa a dhearbhú ag cruinniú de stiúrthóirí na cuideachta. 

 (2) Níl feidhm ag fo-alt (1) i ndáil le leas nach féidir a mheas le réasún gur dóigh dó a bheith 
ina chúis le heasaontacht leasa. 

 (3) Maidir leis an dearbhú a cheanglaítear leis an alt ar stiúrthóir a dhéanamh—

  (a) i gcás conradh beartaithe, déanfar an dearbhú ag cruinniú de na stiúrthóirí ag a 
mbreithneofar den chéad uair an cheist i dtaobh an conradh a dhéanamh nó, mura 
raibh leas ag an stiúrthóir ar dháta an chruinnithe sin, sa chonradh beartaithe, ag an 
gcéad chruinniú eile de na stiúrthóirí a thionólfar tar éis dó nó di teacht chun leas a 
bheith aige nó aici amhlaidh; agus 

  (b) i gcás an stiúrthóir do theacht chun leas a bheith aige nó aici i gconradh tar éis a 
dhéanta, déanfar an dearbhú sin ag an gcéad chruinniú de na stiúrthóirí a thionólfar 
tar éis don stiúrthóir teacht chun an leas a bheith aige nó aici amhlaidh. 

 (4) Faoi réir fho-alt (5), chun críocha an ailt seo, maidir le fógra ginearálta a thabharfaidh 
stiúrthóir do stiúrthóirí cuideachta á chur in iúl—
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  (a) gur comhalta é nó í de chuideachta nó de ghnólacht sonraithe agus go measfar 
leas a bheith aige nó aici in aon chonradh a dhéanfaí, tar éis dáta an fhógra, leis an 
gcuideachta sin nó leis an ngnólacht sin, nó 

  (b) go measfar leas a bheith aige nó aici in aon chonradh a fhéadfar, tar éis dháta an 
fhógra, a dhéanamh le duine sonraithe a bheidh bainteach leis nó léi, 

  measfar é a bheith ina dhearbhú leordhóthanach leasa i ndáil le haon chonradh den sórt 
sin.

 (5) Ní bheidh éifeacht ag aon fhógra den sórt sin a luaitear i bhfo-alt (4), mura dtabharfar 
é ag cruinniú de na stiúrthóirí nó mura ndéanfaidh an stiúrthóir gach beart réasúnach 
chun a áirithiú go dtarraingeofar anuas agus go léifear é ag an gcéad chruinniú eile de na 
stiúrthóirí tar éis a thugtha. 

 (6) Déanfar cóip de gach dearbhú a dhéanfar, agus de gach fógra a thabharfar de bhun an 
ailt seo a thaifeadadh, laistigh de 3 lá tar éis dháta a dhéanta nó a thugtha, i leabhar a 
choimeádfar chun na críche sin. 

 (7) Beidh an leabhar sin ar oscailt chun a scrúdaithe, gan aon mhuirear, ag aon stiúrthóir, 
rúnaí, iniúchóir reachtúil nó comhalta de chuid na cuideachta in oifig chláraithe na 
cuideachta, agus tabharfar ar aird é—

  (a) ag gach cruinniú ginearálta den chuideachta; agus

  (b) ag aon chruinniú dá stiúrthóirí má iarrann aon duine dá stiúrthóirí é in am trátha chun 
go bhféadfar an leabhar a chur ar fáil ag an gcruinniú. 

 (8) Déanfaidh cuideachta, má cheanglaíonn an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach 
é, an leabhar arna choimeád aici de réir fho-alt (6) a thabhairt ar aird lena iniúchadh agus 
tabharfaidh sí don Stiúrthóir cibé saoráidí chun an t-ábhar atá sa leabhar a iniúchadh, 
agus cóipeanna de a thógáil, a cheanglóidh an Stiúrthóir.

 (9) Ní mheasfar go ndéanfaidh aon ní san alt seo dochar d’oibriú aon achtacháin nó rialach 
dlí lena gcuirtear srian le stiúrthóirí cuideachta ó leasanna a bheith acu i gconarthaí leis 
an gcuideachta.

 (10) Maidir le haon tagairt san alt seo do chonradh—

  (a) léifear í mar thagairt lena n-eisiatar tagairt do chonradh, a dtabharfar breith, nó a 
mbeidh breith le tabhairt, i dtaobh an ndéanfar an conradh sin, ar shlí eile seachas ag 
bord stiúrthóirí nó ag coiste, ar comhalta de an stiúrthóir céadluaite i bhfo-alt (1);

  (b) léifear í mar thagairt a fholaíonn tagairt d’aon idirbheart nó d’aon chomhshocraíocht, 
cibé acu an conradh é nó í nó nach ea, ach, i gcás nach conradh é an t-idirbheart nó an 
chomhshocraíocht, beidh feidhm ag teorainn den tsamhail chéanna leis an teorainn a 
bhfuil feidhm léi faoi mhír (a) maidir le forléiriú na tagartha mar a fhoráiltear leis an 
mír seo.

 (11) Chun críocha an ailt seo, déileálfar le hidirbheart nó le comhshocraíocht den chineál a 
thuairiscítear in alt 239 arna dhéanamh nó arna déanamh ag cuideachta do stiúrthóir ar 
an gcuideachta nó do dhuine atá bainteach le stiúrthóir den sórt sin, mura ndéileálfaí leis 
nó léi amhlaidh thairis sin (agus cibé acu an dtoirmisctear nó nach dtoirmisctear é nó í 
leis an alt sin), mar idirbheart nó comhshocraíocht ina bhfuil leas ag an stiúrthóir sin. 
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Sáruithe ar dhualgais áirithe: dliteanas i leith cuntas agus slánaíocht a thabhairt

232. (1) Faoi réir alt 233, i gcás go ngníomhóidh stiúrthóir ar chuideachta de shárú ar a dhualgas 
nó ar a dualgas faoi alt 228(1)(a), (c), (d), (e), (f) nó (g), dlífear air nó uirthi ceachtar de 
na nithe seo a leanas, nó iad araon, a dhéanamh (de réir mar a cheanglófaí leis an riail nó 
prionsabal cothromasach dlí choitinn chomhréire i leith an ní), eadhon—

  (a) cuntas a thabhairt don chuideachta ar aon ghnóchan a rinne sé go díreach nó go 
neamhdhíreach tríd an sárú dualgais;

  (b) an chuideachta a shlánú ar aon chaillteanas nó damáiste a thig ón slánú sin.

 (2) Faoi réir fho-alt (6), i gcás go ndéanfaidh cuideachta idirbheart nó comhshocraíocht 
contrártha d’alt 238 nó 239—

  (a) le stiúrthóir ar an gcuideachta,

  (b) le stiúrthóir a cuideachta sealbhaíochta, nó

  (c) le duine atá bainteach le stiúrthóir ar an gcuideachta nó le stiúrthóir a cuideachta 
sealbhaíochta, 

  dlífear ar an stiúrthóir sin agus ar an duine atá bainteach amhlaidh agus ar aon stiúrthóir 
eile de chuid na cuideachta a d’údaraigh an t-idirbheart nó an chomhshocraíocht (nó, de 
réir mar a bheidh, aon idirbheart arna dhéanamh de bhun na comhshocraíochta)—

  (i) cuntas a thabhairt don chuideachta ar aon ghnóchan a rinne sé go díreach nó go 
neamhdhíreach tríd an idirbheart nó an chomhshocraíocht;

  (ii) (i gcomhpháirt agus go leithleach le haon duine eile atá faoi dhliteanas faoin 
bhfo-alt seo) an chuideachta a shlánú ar aon chaillteanas nó damáiste a thig ón 
gcomhshocraíocht nó ón idirbheart; nó

  (iii) an dá ní sin a dhéanamh de réir mar is gá sna himthosca.

 (3) Faoi réir alt 223, i gcás go ndéanann cuideachta íocaíocht le stiúrthóir contrártha d’alt 
251 nó 252, dlífear ar an stiúrthóir sin—

  (a) cuntas a thabhairt don chuideachta ar aon ghnóchan a dhéanfaidh sé nó sí go díreach 
nó go neamhdhíreach tríd an idirbheart nó an chomhshocraíocht;

  (b) an chuideachta a shlánú ar aon chaillteanas nó damáiste a thig ón íocaíocht, nó

  (c) an dá ní sin a dhéanamh de réir mar is gá sna himthosca,

  agus, i gcás alt 252, ní dochar é seo d’fho-alt (3) den alt sin.

 (4) Tá feidhm ag fo-alt (2) is cuma ar seachnaíodh an t-idirbheart agus an  
chomhshocraíocht lena mbaineann. 

 (5) Ní dochar iad fo-ailt (1) go (3)—

  (a) do cheart na cuideachta faoin dlí coiteann chun damáistí a éileamh i leith sárú 
dualgais, nó

  (b) do cheart na cuideachta chun iarratas a dhéanamh lena n-iarrtar faoiseamh 
cothromasach a dheonú,
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ach ní léifear forálacha an ailt seo mar fhorálacha lena bhfuil comhéifeacht maidir 
lena chumasú níos mó cúitimh a thabhairt don chuideachta i leith aon damáiste nó aon 
díobháil, nó níos mó cosanta ar aon cheart dílseánaigh a thabhairt di, ná mar is cóir agus is 
cothromasach sna himthosca.

 (6) I gcás go ndéanfaidh cuideachta agus duine atá bainteach le stiúrthóir ar an  
gcuideachta nó ar a cuideachta sealbhaíochta idirbheart nó comhshocraíocht de shárú  
ar alt 238 nó 239—

  (a) ní bheidh an stiúrthóir sin faoi dhliteanas faoi fho-alt (2) (nó faoi aon dlí eile dá 
dtagraítear i bhfo-alt (5)) más rud é go suífidh sé nó sí go ndearna sé nó sí gach beart 
réasúnach chun a áirithiú gur chomhlíon an cuideachta alt 238 nó 239, de réir mar a 
bheidh, agus 

  (b) in aon chás, ní bheidh duine a bheidh bainteach amhlaidh agus aon stiúrthóir eile  
den sórt a luaitear i bhfo-alt (2) faoi dhliteanas amhlaidh más rud é go suífidh sé 
nó sí, an tráth a rinneadh an t-idirbheart nó an chomhshocraíocht (nó, de réir mar 
a bheidh, an tráth a rinneadh an t-idirbheart áirithe de bhun na comhshocraíochta), 
nárbh eol dó nó di na himthosca iomchuí arb iad an sárú iad.

Cumhacht na cúirte chun faoiseamh a dheonú d’oifigigh do chuideachta

233. (1) Baineann an t-alt seo le haon imeachtaí mar gheall ar fhaillí, mainneachtain, sárú  
dualgais nó sárú iontaobhais in aghaidh oifigeach do chuideachta.

 (2) In imeachtaí lena mbaineann an t-alt seo gur dealraitheach don chúirt a bheidh ag 
éisteacht na n-imeachtaí go bhfuil an t-oifigeach nó an t-iniúchóir sin, nó go bhféadfadh 
sé nó sí a bheith, faoi dhliteanas maidir leis an bhfaillí, leis an mainneachtain, leis an sárú 
dualgais nó leis an sárú iontaobhais (“an éagóir lena mbaineann”) ach gur ghníomhaigh 
sé nó sí go hionraic agus go réasúnach agus gur chóir, ag féachaint d’imthosca uile an 
cháis (lena n-áirítear imthosca a cheaptha nó a ceaptha), an fhaillí, an mhainneachtain, 
an sárú dualgais nó an sárú. 

 (3) Is éard atá sa chumhacht dá dtagraítear i bhfo-alt (2) an t-oifigeach lena mbaineann a 
shaoradh, go huile nó go páirteach óna dhliteanas nó óna dliteanas i leith na héagóra lena 
mbaineann ar cibé téarmaí is cuí leis an gcúirt.

Éileamh measta: cumhacht faoisimh den tsamhail chéanna leis an gcumhacht faoi alt 233

234. (1) I gcás go mbeidh cúis ag aon oifigeach do chuideachta chun bheith imníoch go ndéanfar, 
nó go bhféadfadh go ndéanfaí, éileamh ina aghaidh nó ina haghaidh, i leith aon fhaillí, 
mainneachtain, sárú dualgais nó sárú iontaobhais (an “éagóir lena mbaineann”), féadfaidh 
sé nó sí an t-iarratas seo a leanas a dhéanamh chun na cúirte.

 (2) Is iarratas é an t-iarratas sin ar shaoradh ó dhliteanas i leith na héagóra lena mbaineann; 
ar iarratas den sórt sin a dhéanamh, beidh an chumhacht chéanna ag an gcúirt a bheadh 
aici (de bhua alt 233) dá mba cúirt í ar os a comhair a tionscnaíodh imeachtaí in aghaidh 
an duine sin mar gheall ar an éagóir lena mbaineann. 

Aon fhoráil lena ndíolmhaítear oifigigh do chuideachta ó dhliteanas a bheith ar neamhní 
(faoi réir eisceachtaí)

235. (1) Faoi réir fhorálacha an ailt seo, beidh an fhoráil seo a leanas ar neamhní, eadhon, aon 
fhoráil:
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  (a) a airbheartóidh aon oifigeach do chuideachta a dhíolmhú ó aon dliteanas; nó

  (b) a airbheartóidh oifigeach den sórt sin a shlánú in aghaidh aon dliteanas;

  ar dliteanas é a bheadh air nó uirthi thairis sin de bhua aon achtachán nó aon riail dlí i 
leith aon fhaillí, mainneachtain, sárú dualgais nó sárú iontaobhais a bhféadfaidh sé nó sí 
a bheith ciontach ann i ndáil leis an gcuideachta.

 (2) Tá feidhm ag fo-alt (1) cibé acu atá an fhoráil lena mbaineann i mbunreacht cuideachta 
nó i gconradh le cuideachta nó nach bhfuil.

 (3) D’ainneoin fho-alt (1), féadfaidh cuideachta, de bhun aon fhoráil den sórt sin a luaitear 
san fho-alt sin, aon oifigeach don chuideachta a shlánú in aghaidh aon dliteanas a 
thabhóidh sé nó sí—

  (a) le linn imeachtaí a chosaint, cibé acu imeachtaí sibhialta nó coiriúla, inar tugadh 
breithiúnas ina fhabhar nó ina fabhar nó inar éigiontaíodh é nó í; nó

  (b) i dtaca le haon imeachtaí nó iarratas dá dtagraítear in alt 233 nó 234, nó faoi, ina 
ndeonaíonn an chúirt faoiseamh dó nó di. 

 (4) D’ainneoin fho-alt (1), féadfaidh cuideachta árachas a cheannach agus a chothabháil le 
haghaidh aon duine dá hoifigigh i leith aon dliteanas dá dtagraítear san fho-alt sin.

 (5) D’ainneoin aon fhoráil atá in aon achtachán, i mbunreacht cuideachta nó i ní eile, féadfar 
stiúrthóir a chomhaireamh sa chóram agus féadfaidh sé nó sí vótáil ar aon rún chun aon 
árachas a cheannach nó a chothabháil faoina bhféadfadh an stiúrthóir tairbhe a bhaint.

 (6) D’fhonn amhras a sheachaint, más rud é—

  (a) gur seoladh aon ghnó, trádáil nó gníomhaíocht trí chuideachta, nó trí chomhlacht 
corpraithe eile, a cláraíodh nó a foirmíodh faoi dhlíthe tíre eile,

  (b) nár lú an tréimhse ar lena linn a seoladh an gnó sin, an trádáil sin nó an ghníomhaíocht 
sin amhlaidh ná 12 mhí roimh an dáta a bheidh an fo-alt seo le cur chun feidhme,

  (c) go raibh foráil den chineál dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(a) nó (b) i ndáil le hoifigigh 
don chuideachta nó don chomhlacht corpraithe eile ann agus bailí faoi dhlíthe na tíre 
sin, agus 

  (d) go bhfuil cuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna foirmithe agus 
cláraithe chun an gnó sin, an trádáil sin nó an ghníomhaíocht sin a sheoladh,

  ansin ní chuirfear ó bhail le haon ní san alt seo oibriú na forála dá dtagraítear i mír (c) i 
ndáil le haon fhaillí, mainneachtain, sárú dualgais nó sárú iontaobhais a tharlaíonn sula 
ndéantar an chuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna sin a fhoirmiú agus a 
chlárú.

 (7) Aon árachas do stiúrthóirí agus d’oifigigh arna cheannach agus arna chothabháil ag 
cuideachta roimh an 6 Aibreán 2004, beidh sé chomh bailí agus chomh éifeachtach agus 
a bheadh dá mba rud é go mbeadh an t-alt seo i ngníomh nuair a ceannaíodh nó nuair a 
cothabháladh an t-árachas sin.

 (8) San alt seo—

  (a) folaíonn “oifigeach” iniúchóir reachtúil, 
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  (b) folaíonn tagairt d’oifigeach tagairt d’aon iar-oifigeach nó oifigeach reatha don 
chuideachta.

caiBidil 3

Forálacha maidir le fianaise i leith iasachtaí, idirbhearta eile, etc., idir cuideachta agus 
stiúrthóirí

Cuideachta do thabhairt iasachtaí, etc., do stiúrthóirí: forálacha maidir le fianaise

236. (1) San alt seo, ciallaíonn “imeachtaí iomchuí” imeachtaí sibhialta ina n-éilítear go bhfuil 
iasacht nó quasi-iasacht tugtha ag cuideachta—

  (a) do stiúrthóir ar an gcuideachta, nó

  (b) do stiúrthóir ar a cuideachta sealbhaíochta, nó

  (c) do dhuine atá bainteach le stiúrthóir ar aon chuideachta den sórt sin.

 (2) In imeachtaí iomchuí mura bhfuil téarmaí na hiasachta nó na quasi-iasachta i scríbhinn, 
ansin, toimhdeofar, go dtí go gcruthófar a mhalairt—

  (a) go mbeidh an iasacht nó an quasi-iasacht inaisíoctha ar éileamh, agus

  (b) go mbeidh, ar feadh aon tréimhse roimh mhéid na hiasachta nó na quasi-iasachta a 
aisíoc (nó ar feadh aon tréimhse roimh chuid den mhéid sin a aisíoc), ús iompartha 
ag an méid nó ag an gcuid de réir an ráta iomchuí.

 (3) In imeachtaí iomchuí má tá téarmaí na hiasachta nó na quasi-iasachta i scríbhinn nó go 
páirteach i scríbhinn ach—

  (a) gur cás é ina bhfuil na téarmaí sin débhríoch i leith an trátha a bheidh, nó na n-imthosca 
faoina mbeidh, an iasacht nó an quasi-iasacht le haisíoc, ansin, toimhdeofar, go dtí 
go gcruthófar a mhalairt, go mbeidh an iasacht nó an quasi-iasacht inaisíoctha ar 
éileamh, nó

  (b) gur cás é ina bhfuil na téarmaí sin débhríoch i dtaobh cibé acu a iompróidh nó, a 
mhéid a iompróidh an iasacht nó an quasi-iasacht ús, ansin, toimhdeofar, go dtí go 
gcruthófar a mhalairt, go mbeidh, ar feadh aon tréimhse roimh mhéid na hiasachta 
nó na quasi-iasachta a aisíoc (nó ar feadh aon tréimhse roimh chuid den mhéid sin a 
aisíoc), ús iompartha ag an méid nó ag an gcuid de réir an ráta iomchuí.

 (4) Má tá feidhm ag an gcás dá dtagraítear i mír (a) d’fho-alt (3) agus ag an gcás dá  
dtagraítear i mír (b) den fho-alt sin araon, ansin beidh feidhm ag an dá thoimhde a 
fhoráiltear leis an bhfo-alt sin.

 (5) Maidir le tagairtí i bhfo-alt (3) do théarmaí iasachta nó quasi-iasachta a bheith  
débhríoch i leith ní, measfar, má tá téarmaí na hiasachta nó na quasi-iasachta go páirteach 
i scríbhinn, go bhfolaíonn siad tagairtí don chás seo a leanas.

 (6) Is cás é an cás sin—

  (a) nach ndéantar foráil ann le téarmaí i scríbhinn na hiasachta nó na quasi-iasachta i 
leith an ní lena mbaineann, agus
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  (b) ina líomhnaítear go ndéantar foráil i leith an ní sin leis na téarmaí sin de chuid 
théarmaí na hiasachta nó na quasi-iasachta nach bhfuil i scríbhinn.

Cuideachtaí nó daoine bainteacha do thabhairt iasachtaí, etc., do chuideachta nó do 
chuideachta sealbhaíochta: forálacha maidir le fianaise

237. (1) San alt seo, ciallaíonn “imeachtaí iomchuí” imeachtaí sibhialta ina n-éilítear maidir le 
hidirbheart nó comhshocraíocht a dhéanann na daoine seo a leanas nó a líomhnaítear go 
ndearnadh na daoine seo a leanas é—

  (a) stiúrthóir ar chuideachta leis an gcuideachta nó lena cuideachta sealbhaíochta, nó

  (b) duine atá bainteach leis an stiúrthóir sin leis an gcuideachta sin nó lena cuideachta 
sealbhaíochta (an “duine bainteach”),

  gurb é atá san idirbheart sin iasacht nó quasi-iasacht arna tabhairt ag an stiúrthóir nó (de 
réir mar is cuí) ag an duine bainteach don chuideachta sin nó dá cuideachta sealbhaíochta, 
de réir mar a bheidh.

 (2) In imeachtaí iomchuí, maidir le téarmaí an idirbhirt nó na comhshocraíochta lena 
mbaineann—

  (a) mura bhfuil siad i scríbhinn, nó

  (b) má tá siad i scríbhinn, nó go páirteach i scríbhinn, ach má tá siad débhríoch i dtaobh 
cibé acu is iasacht nó quasi-iasacht an t-idirbheart nó an chomhshocraíocht nó nach 
ea (nó i dtaobh cibé acu is quasi-iasacht é nó í ar leith ó iasacht), 

  ansin, toimhdeofar, go dtí go gcruthófar a mhalairt, nach iasacht nó quasi-iasacht don 
chuideachta nó dá cuideachta sealbhaíochta, de réir mar a bheidh, an t-idirbheart nó an 
chomhshocraíocht.

 (3) In imeachtaí iomchuí, i gcás go gcruthófar gur thug stiúrthóir na cuideachta nó an 
duine bainteach iasacht nó quasi-iasacht don chuideachta chéadluaite nó dá cuideachta 
sealbhaíochta (cibé acu a bhfuil téarmaí na hiasachta nó na quasi-iasachta i scríbhinn, go 
páirteach i scríbhinn nó go hiomlán ó bhéal) ansin, más rud é—

  (a) gur cás é ina bhfuil na téarmaí sin débhríoch i dtaobh cibé acu a iompróidh, nó a mhéid 
a iompróidh an iasacht nó an quasi-iasacht ús, toimhdeofar, go dtí go gcruthófar a 
mhalairt, nach n-iompraíonn an iasacht nó an quasi-iasacht aon ús,

  (b) gur cás é ina bhfuil na téarmaí sin débhríoch i dtaobh cibé acu atá an iasacht nó 
an quasi-iasacht urraithe, nó a mhéid atá an iasacht nó an quasi-iasacht urraithe, 
toimhdeofar, go dtí go gcruthófar a mhalairt, nach bhfuil an iasacht nó an quasi-
iasacht urraithe, nó

  (c) sa chás go gcruthófar go bhfuil an iasacht nó an quasi-iasacht urraithe agus gur cás 
é ina bhfuil na téarmaí sin débhríoch i leith na tosaíochta a bheidh ag an urrús lena 
mbaineann amhail in aghaidh fiacha eile de chuid na cuideachta, toimhdeofar, go dtí 
go gcruthófar a mhalairt, go bhfuil an iasacht nó an quasi-iasacht tánaisteach i leith 
gach féich eile de chuid na cuideachta.

 (4) Má tá feidhm ag níos mó ná ceann amháin de na cásanna dá dtagraítear i míreanna (a) 
go (c) d’fho-alt (3), ansin beidh feidhm ag gach toimhde de na toimhdí a fhoráiltear leis 
na míreanna is infheidhme.
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 (5) Maidir leis an tagairt i bhfo-alt (2)(b) do théarmaí idirbhirt nó comhshocraíochta 
a bheith débhríoch i dtaobh cibé acu is iasacht nó quasi-iasacht an t-idirbheart nó an 
chomhshocraíocht nó nach ea (nó i dtaobh cibé acu is quasi-iasacht é nó í ar leith ó 
iasacht), measfar, má tá téarmaí an idirbhirt nó na comhshocraíochta go páirteach i 
scríbhinn, go bhfolaíonn sí tagairt don chás seo a leanas.

 (6) Is cás é sin—

  (a) nach sonraítear ann le téarmaí i scríbhinn an idirbhirt nó na comhshocraíochta cineál 
an idirbhirt nó na comhshocraíochta, agus 

  (b) ina líomhnaítear go sonraítear cineál an idirbhirt nó na comhshocraíochta leis na 
téarmaí sin dá chuid nach bhfuil i scríbhinn.

 (7) Maidir le tagairtí i bhfo-alt (3) do théarmaí iasachta nó quasi-iasachta a bheith débhríoch i 
leith ní, measfar, má tá téarmaí na hiasachta nó na quasi-iasachta go páirteach i scríbhinn, 
go bhfolaíonn siad tagairtí don chás seo a leanas.

 (8) Is cás é sin—

  (a) nach ndéantar foráil ann le téarmaí i scríbhinn na hiasachta ná na quasi-iasachta i 
leith an ní lena mbaineann, agus

  (b) ina líomhnaítear go ndearnadh foráil maidir leis an ní sin leis na téarmaí sin de  
chuid théarmaí na hiasachta nó na quasi-iasachta nach bhfuil i scríbhinn.

caiBidil 4

Srianta substaintiúla nó toirmisc shubstaintiúla ar iasachtaí do stiúrthóirí agus ar idirbhearta 
áirithe eile lena mbaineann easaontacht leasa

Idirbhearta substaintiúla i leith sócmhainní nach sócmhainní airgid agus lena mbaineann 
stiúrthóirí, etc.

238. (1) Faoi réir fho-ailt (4) agus (5), ní dhéanfaidh cuideachta (an “chuideachta iomchuí”) 
comhshocraíocht—

  (a) faoina ndéanann nó faoina ndéanfaidh stiúrthóir ar an gcuideachta iomchuí nó ar a 
cuideachta sealbhaíochta, nó duine atá bainteach le stiúrthóir den sórt sin, sócmhainn 
amháin nó níos mó nach sócmhainn airgid, den luach riachtanach, a fháil ón 
gcuideachta, nó

  (b) faoina ndéanann nó faoina ndéanfaidh an chuideachta iomchuí sócmhainn amháin 
nó níos mó nach sócmhainn airgid, den luach riachtanach, a fháil ó stiúrthóir den sórt 
sin nó ó dhuine atá bainteach amhlaidh,

  mura gceadaítear an chomhshocraíocht ar dtús—

  (i) le rún ón gcuideachta iomchuí i gcruinniú ginearálta, agus 

  (ii) más stiúrthóir ar a cuideachta sealbhaíochta nó duine atá bainteach le stiúrthóir den 
sórt sin an stiúrthóir nó an duine bainteach, le rún ón gcuideachta sealbhaíochta i 
gcruinniú ginearálta.
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 (2) Chun críocha an ailt seo, is den luach riachtanach sócmhainn nach sócmhainn airgid 
más rud é, an tráth a dhéantar an chomhshocraíocht áirithe, gur fiú €5,000 ar a laghad a 
luach ach, faoina réir sin, gur mó é ná €65,000 nó 10 faoin gcéad de mhéid shócmhainní 
iomchuí na cuideachta iomchuí, agus chun na gcríoch sin is é méid sócmhainní iomchuí 
cuideachta—

  (a) ach amháin i gcás a thagann faoi réim mhír (b), luach a glansócmhainní arna  
chinneadh faoi threoir na ráiteas airgeadais eintitis a ullmhaíodh faoi alt 290 agus a 
leagadh faoi bhráid an chruinnithe de réir alt 341 maidir leis an mbliain airgeadais 
dheireanach roimhe sin ar leagadh na ráitis airgeadais eintitis sin faoina bhráid 
amhlaidh ina leith,

  (b) i gcás nár ullmhaíodh nó nár leagadh aon ráitis airgeadais eintitis faoi bhráid an 
chruinnithe faoi na hailt sin roimhe seo, méid a scairchaipitil ghlaoite.

 (3) Beidh aon chomhshocraíocht a dhéanfaidh cuideachta de shárú ar an alt seo agus aon 
idirbheart a dhéanfar de bhun na comhshocraíochta (cibé acu ag an gcuideachta nó ag 
aon duine eile) inchurtha ar neamhní ar thionscnamh na cuideachta—

  (a) mura féidir a thuilleadh aiseag aon airgid nó sócmhainne eile is ábhar don 
chomhshocraíocht nó don idirbheart a dhéanamh, nó mura slánóidh aon duine eile 
an chuideachta de bhun alt 232 ar an gcaillteanas nó ar an damáiste a bhain di, nó

  (b) mura ndéanfaí difear trína neamhniú d’aon chearta a fuair aon duine nach páirtí sa 
chomhshocraíocht nó san idirbheart agus a fuair sé nó sí ar mhodh bona fide ar luach-
chomaoin agus d’éagmais fógra iarbhír faoin sárú, nó

  (c) mura ndaingneofar an chomhshocraíocht le rún ón gcuideachta i gcruinniú 
ginearálta a rithfear laistigh de thréimhse réasúnach tar éis an dáta a dhéanfar an 
chomhshocraíocht agus, más comhshocraíocht í chun sócmhainn a aistriú chuig 
stiúrthóir dá cuideachta sealbhaíochta nó ag stiúrthóir dá cuideachta sealbhaíochta 
nó chuig duine atá bainteach le stiúrthóir den sórt sin nó ag an duine sin, mura 
ndaingneofar í amhlaidh le rún ón gcuideachta sealbhaíochta i gcruinniú ginearálta a 
rithfear laistigh de thréimhse réasúnach tar éis an dáta sin.

 (4) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) i ndáil le haon chomhshocraíocht chun sócmhainn nach 
sócmhainn airgid a fháil—

  (a) más rud é, maidir leis an tsócmhainn nach sócmhainn airgid atá i gceist—

   (i) go bhfaigheann nó go bhfaighidh cuideachta sealbhaíochta í ó aon cheann dá 
fochuideachtaí ar lánúinéireacht, nó

   (ii) go bhfaigheann nó go bhfaighidh aon cheann dá fochuideachtaí ar lánúinéireacht 
í ó chuideachta sealbhaíochta, nó 

   (iii) go bhfaigheann nó go bhfaighidh aon fhochuideachta amháin ar lánúinéireacht 
de chuid cuideachta sealbhaíochta í ó fhochuideachta eile ar lánúinéireacht de 
chuid na cuideachta sealbhaíochta sin, 

   nó

  (b) más cuideachta atá á foirceannadh a dhéanann an chomhshocraíocht mura 
foirceannadh toilteanach ag comhaltaí an foirceannadh, nó

  (c) má bhaineann an chomhshocraíocht le diúscairt sócmhainní cuideachta ag glacadóir.
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 (5) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1)(a) i ndáil le haon chomhshocraíocht faoina bhfaigheann 
nó faoina bhfaighidh duine sócmhainn ó chuideachta ar comhalta di é nó í más ina cháil 
nó ina cáil mar chomhalta den sórt sin a dhéantar an chomhshocraíocht leis an duine sin.

 (6) Gan dochar d’fho-alt (7), ní cheanglaítear ar aon chomhlacht corpraithe aon cheadú a 
thabhairt faoin alt seo mura cuideachta arna foirmiú agus arna clárú faoin Acht seo nó 
cuideachta láithreach é.

 (7) Ní cheanglaítear ar fhochuideachta ar lánúinéireacht ag aon chomhlacht corpraithe aon 
cheadú a thabhairt faoin alt seo.

 (8) San alt seo—

  (a) ciallaíonn “sócmhainn nach sócmhainn airgid” aon mhaoin nó leas i maoin seachas 
airgead, agus chun na críche sin folaíonn “airgead” airgeadra coigríche,

  (b) folaíonn aon tagairt d’fháil sócmhainn nach sócmhainn airgid tagairt do bhunú nó do 
mhúchadh eastát nó leas in aon mhaoin, nó ceart thar aon mhaoin, mar aon le tagairt 
d’urscaoileadh dliteanais aon duine seachas dliteanas i leith suim leachtaithe, agus

  (c) ciallaíonn “glansócmhainní”, i ndáil le cuideachta, comhiomlán shócmhainní 
na cuideachta lúide comhiomlán a dliteanas, agus chun na críche sin folaíonn 
“dliteanais”— 

   (i) i gcás go n-ullmhaíonn an chuideachta ráitis airgeadais eintitis de réir Acht 
na gCuideachtaí, aon soláthar le haghaidh dliteanais (de réir bhrí mhír 82 de 
Sceideal 3) a dhéantar sna ráitis airgeadais sin,

   (ii) i gcás go n-ullmhaíonn an chuideachta ráitis airgeadais eintitis faoi CITA, aon 
soláthar a dhéantar sna ráitis airgeadais sin.

Toirmeasc ar iasachtaí, etc., do stiúrthóirí agus do dhaoine bainteacha

239. (1) Ach amháin mar a fhoráiltear le halt 240 agus le hailt 242 go 245—

  (a) ní thabharfaidh cuideachta iasacht nó quasi-iasacht do stiúrthóir ar an gcuideachta  
nó ar a cuideachta sealbhaíochta ná do dhuine atá bainteach le stiúrthóir den sórt sin,

  (b) ní dhéanfaidh cuideachta idirbheart creidmheasa mar chreidiúnaí do stiúrthóir den 
sórt sin nó do dhuine atá bainteach amhlaidh,

  (c) ní dhéanfaidh cuideachta ráthaíocht ná ní sholáthróidh sí aon urrús i ndáil le  
hiasacht, quasi-iasacht nó idirbheart creidmheasa a thug aon duine eile do stiúrthóir 
den sórt sin nó do dhuine atá bainteach amhlaidh.

 (2) Ní dhéanfaidh cuideachta comhshocraíocht chun aon chearta, oibleagáidí nó dliteanais a 
shannadh di nó a ghabháil uirthi féin faoi idirbheart a sháródh fo-alt (1) dá ndéanfadh an 
chuideachta é, ach, chun críocha na Coda seo, déileálfar leis an idirbheart mar idirbheart 
a rinneadh ar dháta na comhshocraíochta.

 (3) Ní ghlacfaidh cuideachta páirt in aon chomhshocraíocht—

  (a) faoina ndéanfaidh duine eile idirbheart a sháródh fo-alt (1) nó (2) dá ndéanfadh an 
chuideachta é, agus
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  (b) faoina bhfaigheann nó faoina bhfaighidh an duine eile sin, de bhun na 
comhshocraíochta, aon sochar ón gcuideachta nó óna cuideachta sealbhaíochta nó ó 
fhochuideachta don chuideachta nó dá cuideachta sealbhaíochta.

Comhshocraíochtaí de luach cinnte

240. (1) Ní thoirmiscfidh alt 239 ar chuideachta comhshocraíocht a dhéanamh le stiúrthóir nó le 
duine atá bainteach le stiúrthóir (cibé acu, i gceachtar cás, is stiúrthóir ar an gcuideachta 
nó ar a cuideachta sealbhaíochta é nó í), más rud é go bhfuil—

  (a) luach na comhshocraíochta, nó

  (b) i gcás go bhfuil comhshocraíochtaí eile déanta ag an gcuideachta le haon stiúrthóir  
ar an gcuideachta, nó le haon duine atá bainteach le stiúrthóir, luach na 
comhshocraíochta agus an méid iomlán atá gan íoc faoi na comhshocraíochtaí eile 
sin,

  níos lú, nó, de réir mar a bheidh, níos lú le chéile, ná 10 faoin gcéad de shócmhainní 
iomchuí na cuideachta.

 (2) Chun críocha an ailt seo—

  (a) déanann cuideachta comhshocraíocht le duine, más rud é—

   (i) go dtugann sí iasacht nó quasi-iasacht don duine sin, nó go ndéanann sí idirbheart 
creidmheasa mar chreidiúnaí dó nó di, nó

   (ii) go ndéanann sí ráthaíocht nó go soláthraíonn sí aon urrús i ndáil le hiasacht 
nó quasi-iasacht a thug aon duine eile don duine sin, nó i ndáil le hidirbheart 
creidmheasa a rinne aon duine eile don duine sin,

  (b) cinnfear méid sócmhainní iomchuí cuideachta de réir alt 238(2); agus

  (c) ní áireofar aon chomhshocraíocht a dhéanfar de réir an Nóis Imeachta maidir le 
Ceadú Achomair.

Laghdú ar mhéid sócmhainní iomchuí cuideachta

241. (1) Baineann an t-alt seo le cuideachta a dtarlaíonn maidir léi, go bhfuil an méid iomlán atá 
gan íoc faoi aon chomhshocraíochtaí dá dtagraítear in alt 240 níos mó ná 10 faoin gcéad 
de shócmhainní iomchuí na cuideachta ar aon chúis, ach go háirithe, ar an gcúis gur thit 
luach na sócmhainní sin. 

 (2) Maidir leis an tagairt i bhfo-alt (1) do chomhshocraíochtaí dá dtagraítear in alt 240, ní 
fholóidh sí tagairt d’aon chomhshocraíocht ná comhshocraíochtaí a dhéanfar de réir an 
Nóis Imeachta maidir le Ceadú Achomair.

 (3) I gcás go dtiocfaidh stiúrthóirí cuideachta lena mbaineann an t-alt seo ar an eolas, nó i 
gcás gur chóir le réasún go dtiocfaidh siad ar an eolas, go bhfuil staid ann dá dtagraítear 
i bhfo-alt (1), beidh sé de dhualgas ar an gcuideachta, a stiúrthóirí agus aon daoine dá 
ndearnadh na comhshocraíochtaí dá dtagraítear san fho-alt sin, an ní dá dtagraítear i 
bhfo-alt (4) a dhéanamh laistigh den tréimhse a shonraítear i bhfo-alt (5).

 (4) Is é an ní dá dtagraítear i bhfo-alt (3) téarmaí na gcomhshocraíochtaí lena mbaineann a 
leasú ionas go mbeidh arís an méid iomlán a bheidh gan íoc faoi na comhshocraíochtaí 
laistigh de theorainn an chéatadáin dá dtagraítear i bhfo-alt (1).
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 (5) Is é an tréimhse a luaitear i bhfo-alt (3) 2 mhí tar éis an dáta a thiocfaidh na stiúrthóirí 
ar an eolas nó ar chóir le réasún go dtiocfaidh siad ar an eolas gurb ann don staid lena 
mbaineann dá dtagraítear i bhfo-alt (1). 

 (6) I gcás nach ndéanfar téarmaí na gcomhshocraíochtaí dá dtagraítear i bhfo-alt (4) a leasú 
laistigh den tréimhse a shonraítear i bhfo-alt (5), beidh na comhshocraíochtaí inchurtha 
ar neamhní ar thionscnamh na cuideachta; ach tá feidhm ag na srianta céanna leis an 
gceart seachanta sin de chuid na cuideachta a bhfuil feidhm acu maidir leis i míreanna 
(a) agus (b) d’alt 246 maidir leis an gceart seachanta faoin alt sin.

Nós Imeachta maidir le Ceadú Achomair a bheith ar fáil chun cead a thabhairt iasachtaí, 
etc., a thabhairt

242. Ní thoirmiscfidh alt 239 ar chuideachta—

  (a) iasacht nó quasi-iasacht a thabhairt,

  (b) idirbheart creidmheasa a dhéanamh, nó

  (c) ráthaíocht a dhéanamh nó aon urrús a thabhairt,

 den chineál a thuairiscítear i bhfo-alt (1) den alt sin, má leantar an Nós Imeachta maidir 
le Ceadú Achomair i leith an ní dá dtagraítear i mír (a), (b) nó (c), de réir mar a bheidh, a 
dhéanamh.

Idirbhearta laistigh de ghrúpaí

243. (1) Ní thoirmiscfidh alt 239 ar chuideachta—

  (a) iasacht nó quasi-iasacht a thabhairt d’aon chomhlacht corpraithe arb é a cuideachta 
sealbhaíochta nó a fochuideachta é, nó arb é fochuideachta de chuid a cuideachta 
sealbhaíochta é, nó

  (b) ráthaíocht a dhéanamh nó aon urrús a sholáthar i ndáil le hiasacht nó quasi-iasacht 
a thug aon duine d’aon chomhlacht corpraithe arb é a cuideachta sealbhaíochta nó a 
fochuideachta é, nó arb é fochuideachta de chuid a cuideachta sealbhaíochta é.

 (2) Ní thoirmiscfidh alt 239 ar chuideachta—

  (a) idirbheart creidmheasa a dhéanamh mar chreidiúnaí d’aon chomhlacht corpraithe 
arb é a cuideachta sealbhaíochta nó a fochuideachta é, nó arb é fochuideachta de 
chuid a cuideachta sealbhaíochta é, nó

  (b) ráthaíocht a dhéanamh nó aon urrús a sholáthar i dtaca le haon idirbheart  
creidmheasa arna dhéanamh ag aon duine eile d’aon chomhlacht corpraithe arb é a 
cuideachta sealbhaíochta nó a fochuideachta é, nó arb é fochuideachta de chuid a 
cuideachta sealbhaíochta é.

Caiteachais stiúrthóirí

244. (1) Ní thoirmiscfidh alt 239 ar chuideachta aon ní a dhéanamh—

  (a) chun cistí a sholáthar d’aon duine dá cuid stiúrthóirí faoi chomhair caiteachas 
deimhnithe a thabhaigh nó a thabhóidh sé nó sí go cuí—

   (i) chun críocha na cuideachta, nó 
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   (ii) chun go gcumasófar dó nó di a dhualgais nó a dualgais a chomhlíonadh go cuí 
mar oifigeach don chuideachta,

   nó

  (b) chun a chumasú d’aon duine dá stiúrthóirí tabhú caiteachais den sórt sin a sheachaint.

 (2) I gcás go ndéanfaidh cuideachta aon idirbheart a cheadaítear le fo-alt (1), déanfaidh aon 
duine ar a dtitfidh aon dliteanas a d’eascair ó aon idirbheart den sórt sin a urscaoileadh 
laistigh de 6 mhí ón dáta a tabhaíodh é.

 (3) Beidh duine a sháraíonn fo-alt (2) ciontach i gcion de chuid earnáil 4.

Idirbhearta gnó

245. (1) Ní thoirmiscfidh alt 239 ar chuideachta—

  (a) iasacht nó quasi-iasacht a dhéanamh,

  (b) idirbheart creidmheasa a dhéanamh, nó

  (c) ráthaíocht a dhéanamh nó aon urrús a sholáthar,

  den chineál a thuairiscítear san alt sin má chomhlíontar an 2 choinníoll seo a leanas.

 (2) Is iad na coinníollacha sin—

  (a) go ndéanfaidh an chuideachta an t-idirbheart lena mbaineann i ngnáthchúrsa a gnó, 
agus

  (b) nach mó luach an idirbhirt agus nach fabhraí na téarmaí ar a ndearnadh é, i leith an 
duine dá ndearnadh an t-idirbheart, ná an luach sin nó na téarmaí sin—

   (i) a thairgeann an chuideachta de ghnáth, nó

   (ii) nach míréasúnach a bheith ag súil gur thairg an chuideachta é nó iad,

  do dhuine nó i leith duine ag a bhfuil an seasamh airgeadais céanna leis an duine sin ach 
nach duine é nó í atá bainteach leis an gcuideachta.

Idirbheart nó comhshocraíocht de shárú ar alt 239 is inchurtha ar neamhní ar  
thionscnamh na cuideachta

246. Más rud é go ndéanfaidh cuideachta idirbheart nó comhshocraíocht de shárú ar alt 239, 
beidh an t-idirbheart nó an chomhshocraíocht inchurtha ar neamhní ar thionscnamh na 
cuideachta—

  (a) mura féidir a thuilleadh aiseag aon airgid nó sócmhainne eile is ábhar don 
chomhshocraíocht nó don idirbheart a dhéanamh, nó mura slánófar an chuideachta 
de bhun alt 232 ar an gcaillteanas nó ar an damáiste a bhain di, nó

  (b) mura ndéanfaí difear trína neamhniú d’aon chearta a fuair aon duine, ar mhodh bona 
fide ar luach-chomaoin agus d’éagmais fógra iarbhír faoin sárú, seachas an duine dá 
ndearnadh an t-idirbheart nó an chomhshocraíocht.
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Dliteanas pearsanta i leith fiacha cuideachta i gcásanna áirithe

247. (1) Más rud é—

  (a) go mbeidh cuideachta á foirceannadh agus nach mbeidh sí in ann a fiacha a íoc, agus 

  (b) go measfaidh an chúirt go raibh aon chomhshocraíocht de chineál a thuairiscítear in 
alt 240(2)(a) ina cionchúis go hábhartha le neamhábaltacht na cuideachta a fiacha a 
íoc, nó go raibh an chomhshocraíocht ina bac substaintiúil ar fhoirceannadh ordúil 
na cuideachta,

  féadfaidh an chúirt, más cuí léi déanamh amhlaidh, ar iarratas ón leachtaitheoir nó ó aon 
chreidiúnaí nó ó ranníocóir de chuid na cuideachta, an dearbhú seo a leanas a dhéanamh.

 (2) Is dearbhú an dearbhú sin maidir le haon duine ar ar mhaithe leis a rinneadh an 
chomhshocraíocht, go mbeidh sé faoi dhliteanas go pearsanta, gan aon teorainn 
dliteanais, i leith fiacha agus dliteanais eile go léir na cuideachta nó cibé cuid díobh a 
bheidh sonraithe ag an gcúirt.

 (3) Le linn di a bheith ag cinneadh an ndéanfaidh sí dearbhú faoin alt seo, tabharfaidh an 
chúirt aird ar leith ar cibé acu a glanadh, agus a mhéid a glanadh, roimh thosach an 
fhoirceanta, aon dliteanais a bhí gan íoc a thig faoi aon chomhshocraíocht dá dtagraítear 
i bhfo-alt (1).

 (4) Le linn di breith a thabhairt maidir le méid aon dliteanais phearsanta faoin alt seo, 
tabharfaidh an chúirt aird ar leith ar a mhéid a bhí an chomhshocraíocht i gceist ina 
cionchúis go hábhartha le neamhábaltacht na cuideachta a fiacha a íoc nó ar a mhéid a 
bhí an chomhshocraíocht ina bac substaintiúil ar fhoirceannadh ordúil na cuideachta.

Cion i leith sárú ar alt 239

248. Más rud é go ndéanfaidh cuideachta idirbheart nó comhshocraíocht de shárú ar alt 239, 
beidh aon oifigeach don chuideachta a rinne mainneachtain ciontach i gcion de chuid 
earnáil 2.

Conarthaí fostaíochta stiúrthóirí — comhaltaí do rialú tréimhsí ráthaithe fostaíochta

249. (1) San alt seo, ciallaíonn “téarma iomchuí” téarma lena leanfar nó lena bhféadfar leanúint 
d’fhostaíocht stiúrthóra leis an gcuideachta arb é nó í an stiúrthóir uirthi é nó í, nó, i 
gcás gur stiúrthóir ar chuideachta sealbhaíochta é nó í, dá chuid fostaíochta nó dá cuid 
fostaíochta laistigh den ghrúpa, ar shlí seachas ar thionscnamh na cuideachta, ar feadh 
tréimhse is faide ná 5 bliana—

  (a) nach féidir leis an gcuideachta an fhostaíocht a fhoirceannadh lena linn trí fhógra a 
thabhairt, nó

  (b) nach féidir an fhostaíocht a fhoirceannadh amhlaidh lena linn ach amháin in  
imthosca sonraithe.

 (2) Maidir le tagairtí i bhfo-alt (1) do leanúint d’fhostaíocht (nó don fhéidearthacht leanúint 
di), is tagairtí iad do leanúint di (nó don fhéidearthacht leanúint di) cibé acu faoin 
gcomhaontú bunaidh lena mbaineann nó faoi chomhaontú nua arna dhéanamh de bhun 
an chomhaontaithe bhunaidh lena mbaineann.
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 (3) Ní chorpróidh cuideachta téarma iomchuí in aon chomhaontú mura gceadófar an  
téarma ar dtús le rún ón gcuideachta i gcruinniú ginearálta agus, i gcás stiúrthóir ar 
chuideachta sealbhaíochta, le rún ón gcuideachta sin i gcruinniú ginearálta.

 (4) Ní rithfear, ag cruinniú ginearálta cuideachta, rún ón gcuideachta ag ceadú téarma iomchuí 
mura mbeidh meabhrán i scríbhinn, ina leagfar amach an comhaontú atá beartaithe, agus 
ina gcorprófar an téarma, ar fáil lena iniúchadh ag comhaltaí na cuideachta—

  (a) ag oifig chláraithe na cuideachta ar feadh tréimhse 15 lá ar a laghad dar críoch dáta 
roimh dháta an chruinnithe, agus

  (b) ag an gcruinniú féin.

 (5) Más rud é go mbeidh sé beartaithe na modhanna faoi alt 193 nó 194 a úsáid, in ionad 
rún a rith ag cruinniú ginearálta den cuideachta, chun téarma iomchuí a cheadú, ní 
úsáidfear na modhanna sin mura mbeidh meabhrán i scríbhinn ina leagfar amach an 
comhaontú beartaithe, agus ina gcorprófar an téarma iomchuí, curtha chuig comhaltaí 
na cuideachta (arb iad na comhaltaí sin iad atá i dteideal bheith i láthair agus vótáil ag 
cruinniú ginearálta den cuideachta) i dteannta an togra le haghaidh an rúin i scríbhinn.

 (6) Aon téarma a bheidh i gcomhaontú de shárú ar an alt seo, beidh sé ar neamhní a mhéid a 
sháraíonn sé an t-alt seo, agus measfar téarma a bheith sa chomhaontú sin a thabharfaidh 
teideal don chuideachta é a fhoirceannadh aon tráth trí fhógra réasúnach a thabhairt.

 (7) Ní cheanglaítear ar aon chomhlacht corpraithe aon cheadú a thabhairt faoin alt seo mura 
rud é gur cuideachta arna foirmiú agus arna clárú faoin Acht seo, cuideachta láithreach 
nó fochuideachta ar lánúinéireacht ag comhlacht corpraithe é. 

 (8) Chun críocha an ailt seo—

   folaíonn “fostaíocht” fostaíocht faoi chonradh le haghaidh seirbhísí;

  ciallaíonn “grúpa” i ndáil le stiúrthóir ar chuideachta sealbhaíochta, an grúpa arb é atá 
ann an chuideachta sin agus a fochuideachtaí.

Foráil maidir le frithsheachaint — alt 249

250. (1) In aon chás—

  (a) go bhfuil duine fostaithe, nó le fostú, le cuideachta faoi chomhaontú nach féidir leis 
an gcuideachta a fhoirceannadh trí fhógra a thabhairt nó nach féidir a fhoirceannadh 
amhlaidh ach amháin in imthosca sonraithe, agus

  (b) go ndéanann an chuideachta comhaontú breise (ar dhóigh seachas de bhun ceart a 
thugtar leis an gcomhaontú bunaidh, nó de bhua an chomhaontaithe bunaidh, don 
pháirtí eile sa chomhaontú) 6 mhí ar a laghad roimh dheireadh na tréimhse ar lena 
linn atá sé nó sí fostaithe nó le fostú amhlaidh, faoina mbeidh sé nó sí le fostú leis 
an gcuideachta nó, i gcás gur stiúrthóir ar chuideachta sealbhaíochta é nó í, le fostú 
laistigh den ghrúpa,

  beidh feidhm ag an míniú ar “téarma iomchuí” in alt 249 amhail is dá gcuirfí tréimhse 
bhreise, ar comhfhad leis an tréimhse neamhchaite den chomhaontú bunaidh, leis an 
tréimhse a mbeidh an duine le fostú lena haghaidh faoin gcomhaontú breise sin.

 (2) I gcás go mbeidh éifeacht le fo-alt (1) i ndáil leis an míniú ar “téarma iomchuí” in alt 
249, beidh éifeacht le fo-alt (6) den alt sin amhail is dá ndéanfaí “measfar téarma a 
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bheith sa chomhaontú sin agus sa chomhaontú bunaidh dá dtagraítear in alt 250(1) a 
thabharfaidh teideal don chuideachta é a fhoirceannadh tráth ar bith trí fhógra réasúnach 
a thabhairt” a chur in ionad “measfar téarma a bheith sa chomhaontú sin a thabharfaidh 
teideal don chuideachta é a fhoirceannadh tráth ar bith trí fhógra réasúnach a thabhairt”.

 (3) Chun críocha an ailt seo, tá le “fostaíocht” agus le “grúpa” an bhrí chéanna atá leo chun 
críocha alt 249.

Is gá cuideachta a cheadú chun go bhféadfaidh sí íocaíocht a dhéanamh le stiúrthóir nó le 
cleithiúnaithe stiúrthóirí mar gheall ar chailleadh oifige

251. (1) Ní dleathach do chuideachta aon íocaíocht a dhéanamh le haon stiúrthóir ar an gcuideachta 
ar mhodh cúitimh mar gheall ar chailleadh oifige, ná i gcomaoin a scortha, nó i dtaca lena 
scor, dá oifig nó dá hoifig, mura gcomhlíonfar na coinníollacha seo a leanas ar dtús.

 (2) Is iad na coinníollacha sin—

  (a) go ndéanfar sonraí maidir leis an íocaíocht atá beartaithe (lena n-áirítear méid na 
híocaíochta) a nochtadh do chomhaltaí na cuideachta, agus 

  (b) go gceadófar an togra le rún ón gcuideachta i gcruinniú ginearálta.

 (3) Gan dochar do na heisceachtaí dá bhforáiltear le halt 254(5), ní thagann íocaíocht arna 
déanamh ar mhodh bona fide chun oibleagáid dhlíthiúil láithreach a dhíscaoileadh faoi 
réim an ailt seo.

Is gá cuideachta a cheadú chun cúiteamh a íoc le stiúrthóir i ndáil le haistriú maoine

252. (1) Ní dleathach, i dtaca le gnóthas nó maoin iomlán cuideachta, nó aon chuid de nó di, a 
aistriú, aon íocaíocht a dhéanamh le haon stiúrthóir ar an gcuideachta ar mhodh cúitimh 
mar gheall ar chailleadh oifige ná i gcomaoin a scortha, nó i ndáil lena scor, dá oifig nó 
dá hoifig, mura gcomhlíonfar na coinníollacha seo a leanas ar dtús.

 (2) Is iad na coinníollacha sin—

  (a) go ndéanfar sonraí maidir leis an íocaíocht atá beartaithe (lena n-áirítear méid na 
híocaíochta) a nochtadh do chomhaltaí na cuideachta, agus 

  (b) go gceadófar an togra le rún ón gcuideachta i gcruinniú ginearálta.

 (3) I gcás go ndéanfar íocaíocht nach íocaíocht dhleathach í faoi fho-alt (1) a thabhairt do 
stiúrthóir ar chuideachta, measfar an méid a fuarthas a bheith faighte aige nó aici ar 
iontaobhas don chuideachta.

 (4) Gan dochar do na heisceachtaí dá bhforáiltear le halt 254(5), ní thagann íocaíocht arna 
déanamh ar mhodh bona fide chun oibleagáid dhlíthiúil láithreach a chomhall faoi réim 
an ailt seo.

Dualgas ar stiúrthóir íocaíochtaí a bheidh le déanamh leis nó léi i dtaca le haistriú scaireanna 
i gcuideachta a nochtadh don chuideachta

253. (1) Eascróidh an dualgas seo a leanas ar thaobh stiúrthóra más rud é, i dtaca le gach ceann 
nó aon cheann de na scaireanna i gcuideachta a aistriú chun aon daoine arb aistriú é a 
thiocfaidh as:
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  (a) tairiscint a dhéanfar do na scairshealbhóirí i gcoitinne, nó

  (b) tairiscint arna déanamh ag comhlacht corpraithe éigin eile nó thar a cheann, d’fhonn 
go dtiocfaidh an chuideachta chun bheith ina fochuideachta nó ina fochuideachta de 
chuid a cuideachta sealbhaíochta, nó

  (c) tairiscint arna déanamh ag pearsa aonair, nó thar a cheann, d’fhonn go bhfaigheadh 
sé nó sí ceart chun trian ar a laghad den chumhacht vótála ag aon chruinniú ginearálta 
den chuideachta a fheidhmiú nó an feidhmiú sin a rialú, nó

  (d) aon tairiscint eile a bheidh faoi choinníoll a glactha go feadh méid áirithe,

  go mbeidh íocaíocht le déanamh leis an stiúrthóir sin ar an gcuideachta ar mhodh cúitimh 
mar gheall ar chailleadh oifige, nó i gcomaoin a scortha, nó i dtaca lena scor, dá oifig nó 
dá hoifig.

 (2) Is éard a bheidh sa dualgas sin ar thaobh an stiúrthóra sin gach beart réasúnach a 
dhéanamh chun a áirithiú go ndéanfar sonraí maidir leis an íocaíocht bheartaithe (lena 
n-áirítear méid na híocaíochta) a thabhairt in aon fhógra, nó a chur i dteannta aon fhógra, 
a thabharfar d’aon scairshealbhóirí i dtaobh na tairisceana le haghaidh a gcuid scaireanna.

 (3) Gan dochar do na heisceachtaí dá bhforáiltear le halt 254(5), maidir le híocaíocht atá 
le déanamh, nó a dhéantar ar mhodh bona fide chun oibleagáid dhlíthiúil láithreach a 
chomhall, tagann sí faoi réim an ailt seo.

 (4) Más rud é—

  (a) go mainneoidh aon stiúrthóir den sórt sin bearta réasúnacha a dhéanamh mar a 
luaitear i bhfo-alt (2), nó

  (b) maidir le haon duine a gceanglóidh aon stiúrthóir den sórt sin air nó uirthi go cuí na 
sonraí a shonraítear san fho-alt sin a thabhairt in aon fhógra den sórt sin a luaitear 
amhlaidh, nó a chur ina theannta, go mainneoidh sé nó sí déanamh amhlaidh,

  beidh sé nó sí ciontach i gcion de chuid earnáil 3.

 (5) Mura rud é—

  (a) go gcomhlíonfar ceanglais fho-ailt (1) agus (2) i ndáil le haon íocaíocht den sórt a 
luaitear i bhfo-alt (1), agus

  (b) go mbeifear, roimh aon scaireanna a aistriú de bhun na tairisceana, tar éis an 
íocaíocht bheartaithe sin a cheadú ag cruinniú a gaireadh chuige sin de shealbhóirí 
na scaireanna lena mbaineann an tairiscint agus de shealbhóirí eile ar scaireanna den 
aicme chéanna le haon scaireanna acu sin,

  measfar aon suim a gheobhaidh an stiúrthóir i gcuntas na híocaíochta a bheith faighte 
aige nó aici ar iontaobhas d’aon daoine a dhíol a scaireanna de thoradh na tairisceana a 
rinneadh, agus beidh na caiteachais a thabhóidh sé nó sí ag dáileadh na suime sin ar na 
daoine sin le híoc aige féin nó aici féin agus ní choinneofar iad as an tsuim sin.

 (6) I gcás nach iad na scairshealbhóirí dá dtagraítear i mír (b) d’fho-alt (5) comhaltaí uile na 
cuideachta, agus mura bhfuil aon fhoráil déanta leis an mbunreacht chun cruinniú den 
sórt atá luaite sa mhír sin a ghairm nó a rialáil, beidh feidhm— 

  (a) ag na forálacha den Chuid seo agus den chuid eile de Chodanna 1 go 14, agus
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  (b) ag bunreacht na cuideachta,

  a bhaineann le cruinnithe ginearálta den chuideachta, chun na críche sin, maidir 
leis an gcruinniú gan mhodhnú nó fara cibé modhnuithe a ordóidh an Stiúrthóir um 
Fhorfheidhmiú Corparáideach, ar iarratas ó aon duine lena mbaineann, chun iad a chur 
in oiriúint d’imthosca an chruinnithe.

 (7) Más rud é, ag cruinniú a gaireadh chun aon íocaíocht a cheadú de réir mar a cheanglaítear 
le mír (b) d’fho-alt (5), nach mbeidh córam i láthair agus, tar éis an cruinniú a chur ar 
atráth go dtí dáta níos déanaí, nach mbeidh córam i láthair ach oiread, measfar, chun 
críocha an fho-ailt sin, gur ceadaíodh an íocaíocht.

“Foráil dhlíthiúil láithreach” — míniú agus forálacha eile i ndáil le hailt 251 go 253

254. (1)  Maidir le “oibleagáid dhlíthiúil láithreach” chun críocha—

  (a) alt 251(3), ciallaíonn sé oibleagáid de chuid na cuideachta lena mbaineann, nó de 
chuid aon chomhlacht corpraithe atá i gcomhlachas léi, nach ndeachthas fúithi i dtaca 
leis an teagmhas, ná de dhroim an teagmhais, is bun leis an íocaíocht mar gheall ar 
chailleadh oifige atá i gceist,

  (b) ailt 252(4) agus 253(3), ciallaíonn sé oibleagáid de chuid an duine, a dhéanann an 
íocaíocht nó a bheartaíonn an íocaíocht a dhéanamh, is oibleagáid nach ndeachthas 
fúithi chun críocha an aistrithe atá i gceist, ná i dtaca leis, ná dá dhroim.

 (2) I gcás íocaíocht lena mbaineann ailt 251 agus 252 araon, nó lena mbaineann ailt 251 
agus 253 araon, beidh éifeacht le mír (a) d’fho-alt (1) agus ní mír (b) den fho-alt sin.

 (3) Más rud é, in imeachtaí chun aon íocaíocht a ghnóthú a líomhnaítear is inghnóthaithe ar 
an ábhar gurb íocaíocht í—

  (a) de bhua fho-ailt (1) agus (3) d’alt 252, nó

  (b) de bhua fho-ailt (1), (2) agus (5) d’alt 253,

 a fuair aon duine ar iontaobhas, go suífear—

  (i) go ndearnadh an íocaíocht de bhun aon chomhshocraíocht a rinneadh mar chuid den 
chomhaontú le haghaidh an aistrithe a bhí i gceist, nó go ndearnadh í laistigh d’aon 
bhliain amháin roimh dháta an chomhaontaithe sin, nó roimh dháta na tairisceana as 
ar tháinig sé, nó laistigh de 2 bhliain ina dhiaidh sin, agus

  (ii) go raibh an chuideachta nó aon duine chun a ndearnadh an t-aistriú ionpháirteach sa 
chomhshocraíocht sin,

  measfar, ach amháin a mhéid a shuífear a mhalairt, gurb íocaíocht í ar maidir léi atá 
feidhm ag na fo-ailt lena mbaineann.

 (4) Más rud é, i ndáil le haon aistriú den sórt a luaitear in alt 252 nó 253—

  (a) gur mó an praghas atá le híoc le stiúrthóir ar an gcuideachta as aon scaireanna a 
shealbhaíonn sé nó sí sa chuideachta ná an praghas a d’fhéadfadh sealbhóirí eile ar 
scaireanna den tsamhail chéanna a fháil an tráth sin, nó,

  (b) go dtabharfar aon chomaoin luachmhar d’aon stiúrthóir den sórt sin,
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  measfar, chun críocha an ailt sin, an méid sa bhreis nó luach airgid na comaoine, de réir 
mar a bheidh, a bheith ina íocaíocht a tugadh dó nó di ar mhodh cúitimh mar gheall ar 
chailleadh oifige nó i gcomaoin a scortha, nó i ndáil lena scor, dá oifig nó dá hoifig.

 (5) Maidir le tagairtí in ailt 251 go 253 d’íocaíochtaí le haon stiúrthóir ar chuideachta ar 
mhodh cúitimh mar gheall ar chailleadh oifige, nó i gcomaoin a scortha, nó i ndáil 
lena scor, dá oifig nó dá hoifig, folaíonn siad tagairtí d’íocaíochtaí leis nó léi ar mhodh 
cúitimh—

  (a) mar gheall ar chailleadh oifige mar stiúrthóir ar an gcuideachta,

  (b) mar gheall ar chailleadh aon oifige eile, le linn dó nó di a bheith ina stiúrthóir ar an 
gcuideachta, nó ar é nó í a scor, nó i ndáil lena scor de bheith ina stiúrthóir ar an 
gcuideachta, arb oifig í a bhainfidh le bainistiú chúrsaí na cuideachta nó arb aon oifig 
í mar stiúrthóir nó eile i ndáil le bainistiú cúrsaí aon fhochuideachta,

  ach ní fholaíonn siad tagairtí d’aon íocaíocht bona fide— 

  (i) ar mhodh damáistí mar gheall ar shárú conartha, nó

  (ii) ar mhodh pinsin i leith seirbhísí a tugadh,

  agus, chun críocha an fho-ailt seo, folaíonn “pinsean” aon aoisliúntas, aisce aoisliúntais, 
nó aon íocaíocht dá samhail.

 (6) Ní áireofar aon ní in alt 251 agus 252 mar ní—

  (a) a dhéanann dochar d’oibriú aon rialach dlí lena gceanglaítear nochtadh a dhéanamh 
i leith aon íocaíochtaí den sórt a luaitear san alt sin nó maidir le haon íocaíochtaí eile 
dá samhail a rinneadh nó atá le déanamh le stiúrthóirí cuideachta, nó

  (b) mar ní a dhéanann dochar d’oibriú aon rialach dlí nó achtacháin i ndáil le cuntasacht 
(más ann) aon stiúrthóra i leith aon íocaíocht den sórt sin a fuair sé nó sí.

 (7) Folaíonn tagairtí in ailt 251 go 253 agus san alt seo do stiúrthóir tagairtí d’iarstiúrthóir.

 (8) Chun críocha fho-alt (1)(a), tá comhlacht corpraithe i gcomhlachas le cuideachta, más 
fochuideachta ceann amháin acu don cheann eile nó más fochuideachtaí don chomhlacht 
corpraithe céanna iad araon.

Conarthaí le comhaltaí aonair

255. (1) Faoi réir fho-alt (2), i gcás go ndéanfaidh cuideachta comhalta aonair conradh le 
comhalta aonair na cuideachta agus go ndéanfaidh an comhalta aonair ionadaíocht 
don chuideachta san idirbheart freisin, cibé acu mar stiúrthóir nó ar shlí eile, déanfaidh 
an chuideachta comhalta aonair, mura mbeidh an conradh i scríbhinn, a chinntiú go 
ndéanfar téarmaí an chonartha a leagan amach láithreach i meabhrán i scríbhinn nó a 
thaifeadadh i miontuairiscí an chéad chruinnithe a bheidh ag stiúrthóirí na cuideachta tar 
éis an conradh a dhéanamh.

 (2) Ni bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le conarthaí arna ndéanamh i ngnáthchúrsa ghnó 
na cuideachta.

 (3) Más rud é go mainneoidh cuideachta fo-alt (1) a chomhlíonadh, beidh an chuideachta 
agus an t-oifigeach a rinne mainneachtain ciontach i gcion de chuid earnáil 3.
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 (4) Faoi réir fho-alt (5), ní mheasfar go ndéanfaidh aon ní san alt seo dochar d’oibriú aon 
achtacháin eile (lena n-áirítear foráil den Acht seo) ná d’oibriú aon rialach dlí a bhaineann 
le conarthaí idir cuideachta agus stiúrthóir ar an gcuideachta sin.

 (5) Ní dhéanfaidh mainneachtain fo-alt (1) a chomhlíonadh i leith conartha difear do 
bhailíocht na conartha sin.

caiBidil 5

Leasanna i scaireanna agus i mbintiúir a nochtadh

Léiriú i gcoitinne (Caibidil 5)

256. (1) Sa Chaibidil seo—

  (a) ciallaíonn “comhlacht corpraithe den ghrúpa céanna”, i ndáil le cuideachta, 
comhlacht corpraithe a bhaineann leis an ngrúpa céanna cuideachtaí lena mbaineann 
an chuideachta sin;

  (b) ní fholaíonn “leanbh” duine atá tagtha in aois; agus

  (c) measfar go bhfolaíonn tagairt do leanbh de chuid stiúrthóra nó rúnaí tagairt do leanbh 
de chuid pháirtnéir sibhialta an stiúrthóra nó (de réir mar a bheidh) an rúnaí a bhfuil 
gnáthchónaí air nó uirthi—

   (i) leis an stiúrthóir agus leis an bpáirtnéir sibhialta, nó

   (ii) leis an rúnaí agus leis an bpáirtnéir sibhialta,

   (de réir mar a bheidh).

 (2) D’fhonn amhras a sheachaint, ní oibríonn úsáid na bhfocal “leas comhiomlán” in  
aon fhoráil den Chaibidil seo, maidir le leas stiúrthóra nó rúnaí agus chéile (nó  
pháirtnéir sibhialta) agus leanaí an stiúrthóra nó an rúnaí i scaireanna nó i mbintiúir, 
chun teorainn a chur le héifeacht na forála (agus, dá réir sin, ní choisceann sí an  
stiúrthóir nó an rúnaí ar shochar na forála a bheith aige nó aici)—

  (a) i gcás gur ag an stiúrthóir nó ag an rúnaí amháin atá leas i scaireanna nó i  
mbintiúir is ináirithe chun críocha na forála, ná

  (b) i gcás gur ag aicme amháin nó níos mó, ach nach ag gach aicme, de na haicmí  
daoine sin roimhe seo, agus aigesean nó aicise nó acusan amháin, atá leas ináirithe 
den sórt sin.

“Leas in-nochta” — an bhrí atá leis an téarma sin

257. (1) Faoi réir alt 260, sa Chaibidil seo, ciallaíonn “leas in-nochta”, i ndáil le scaireanna nó 
bintiúir, aon leas d’aon chineál ar bith i scaireanna i gcomhlacht corpraithe nó i mbintiúir 
dá chuid.

 (2) Chun na críche sin tabharfar neamhaird ar aon srianta nó aon choisc a bhfuil, nó a 
bhféadfadh go mbeadh, feidhmiú aon chirt a ghabhann leis an leas faoina réir.

 (3) Ní bhaineann sé le hábhar ach oiread—
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  (a) cibé acu atá nó nach bhfuil an leas ar teachtadh go haonarach, i gcomhpháirt nó i 
gcoiteannas le haon duine eile, nó

  (b) cibé acu atá nó nach bhfuil na scaireanna nó na bintiúir inaitheanta.

Imthosca ina measfar leas in-nochta i scaireanna nó i mbintiúir a bheith ag duine

258. (1) Gan dochar do na himthosca eile ina bhféadfaidh duine leas in-nochta i scaireanna nó i 
mbintiúir a bheith aige nó aici, measfar, chun críocha na Caibidle seo, leas den sórt sin a 
bheith ag duine más rud é—

  (a) go ndéanfaidh an duine conradh chun go gceannóidh sé nó sí iad (cibé acu is ar 
airgead tirim nó ar chomaoin eile é),

  (b) gurb é nó í an duine sealbhóir cláraithe na scaireanna nó na mbintiúr nó gur 
comhshealbhóir cláraithe ar na scaireanna nó na bintiúir é nó í,

  (c) go bhfuil an duine i dteideal, agus nach é nó í an sealbhóir cláraithe é nó í, aon cheart 
a fheidhmiú a thugtar de bhíthin na scaireanna nó na bintiúir sin a shealbhú, nó go 
bhfuil sé nó sí i dteideal feidhmiú aon chirt den sórt sin a rialú,

  (d) go bhfuil leas ag comhlacht corpraithe iontu agus—

   (i) gur gnách leis an gcomhlacht corpraithe sin nó lena stiúrthóirí gníomhú de réir 
orduithe nó threoracha an duine, nó

   (ii) go bhfuil an duine i dteideal an tríú cuid nó níos mó den chumhacht vótála ag 
cruinnithe ginearálta den chomhlacht corpraithe sin a fheidhmiú nó an feidhmiú 
sin a rialú,

  (e) ar shlí seachas de bhua leas a bheith aige nó aici faoi iontaobhas—

   (i) go bhfuil ceart ag an duine glaoch a dhéanamh d’fhonn na scaireanna nó na 
bintiúir a sheachadadh air féin nó uirthi féin nó a ar a ordú nó a hordú, nó

   (ii) go bhfuil ceart ag an duine leas a fháil i scaireanna nó i mbintiúir, nó go bhfuil sé 
nó sí faoi oibleagáid leas a ghlacadh i scaireanna nó i mbintiúir,

   cibé acu atá nó nach bhfuil an ceart nó an oibleagáid coinníollach nó iomlán i gcás 
ar bith,

  (f) gur tairbhí d’iontaobhas an duine agus—

   (i) go bhfolaíonn an mhaoin a shealbhaítear ar iontaobhas aon leas i scaireanna nó i 
mbintiúir, agus

   (ii) nach bhfuil aon leas sna scaireanna nó sna bintiúir ag an duine sin ar leith ón mír 
seo.

 (2) Chun críoch fho-alt (1)(c), glacfar leis go mbeidh duine i dteideal aon cheart a  
fheidhmiú a thugtar de bhíthin scaireanna nó bintiúir a shealbhú, nó an feidhmiú sin a 
rialú, más rud é—

  (a) go bhfuil ceart aige nó aici (bíodh sé faoi réir coinníollacha nó ná bíodh) a  
dtabharfadh a fheidhmiú an teideal sin dó nó di amhlaidh, nó
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  (b) go bhfuil sé nó sí faoi oibleagáid (bíodh sí faoina réir amhlaidh nó ná bíodh) a 
dtabharfadh a comhall an teideal sin dó nó di amhlaidh.

 (3) Chun críoch fho-alt (1)(d)—

  (a) ní fholaíonn “cumhacht vótála” aon chumhacht chun vótáil nach n-éiríonn ach in 
imthosca sonraithe,

  (b) i gcás go bhfuil duine i dteideal an tríú cuid nó níos mó den chumhacht vótála ag 
cruinnithe ginearálta comhlachta chorpraithe a fheidhmiú nó an feidhmiú sin a rialú 
agus go bhfuil an comhlacht corpraithe sin i dteideal aon chuid den chumhacht 
vótála ag cruinnithe ginearálta comhlachta chorpraithe eile (“an chumhacht vótála 
iomchuí”) a fheidhmiú nó an feidhmiú sin a rialú, ansin, chun críocha na forála sin, 
glacfar leis go bhfuil an chumhacht vótála iomchuí infheidhmithe ag an duine sin.

Imthosca ina measfar gur scoir duine de leas in-nochta a bheith aige nó aici

259. Measfar, i measc imthosca eile, gur scoir duine de leas in-nochta a bheith aige nó aici i 
scaireanna nó i mbintiúir chun críocha na Caibidle seo—

  (a) ar na scaireanna nó na bintiúir a sheachadadh chun ordú duine eile mar chomhall ar 
chonradh le haghaidh a gceannaithe ag an duine eile sin nó mar shásamh ar cheart dá 
chuid nó dá cuid chun glaoch a dhéanamh d’fhonn iad a sheachadadh, nó

  (b) ar dhuine eile do mhainneachtain na scaireanna nó na bintiúir a sheachadadh de 
réir téarmaí conartha nó de bhun ceart chun glaoch a dhéanamh d’fhonn iad a 
sheachadadh, nó

  (c) ar cheart an duine sin chun glaoch a dhéanamh d’fhonn na scaireanna nó na bintiúir 
a sheachadadh do dhul i léig.

Leasanna nach leasanna in-nochta chun críocha na Caibidle seo

260. Ní leasanna in-nochta na leasanna seo a leanas chun críocha na Caibidle seo—

  (a) i gcás go sealbhaítear maoin ar iontaobhas agus go gcuimsítear leas i scaireanna nó 
i mbintiúir sa mhaoin sin—

   (i) leas i bhfrithdhílse nó i bhfuíoll,

   (ii) leas iontaobhaí ainmniúil, ná

   (iii) aon leas lánroghnach,

  (b) leas duine atá ar marthain de bhua—

   (i) 

    (I) aonaid i scéim iontaobhais aonad údaraithe de réir bhrí an Achta um 
Iontaobhais Aonad, 1990,

    (II) aonaid i ngnóthas le haghaidh comhinfheistíochta in urrúis inaistrithe 
de réir bhrí Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Gnóthais le haghaidh 
Comhinfheistíochta in Urrúis Inaistrithe), 2011 (I.R. Uimh. 352 de 2011), nó

    (III) scaireanna i gcuideachta infheistíochta de réir bhrí Chuid 24,
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    a bheith á sealbhú aige nó aici,

    nó

   (ii) scéim a dhéantar faoi alt 46 den Acht Carthanas, 1961,

  (c) leas le haghaidh a shaoil féin nó a saoil féin nó saol duine eile faoi shocraíocht i gcás 
gurb éard atá sa mhaoin a chuimsítear sa tsocraíocht, nó i gcás go bhfolaíonn an 
mhaoin sin, scaireanna nó bintiúir, agus

   (i) gur socraíocht neamh-inchúlghairthe an tsocraíocht, agus

   (ii) nach bhfuil aon leas ag an socraitheoir (de réir bhrí alt 10 den Acht Comhdhlúite 
Cánacha, 1997) in aon ioncam a thagann faoin tsocraíocht nó in aon mhaoin a 
chuimsítear inti,

  (d) leas i scaireanna nó i mbintiúir a shealbhaíonn comhalta d’oibritheoir margaidh 
údaraithe a sheolann gnó mar stocbhróicéir agus nach sealbhaítear ach amháin ar 
mhodh urrúis chun críoch idirbhirt arna dhéanamh ag an duine nó ag an gcomhlacht 
eile lena mbaineann i ngnáthchúrsa ghnó an duine sin nó an chomhlachta eile sin,

  (e) aon chumhacht nó rogha atá dílsithe do dhuine de bhua amháin gur ceapadh an  
duine sin go cuí, nó go bhfuil sé nó sí ag gníomhú—

   (i) mar aturnae de chuid duine ag a bhfuil leas i scaireanna nó i mbintiúir,

   (ii) mar sheachvótálaí de chuid comhalta de chuideachta nó mar shealbhóir bintiúr 
inti, nó ionadaí de chuid comhlacht corpraithe is comhalta de shealbhóir bintiúr 
de chuid cuideachta,

  (f) aon leas i scaireanna i gcomhlacht corpraithe, nó i mbintiúir dá chuid, i gcás gur 
sna nithe seo a leanas atá leas comhiomlán an stiúrthóra nó an rúnaí agus chéile (nó 
pháirtnéir sibhialta) agus leanaí an stiúrthóra nó an rúnaí sin—

   (i) scaireanna is ionannas do 1 faoin gcéad nó níos lú, de réir luach ainmniúil, de 
scairchaipiteal eisithe an chomhlachta chorpraithe de chineál lena ngabhann 
cearta vótála sna himthosca uile ag cruinnithe ginearálta an chomhlachta 
chorpraithe (ar choinníoll go dtabharfar neamhaird ar fhionraíocht shealadach 
ar chearta vótála maidir le scaireanna a chuimsítear i scairchaipiteal eisithe 
comhlachta chorpraithe d’aon aicme den sórt sin), nó

   (ii) scaireanna nó bintiúir nach ngabhann ceart vótála ag cruinnithe ginearálta 
an chomhlachta leo, ach amháin ceart vótála nach n-éiríonn ach in imthosca 
sonraithe,

  (g) maidir le himthosca ina ndéanfar tairiscint i ndáil le scaireanna i gcomhlacht 
corpraithe, is tairiscint—

   (i) lena mbaineann an tAcht um Painéal Táthcheangail na hÉireann, 1997 nó 
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Tairiscintí Táthcheangail (Treoir 2004/25/
CE)), 2006 (I.R. Uimh. 255 de 2006), agus

   (ii) atá faoi choinníoll a glactha go feadh méid áirithe,

   leas sna scaireanna sin a d’éireodh murach nár glacadh an tairiscint go feadh an 
mhéid is gá,
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  (h) cibé leasanna, nó leasanna de cibé aicme, a bheidh forordaithe chun críocha an fho-
ailt seo.

Dualgas fógra a thabhairt i dtaobh leasanna in-nochta — an chéad cheann de na 5 chás ina 
n-éiríonn dualgas — leasanna a shealbhaítear ag tosach feidhme na Caibidle

261. (1) Faoi réir fho-alt (3) agus alt 264, tá an dualgas seo a leanas ar dhuine—

  (a) is stiúrthóir nó rúnaí cuideachta, agus

  (b) arb eol dó nó di go bhfuil leas in-nochta i scaireanna sa chuideachta sin (“an 
chuideachta iomchuí”) nó i gcomhlacht corpraithe den ghrúpa céanna—

   (i) ag an duine, nó

   (ii) ag céile nó páirtnéir sibhialta an duine nó ag leanbh de chuid an duine,

   nó go bhfuil bintiúir aige nó aici de chuid an chéanna, 

  ag tosach feidhme na Caibidle seo.

 (2) Is éard atá sa dualgas sin fógra a thabhairt i scríbhinn don chuideachta iomchuí i dtaobh 
na sonraí a shonraítear in alt 265, eadhon na sonraí i dtaobh an leasa in-nochta agus go 
bhfuil sé á shealbhú amhlaidh.

 (3) Ní éiríonn an dualgas sin más rud é—

  (a) gurb é cineál an leasa in-nochta lena mbaineann gur leas é den sórt a shonraítear in 
alt 54 d’Acht 1990, agus

  (b) maidir leis an gcuideachta iomchuí—

   (i) gur tugadh fógra di roimh thosach feidhme an ailt seo, de réir Chuid IV d’Acht 
1990, i dtaobh na sonraí a éilítear leis an gCuid sin i ndáil leis an leas sin, nó

   (ii) go bhfuair sí, tráth nach déanaí ná 5 lá tar éis thosach feidhme an ailt seo, na 
sonraí sin i ndáil leis an leas sin trí bhíthin fógra den sórt sin (is fógra a tugadh 
tráth nach déanaí ná an tosach feidhme sin).

An dara agus an tríú cás ina n-éiríonn dualgas fógra a thabhairt — leasanna a fuarthas nó 
a scoir de bheith á sealbhú

262. (1) Faoi réir alt 264, aon duine—

  (a) is stiúrthóir nó rúnaí ar chuideachta, agus

  (b) a thagann chun fios a bheith aige nó aici, maidir le leas in-nochta i scaireanna sa 
chuideachta sin (“an chuideachta iomchuí”) nó in aon chomhlacht corpraithe de chuid 
an ghrúpa chéanna, nó maidir le leas in-nochta i mbintiúir de chuid an chéanna—

   (i) go bhfuair an duine é nó gur scoir sé nó sí d’é a shealbhú, nó

   (ii) go bhfuair céile nó páirtnéir sibhialta an duine, nó leanbh de chuid an duine, é nó 
gur scoir sé nó sí d’é a shealbhú,

  tá an dualgas seo a leanas air nó uirthi.
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 (2) Is éard atá sa dualgas sin fógra i scríbhinn a thabhairt don chuideachta iomchuí i  
dtaobh na sonraí a shonraítear in alt 265 i dtaobh an leasa in-nochta agus go bhfuarthas 
é amhlaidh nó, de réir mar a bheidh, gur scoireadh d’é a shealbhú amhlaidh.

 (3) Faoi réir alt 264, aon duine—

  (a) a thagann chun fios a bheith aige nó aici go bhfuil leas in-nochta i scaireanna i 
gcuideachta (“an chuideachta iomchuí”) nó i gcomhlacht corpraithe de chuid an 
ghrúpa chéanna, nó leas in-nochta i mbintiúir de chuid an chéanna—

   (i) ag an duine, nó

   (ii) ag céile nó páirtnéir sibhialta an duine nó ag leanbh de chuid an duine,

   agus

  (b) a thagann chun bheith ina stiúrthóir nó ina rúnaí de chuid na cuideachta iomchuí 
(agus nach é nó í rúnaí na cuideachta iomchuí é nó í an tráth céanna a thagann sé nó 
sí chun bheith ina stiúrthóir nó nach stiúrthóir an tráth a thagann sé nó sí chun bheith 
mar rúnaí na cuideachta iomchuí),

  tá an dualgas seo a leanas air nó uirthi.

 (4) Is éard atá sa dualgas sin fógra i scríbhinn a thabhairt don chuideachta iomchuí i dtaobh 
na sonraí a shonraítear in alt 265, eadhon na sonraí i dtaobh an leasa in-nochta agus go 
bhfuil sé á shealbhú amhlaidh.

An ceathrú agus an cúigiú cás ina n-éiríonn dualgas fógra a thabhairt — cearta suibscríofa 
a dheonú nó a shannadh, etc.

263. (1) Faoi réir alt 264, aon stiúrthóir nó rúnaí ar chuideachta (“an chuideachta iomchuí”)—

  (a) (i) a dtugann comhlacht corpraithe eile den ghrúpa céanna ceart dó nó di chun 
suibscríobh le haghaidh scaireanna sa chomhlacht corpraithe eile sin nó le 
haghaidh bintiúir dá cuid, nó

   (ii) a fheidhmíonn ceart den sórt sin arna dheonú amhlaidh,

   nó

  (b) a thagann chun fios a bheith aige nó aici maidir le céile nó páirtnéir sibhialta de chuid 
an stiúrthóra nó an rúnaí, nó maidir le leanbh de chuid an stiúrthóra nó an rúnaí—

   (i) gur dheonaigh comhlacht corpraithe den sórt sin ceart suibscríofa den sórt sin dó 
nó di, nó

   (ii) gur fheidhmigh sé nó sí ceart den sórt sin arna dheonú amhlaidh,

  tá an dualgas seo a leanas air nó uirthi faoi réir fho-alt (3) agus (5).

 (2) Is éard atá sa dualgas sin fógra a thabhairt i scríbhinn don chuideachta iomchuí i dtaobh 
na nithe seo a leanas—

  (a) deonú an chirt suibscríofa, nó a fheidhmiú, dá dtagraítear i mír (a) nó (b) den fho-alt 
sin roimhe seo (nó, de réir mar a bheidh, an dá ní dá dtagraítear sna míreanna sin),
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  (b) líon nó méid, agus aicme, na scaireanna nó na mbintiúr atá i gceist agus an  
chomaoin is iníoctha, agus

  (c) má tá feidhm ag alt 265(6), an seoladh a luaitear ansin.

 (3) Murab eol do stiúrthóir nó rúnaí, an tráth a dhéantar an ní dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(a), 
go ndearnadh an ní (an “fíoras iomchuí”)—

  (a) de bhrí, i gcás an ní dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(a)(i), nár chuir deontóir an chirt an 
deonú in iúl láithreach don stiúrthóir nó don rúnaí,

  (b) de bhrí, i gcás an ní dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(a)(ii), go ndearna duine eile an ní 
thar ceann an stiúrthóra nó an rúnaí de bhun údarás a thug an stiúrthóir nó an rúnaí 
don duine, nó

  (c) i gceachtar cás den sórt sin, mar gheall ar imthosca eisceachtúla eile,

  ansin ní éiríonn an dualgas faoi fho-alt (2), maidir leis an ní sin, ach amháin ar an  
bhfíoras iomchuí do theacht ar iúl an stiúrthóra nó an rúnaí.

 (4) Toimhdeofar, áfach, in aon imeachtaí (sibhialta nó coiriúil), mura suífear a mhalairt, 
nach bhfuil feidhm ag aon cheann de na himthosca dá dtagraítear i bhfo-alt (3).

 (5) Maidir le leas comhiomlán an stiúrthóra nó an rúnaí agus chéile (nó pháirtnéir sibhialta) 
agus leanaí an stiúrthóra nó an rúnaí sin i scaireanna sa chomhlacht corpraithe lena 
mbaineann (roimh an tráth a tharla an teagmhas nó na teagmhais dá dtagraítear i bhfo-alt 
(2)(a) agus dá éis), más de chineál é a thagann faoi réim alt 260(f)(i), ansin ní éiríonn an 
dualgas faoi fho-alt (2) fógra a thabhairt.

 (6) Faoi réir alt 264, aon stiúrthóir nó rúnaí ar chuideachta (“an chuideachta iomchuí”)—

  (a) a dhéanann conradh chun scaireanna sa chuideachta iomchuí nó in aon chomhlacht 
corpraithe de chuid an ghrúpa céanna, nó bintiúir de chuid an chéanna, a dhíol,

  (b) a shannann ceart arna dheonú dó nó di ag an gcuideachta iomchuí nó ag comhlacht 
corpraithe den ghrúpa céanna chun suibscríobh le haghaidh scaireanna sa chuideachta 
iomchuí nó sa chomhlacht corpraithe sin nó le haghaidh bintiúir de chuid an chéanna, 
nó

  (c) a thagann chun fios a bheith aige nó aici, maidir le céile nó páirtnéir de chuid an 
stiúrthóra nó an rúnaí nó maidir le leanbh de chuid an stiúrthóra nó an rúnaí—

   (i) go ndearna sé nó sí conradh chun scaireanna nó bintiúir den sórt sin a dhíol, nó

   (ii) gur shann sé nó sí ceart a dheonaigh an chuideachta iomchuí nó an comhlacht 
corpraithe sin don chéile, don pháirtnéir sibhialta nó don leanbh chun suibscríobh 
le haghaidh scaireanna sa chuideachta iomchuí nó sa chomhlacht corpraithe sin 
nó le haghaidh bintiúir sa chéanna,

  tá an dualgas seo a leanas air nó uirthi faoi réir fho-alt (8) agus (10).

 (7) Is éard atá sa dualgas sin na nithe seo a leanas a chur in iúl i scríbhinn don chuideachta 
iomchuí—

  (a) go ndearnadh an conradh nó gur sannadh an ceart dá dtagraítear i mír (a), (b) nó (c) 
den fho-alt roimhe seo (nó, de réir mar a bheidh, go ndearnadh 2 cheann nó níos mó 
de na nithe dá dtagraítear sna míreanna sin),
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  (b) líon nó méid, agus aicme, na scaireanna nó na mbintiúr atá i gceist agus an  
chomaoin is iníoctha, agus

  (c) má tá feidhm ag alt 265(6), an seoladh dá dtagraítear ansin.

 (8) Murab eol do stiúrthóir nó rúnaí, an tráth a dhéantar an ní dá dtagraítear i bhfo-alt (6)(a) 
nó (b), go ndearnadh an ní (an “fíoras iomchuí”)—

  (a) de bhrí go ndearna duine eile an ní thar ceann an stiúrthóra nó an rúnaí de bhun 
údarás a thug an stiúrthóir nó an rúnaí don duine, nó

  (b) mar gheall ar imthosca eisceachtúla eile,

  ansin ní éiríonn an dualgas faoi fho-alt (7), maidir leis an ní sin, ach amháin ar an  
bhfíoras iomchuí do theacht ar iúl an stiúrthóra nó an rúnaí.

 (9) Toimhdeofar, áfach, in aon imeachtaí (sibhialta nó coiriúil), mura suífear a mhalairt, 
nach bhfuil feidhm ag aon cheann de na himthosca dá dtagraítear i bhfo-alt (8).

 (10) Maidir le leas comhiomlán an stiúrthóra nó an rúnaí agus chéile (nó pháirtnéir sibhialta) 
agus leanaí an stiúrthóra nó an rúnaí sin i scaireanna sa chomhlacht corpraithe lena 
mbaineann (roimh an tráth a tharla an teagmhas nó na teagmhais dá dtagraítear i bhfo-alt 
(7)(a)), más de chineál é a thagann faoi réim alt 260(f)(i), ansin ní éiríonn an dualgas faoi 
fho-alt (7) fógra a thabhairt.

Feidhm ailt 261 agus 263 agus eisceachtaí uathu

264. (1) Maidir le feidhm ailt 261 go 263 (de bhua ailt 221 agus 222) maidir le cúlstiúrthóirí  
agus stiúrthóirí de facto, ní cruthú ann féin duine do dhéanamh fógra faoi alt 261, 262 
nó 263 gur cúlstiúrthóir nó stiúrthóir de facto an duine a bheidh ag tabhairt an fhógra.

 (2) Ní oibreoidh aon ní in ailt 261 go 263 chun oibleagáid a fhorchur maidir le scaireanna  
i gcomhlacht corpraithe ar fochuideachta é ar lánúinéireacht ag comhlacht corpraithe 
eile.

 (3) Ní oibreoidh aon ní in ailt 261 go 263 chun oibleagáid a fhorchur ar stiúrthóir nó rúnaí  
de chuid cuideachta dá ndeonaítear rogha suibscríobh le haghaidh scaireanna sa 
chuideachta sin, nó le haghaidh bintiúir dá cuid, aon fhógra a thabhairt don chuideachta 
sin i dtaobh an deonaithe sin.

An modh ar a dtabharfaidh stiúrthóirí agus rúnaithe fógra faoin gCaibidil seo.

265. (1) I ndáil le stiúrthóir nó rúnaí de chuid cuideachta d’fháil nó do dhiúscairt scaireanna 
nó bintiúr, is éard a bheidh sa mhodh a shonraítear i bhfo-alt (2), má roghnaíonn an 
stiúrthóir nó an rúnaí é a úsáid, fógra leordhóthanach i scríbhinn don chuideachta, chun 
críocha na Caibidle seo, go bhfuarthas nó gur diúscraíodh iad agus i dtaobh shonraí an 
leasa in-nochta.

 (2) Is éard atá sa mhodh sin ionstraim aistrithe i leith na scaireanna nó na mbintiúr, is 
ionstraim ina sainaithnítear—

  (a) an stiúrthóir nó an rúnaí faoina ainm nó faoina hainm,

  (b) na scaireanna nó na bintiúir atá i gceist,

  (c) an praghas ceannaigh nó díola atá orthu, agus
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  (d) má tá feidhm ag fo-alt (6), an seoladh a luaitear ansin,

  a sheachadadh ar an gcuideachta laistigh de 30 lá tar éis dháta na hionstraime.

 (3) In aon chás nach dtagann faoi réim fho-alt (1) nó i gcás go roghnóidh an stiúrthóir nó an 
rúnaí gan an modh sin roimhe seo a úsáid i gcás a thagann faoi réim fho-alt (1), úsáidfear 
an modh seo a leanas chun fógra a thabhairt i scríbhinn, chun críoch alt 261 nó 262, go 
bhfuil leas in-nochta á shealbhú nó go bhfuarthas é nó gur scoireadh d’é a shealbhú (de 
réir mar a bheidh) agus i dtaobh shonraí an chéanna.

 (4) Is éard atá sa mhodh sin ráiteas i scríbhinn ón stiúrthóir nó ón rúnaí ina bhfuil na sonraí 
seo a leanas a sheachadadh ar an gcuideachta lena mbaineann (laistigh de 8 lá tar éis 
dháta an teagmhais is cúis leis an dualgas an fógra a thabhairt):

  (a) ráiteas á rá go bhfuil leas in-nochta i scaireanna sa chuideachta nó i gcomhlacht 
corpraithe de chuid an ghrúpa chéanna, nó bintiúir de chuid an chéanna, ag an 
stiúrthóir nó ag an rúnaí, nó ag a chéile nó a céile nó a pháirtnéir sibhialta nó a 
páirtnéir sibhialta, nó ag leanbh de chuid an stiúrthóra nó an rúnaí (de réir mar a 
bheidh), go bhfuair sé nó sí an céanna nó gur scoir sé nó sí den chéanna a bheith aige 
nó aici (de réir mar a bheidh),

  (b) líon agus aicme na scaireanna nó na mbintiúr, agus ráiteas d’ainmneacha  
shealbhóirí cláraithe na scaireanna nó na mbintiúr,

  (c) i gcás scaireanna nó bintiúir a fháil nó a dhiúscairt, an chomaoin is iníoctha astu, 
agus

  (d) má tá feidhm ag fo-alt (6), an seoladh a luaitear ansin.

 (5) Tabharfar an fógra dá dtagraítear in alt 263(2) nó (7) don chuideachta laistigh de 5 lá 
tar éis dháta an teagmhais is cúis leis an dualgas an fógra a thabhairt; i gcás ina bhfuil 
feidhm ag na himthosca dá dtagraítear i bhfo-alt (3) nó (8) d’alt 263, is é an dáta a 
thiocfaidh an fíoras iomchuí dá dtagraítear san fho-alt sin (3) nó (8) ar iúl an stiúrthóra 
nó an rúnaí dáta an teagmhais is cúis leis an dualgas an fógra a thabhairt.

 (6) Déanfaidh cúlstiúrthóir nó stiúrthóir de facto, in aon fhógra a thabharfaidh sé nó sí faoin 
gCaibidil seo, a sheoladh nó a seoladh a shonrú agus tá feidhm aige sin cibé acu is ina 
leith féin nó i leith chéile nó pháirtnéir sibhialta an stiúrthóra sin nó i leith leanbh de 
chuid an stiúrthóra sin an fógra.

Oibleagáid fógra a thabhairt a fhorfheidhmiú

266. (1) I gcás go n-údaróidh duine d’aon duine eile (an “gníomhaire”) leasanna i scaireanna 
i gcuideachta, nó i mbintiúir dá cuid, a fháil nó a dhiúscairt thar a cheann nó thar a 
ceann, áiritheoidh an duine go dtabharfaidh an gníomhaire fógra dó nó di láithreach i 
dtaobh leasanna sna scaireanna nó sna bintiúir sin a bheith faighte nó diúscartha ag an 
ngníomhaire is fáil nó diúscairt a bheidh, nó a d’fhéadfadh a bheith, ina cúis le haon 
dualgas, i dtaca leis an duine, fógra a thabhairt faoin gCaibidil seo maidir lena leas sna 
scaireanna sin nó sna bintiúir sin.

 (2) Faoi réir na bhforálacha ina dhiaidh seo den alt seo, i gcás go mainneoidh duine dualgas 
a bhfuil sé nó sí, de bhua alt 261, 262 nó 263, faoina réir a chomhlíonadh laistigh 
den tréimhse ama a shonraítear chuige sin leis an gCaibidil seo, ní bheidh aon cheart 
nó leas d’aon chineál ar bith i leith na scaireanna nó na mbintiúr lena mbaineann 
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infhorfheidhmithe aige nó aici, cibé acu is go díreach nó go neamhdhíreach, le caingean 
nó le himeacht dlí é.

 (3) I gcás go srianfar aon cheart nó leas faoi fho-alt (2)—

  (a) féadfaidh aon duine a rinne mainneachtain mar a luaitear san fho-alt sin nó aon duine 
eile a ndéanann an srianadh sin difear dó nó di iarratas a dhéanamh chun na cúirte ar 
fhaoiseamh ó mhíchumas a fhorchuirtear leis an bhfo-alt sin nó a thig dá dhroim,

  (b) féadfaidh an chúirt, ar a bheith deimhin di gur de thionóisc nó de neamhaire, nó 
ar chúis leormhaith éigin eile, a tharla an mhainneachtain, nó go bhfuil sé cóir 
cothromasach faoiseamh a dheonú ar fhorais eile, an faoiseamh sin a dheonú go 
ginearálta, nó maidir le haon cheart nó leas áirithe, ar cibé téarmaí agus coinníollacha 
is cuí léi,

  (c) más duine dá dtagraítear i bhfo-alt (2) iarratasóir ar fhaoiseamh faoin bhfo-alt seo, ní 
dheonóidh an chúirt an faoiseamh más dealraitheach gur mar gheall ar aon ghníomh 
nó neamhghníomh toiliúil ag an iarratasóir a tharla an mhainneachtain.

 (4) I gcás go ndearna stiúrthóir nó rúnaí mainneachtain mar a luaitear i bhfo-alt (2), ansin, 
d’ainneoin na mainneachtana sin, ní bheidh feidhm ag an bhfo-alt sin i leith na scaireanna 
nó na mbintiúr lena mbaineann má chomhlíontar an coinníoll seo a leanas.

 (5) Is éard atá sa choinníoll sin go mba léir, ó dháta nach déanaí ná 30 lá tar éis an dáta a 
d’éirigh an dualgas, ar éadan aon cheann nó gach ceann de na cláir nó na doiciméid seo 
a leanas de chuid na cuideachta lena mbaineann (lena n-áirítear cuid acu nó iad go léir 
nuair a cheadaítear in éineacht iad), eadhon—

  (a) an clár comhaltaí,

  (b) an clár stiúrthóirí agus rúnaithe,

  (c) an clár leasanna faoi alt 267,

  (d) doiciméid arna gcur ar fáil ag an gcuideachta sin leis na cláir sin,

  céannacht an stiúrthóra nó an rúnaí agus, maidir leis na scaireanna nó na bintiúir atá 
i gceist, é nó í dá sealbhú, dá bhfáil agus dá ndiúscairt (de réir mar a bheidh) agus an 
chomaoin a íocadh nó is iníoctha astu.

 (6) Má dhéanann cuideachta, i gcruinniú ginearálta, rún speisialta a rith á fhoráil go mbeidh 
feidhm ag an gcosaint seo a leanas i bhfabhar tríú páirtí ag a bhfuil an déileáil seo a leanas 
i ndáil le scaireanna sa chuideachta a shonraítear sa rún, nó le bintiúir dá gcuid, ansin, ar 
rúnaí na cuideachta do thabhairt cóip den rún sin ar láimh don tríú páirtí, beidh tríú páirtí 
ag a bhfuil aon déileáil leis an gcuideachta, nó sealbhóir cláraithe na scaireanna nó na 
mbintiúr atá i gceist i dteideal a thoimhdiú, gan tuilleadh fiosrúcháin—

  (a) gur comhlíonadh forálacha na Caibidle seo i ndáil leis na scaireanna nó leis na 
bintiúir, agus

  (b) go bhfuil an sealbhóir cláraithe i dteideal déileáil leis na scaireanna nó na bintiúir atá 
cláraithe ina ainm nó ina hainm.

 (7) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (2) maidir le dualgas a bhaineann le duine do scor de leas a 
bheith aige nó aici i scaireanna i gcuideachta nó i mbintiúir dá cuid.
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 (8) Aon duine a mhainneoidh gan leithscéal réasúnach fo-alt (1) a chomhlíonadh beidh sé nó 
sí ciontach i gcion de chuid earnáil 3.

 (9) Aon duine a mhainneoidh, laistigh den tréimhse ama a shonraítear chuige sin sa Chaibidil 
seo, dualgas a bhfuil sé nó sí faoin réir de bhua 261, 262 nó 263 a chomhlíonadh, beidh 
sé nó sí ciontach i gcion de chuid earnáil 3.

 (10) Más rud é, roimh thosach feidhme an ailt seo, gur mainníodh alt 53 d’Acht 1990 a 
chomhlíonadh i ndáil le scaireanna i gcuideachta, nó i mbintiúir dá cuid, féadfaidh bord 
stiúrthóirí na cuideachta, aon tráth sula mbeidh 18 mí caite tar éis an tosach feidhme sin, 
má údaraítear é le gnáthrún ón gcuideachta chuige sin, a chinneadh le rún, maidir le haon 
srianta a leanfaidh ag oibriú (de bhua alt 38(3) d’Acht 1990) i ndáil leis na scaireanna nó 
na bintiúir, go scoirfidh siad d’oibriú an tráth a chinnfidh siad le rún amhlaidh agus ón 
tráth sin más rud é—

  (a) go ndéanfaidh an duine a tháinig faoi réir an dualgais an fógra lena mbaineann 
a thabhairt faoin alt sin 53 fianaise a thíolacadh (trí mhionnscríbhinn nó ar cibé 
modh sásúil eile a shonróidh an bord) don bhord gur de neamhaire a tharla an 
mhainneachtain, agus

  (b) gur deimhin leis an mbord ón bhfianaise sin gur de neamhaire a tharla an 
mhainneachtain,

  agus, i gcás go gcinnfidh an bord amhlaidh, scoirfidh na srianta sin d’oibriú dá réir sin.

An clár leasanna: ábhar agus iontrálacha

267. (1) Coimeádfaidh cuideachta clár leasanna (an “clár leasanna”) chun críocha na Caibidle 
seo.

 (2) Tá feidhm ag ailt 215 go 217 (cearta chun iniúchadh a dhéanamh, iarrataí ar chóipeanna, 
etc.) maidir leis an gclár leasanna.

 (3) Aon uair a gheobhaidh an chuideachta faisnéis ó stiúrthóir nó rúnaí de chuid na cuideachta 
de dhroim dualgas a chomhall a bhfuil sé nó sí faoina réir de bhua alt 261, 262 nó 263, 
déanfaidh an chuideachta, laistigh de 3 lá tar éis an dáta a gheobhaidh sí an céanna, an 
fhaisnéis sin, agus dáta na hiontrála, a iontráil sa chlár os coinne ainm an duine sin.

 (4) Déanfaidh cuideachta, aon uair a dheonóidh sí ceart do stiúrthóir nó rúnaí de chuid na 
cuideachta chun suibscríobh le haghaidh scaireanna sa chuideachta, nó bintiúir dá cuid, 
an méid seo a leanas a thaifeadadh sa chlár leasanna os coinne a ainm nó a hainm—

  (a) an dáta a dheonófar an ceart,

  (b) an tréimhse ama ar lena linn a bheidh an ceart infheidhmithe,

  (c) an chomaoin le haghaidh an deonaithe (nó, más é an cás é nach bhfuil aon chomaoin 
i gceist, an fíoras sin), agus

  (d) tuairisc ar na scaireanna nó na bintiúir atá i gceist agus a líon nó a méid agus an 
praghas atá le híoc astu.

 (5) Aon uair a fheidhmeoidh stiúrthóir nó rúnaí ceart den sórt a luaitear i bhfo-alt (4), 
déanfaidh an chuideachta an méid seo a leanas a iontráil sa chlár leasanna os coinne a 
ainm nó a hainm—
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  (a) an fíoras sin (ag sainaithint an chirt),

  (b) an líon nó an méid scaireanna nó bintiúr ar feidhmíodh an ceart ina leith, agus

  (c) más é an cás é gur ina ainm nó ina hainm a cláraíodh iad, an fíoras sin, agus más é 
an cás é nár cláraíodh, ainm nó ainmneacha an duine nó na ndaoine ar cláraíodh iad 
ina ainm nó ina hainm nó ina n-ainmneacha, maille (má cláraíodh iad in ainmneacha 
beirte nó níos mó) leis an líon nó an méid díobh a cláraíodh in ainm gach duine acu.

 (6) Ní foláir an clár leasanna a bheith curtha le chéile sa dóigh go dtaispeánfar na  
hiontrálacha ann, os coinne na n-ainmneacha ar leithligh a bheidh inscríofa ann, in ord 
cróineolaíoch.

 (7) Déanfar nádúr agus réim aon leasa a bheidh taifeadta sa chlár leasanna, ar leas é de  
chuid stiúrthóra nó rúnaí in aon scaireanna nó bintiúir, a thaifeadadh sa chlár sin má 
éilíonn an stiúrthóir nó an rúnaí amhlaidh.

 (8) Ní bheidh an chuideachta, de bhua aon ní a dhéanfar chun críocha an ailt seo, faoi 
admhálacht maidir le fógra i dtaobh, ná inchurtha faoi fhiosrú i dtaobh, cearta aon duine 
i ndáil le haon scaireanna nó bintiúir.

 (9) Má mhainníonn cuideachta fo-alt (1) nó aon cheann d’fho-ailt (3) go (7) a chomhlíonadh, 
beidh an chuideachta agus aon oifigeach di a rinne mainneachtain ciontach i gcion de 
chuid earnáil 3.

Forálacha forlíontacha i ndáil le halt 267

268. (1) Mura mbeidh an clár faoi alt 267 i gcruth de shórt gur treoirleabhar ann féin é, 
coimeádfaidh an chuideachta treoirleabhar de na hainmneacha a iontrálfar ann—

  (a) ina mbeidh, maidir le gach ainm, léiriú leordhóthanach chun go bhféadfar an fhaisnéis 
a bheidh inscríofa sa treoirleabhar os a choinne a fháil go héasca, agus

  (b) a choimeádfar san áit chéanna leis an gclár,

  agus déanfaidh an chuideachta, laistigh de 14 lá tar éis an dáta a iontrálfar ainm sa chlár, 
aon athrú is gá sa treoirleabhar.

 (2) I dteannta cheanglais alt 216, beidh an clár ar oscailt agus ar fáil, agus fágfar ar oscailt 
agus ar fáil é, ceathrú uair an chloig ar a laghad roimh an am a bheidh ceaptha do thosú 
cruinnithe ghinearálta bhliantúil de chuid na cuideachta, agus le linn an chruinnithe, 
d’aon duine a bheidh ag freastal ar an gcruinniú.

 (3) Má mhainníonn cuideachta fo-alt (1) nó (2) a chomhlíonadh, beidh an chuideachta agus 
aon oifigeach di a rinne mainneachtain ciontach i gcion de chuid earnáil 3.

An clár leasanna: iontrálacha a bhaint de

269. (1) Féadfaidh cuideachta iontráil os coinne ainm duine a bhaint den chlár a cheanglaítear 
uirthi a choimeád faoi alt 267 (an “clár”) más rud é go bhfuil breis agus 6 bliana caite tar 
éis an dáta a rinneadh an iontráil, agus—

  (a) gur taifeadadh san iontráil sin gur scoir an duine a bhí i gceist de leas is infhógartha 
faoin gCaibidil seo a bheith aige nó aici i scaireanna sa chuideachta nó i mbintiúir de 
chuid na cuideachta, nó
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  (b) gur cuireadh iontráil níos déanaí ina hionad faoi alt 267 os coinne ainm an duine 
chéanna,

  agus, i gcás a thagann faoi réim mhír (a), féadfaidh an chuideachta ainm an duine sin a 
bhaint den chlár freisin.

 (2) I gcás go mbainfidh cuideachta ainm den chlár de bhun fho-alt (1), déanfaidh an 
chuideachta, laistigh de 14 lá tar éis an dáta a rinneadh an t-ainm sin a bhaint den chlár, 
aon athruithe is gá in aon treoirleabhar comhbhainteach.

 (3) Ní scriosfar iontrálacha sa chlár ach amháin de réir fho-ailt (1) agus (2).

 (4) Má scriostar iontráil as an gclár de shárú ar fho-alt (1), cuirfidh an chuideachta lena 
mbaineann an iontráil sin ar ais sa chlár a luaithe is féidir é de réir réasúin.

 (5) Má mhainníonn cuideachta fo-alt (2), (3) nó (4) a chomhlíonadh, beidh an chuideachta 
agus aon oifigeach di a rinne mainneachtain ciontach i gcion de chuid earnáil 3.

caiBidil 6

Freagrachtaí oifigeach cuideachta — forálacha lena mínítear cad is brí le “mainneachtain” 
agus toimhde maidir leis an ní sin

An bhrí atá le “mainneachtain” i gcomhthéacs smachtbhannaí a shonraítear i leith oifigeach 
(cibé acu is stiúrthóirí nó rúnaithe iad nó nach ea)

270. (1) Chun críoch aon fhorála den Acht seo a dhéanann foráil go mbeidh oifigeach do  
chuideachta a rinne mainneachtain ciontach i gcion, is éard is oifigeach a rinne 
mainneachtain ann aon oifigeach a údaraíonn nó, de shárú ar a dhualgas nó a dualgas 
mar an t-oifigeach sin, a cheadaíonn an mhainneachtain a luaitear san fhoráil.

 (2) San alt seo, folaíonn “mainneachtain” diúltú rud a dhéanamh nó sárú ar fhoráil.

Toimhde gur ceadaíodh mainneachtain agus cosaint áirithe

271. (1) San alt seo—

  (a) ciallaíonn “bunfhíorais maidir leis an mainneachtain” cibé de na fíorais, i ndáil le 
gníomh nó neamhghníomh amháin nó níos mó arbh é nó iad an mhainneachtain  
é nó iad, ar féidir a mheas le réasún go léiríonn siad cineál ginearálta na  
ngníomhartha nó na neamhghníomhartha sin an tráth iomchuí,

  (b) ciallaíonn “ceadú”, i ndáil leis an mainneachtain, ceadú de shárú ar dhualgas an 
chosantóra mar oifigeach don chuideachta lena mbaineann,

  (c) ciallaíonn “imeachtaí iomchuí” imeachtaí i leith cion faoi fhoráil den Acht seo, 
is foráil a fhorálann go mbeidh oifigeach do chuideachta a rinne mainneachtain 
ciontach i gcion,

  (d) aon tagairt do chosantóir sna himeachtaí sin is tagairt í—

   (i) don chosantóir, nó
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   (ii) má tá níos mó ná cosantóir amháin ann, gach duine den aon duine amháin 
nó níos mó sin, seachas an chuideachta, a líomhnaítear go ndearna sé nó sí 
mainneachtain,

  is duine, i ngach cás, ab oifigeach don chuideachta an tráth iomchuí.

 (2) In imeachtaí iomchuí, i gcás go gcruthófar gurbh eol don chosantóir na bunfhíorais 
maidir leis an mainneachtain lena mbaineann, toimhdeofar gur cheadaigh an cosantóir 
an mhainneachtain mura dtaispeánfaidh an cosantóir go ndearna sé nó sí gach beart 
réasúnach chun í a chosc nó nach raibh sé nó sí in ann déanamh amhlaidh mar gheall ar 
imthosca nach raibh neart aige nó aici orthu.

CUID 6

Ráitis aiRgeadais, tuaiRisceán Bliantúil agus iniúchadh

caiBidil 1

Réamhráiteach

A bhfuil sa Chuid seo agus úsáid iarmhíreanna — “de réir Acht na gCuideachtaí” agus “de 
réir CITAnna”

272. (1) Tá sa Chuid seo na forálacha a bhaineann leis na nithe seo a leanas—

  (a) na taifid chuntasaíochta a bheidh le coimeád, agus na ráitis airgeadais a bheidh le 
hullmhú, ag cuideachtaí,

  (b) na tuairisceáin thréimhsiúla a bheidh le tabhairt ag cuideachtaí don Chláraitheoir, 
agus

  (c) iniúchadh a dhéanamh ar ráitis airgeadais cuideachtaí agus nithe a bhaineann le 
hiniúchadh a dhéanamh orthu agus, go háirithe, na rialacha lena rialaítear ceapadh 
iniúchóirí reachtúla chun oifige agus a gcur as oifig.

 (2) Déanfar na ráitis airgeadais sin a ullmhú (mar a údaraítear leis an gCuid seo)—

  (a) de réir cheanglais Sceideal 3 nó 4 agus na gceanglas iomchuí den Chuid seo, nó

  (b) de réir caighdeáin idirnáisiúnta um thuairisciú airgeadais agus na gceanglas iomchuí 
den Chuid seo,

  agus úsáidtear an iarmhír—

  (i) “de réir Acht na gCuideachtaí” i dtagairtí sa Chuid seo do ráitis airgeadais nach foláir 
dóibh na ceanglais dá dtagraítear i mír (a) a chomhlíonadh, agus

  (ii) “de réir CITAnna” i dtagairtí sa Chuid seo do ráitis airgeadais nach foláir dóibh na 
ceanglais dá dtagraítear i mír (b) a chomhlíonadh.
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Teorannú iomlán ar dhiscréidí maidir le fad na bliana airgeadais agus dáta tuairisceáin 
bhliantúil

273. (1) Tá discréidí cuideachta faoin gCuid seo maidir le fad a bliana airgeadais nó maidir  
lena dáta tuairisceáin bhliantúil faoi réir an teorannaithe iomláin nach foláir na discréidí 
sin a fheidhmiú ar mhodh a fhágfaidh go gcomhlíonfaidh an chuideachta an ceanglas 
seo a leanas.

 (2) Is éard é an ceanglas sin an ceanglas a eascróidh faoi alt 347(4) maidir leis an dáta is 
luaithe ar anuas go dtí é nach foláir na doiciméid a bheidh i gceangal le tuairisceán 
bliantúil a thabhairt.

Léiriú (Cuid 6): forálacha a bhaineann le ráitis airgeadais

274. (1) Sa Chuid seo—

  ciallaíonn “ráitis airgeadais ghiorraithe”, i ndáil le cuideachta, na ráitis airgeadais de 
chuid na cuideachta a ullmhófar de réir alt 353 nó 354, de réir mar is cuí;

  ciallaíonn “clár comhardaithe”, i ndáil le cuideachta, ráiteas ar shócmhainní, dliteanais 
agus staid airgeadais a tharraingítear suas ar dháta áirithe agus ina dtaispeántar 
sócmhainní, dliteanais agus cothromas na cuideachta ar an dáta sin ar mhodh a éilítear 
leis an gcreat tuairiscithe airgeadais a ghlac an chuideachta, agus—

  (a) d’fhonn amhras a sheachaint, i gcás go n-ullmhófar na ráitis airgeadais de réir 
CITAnna, ciallaíonn an abairt an ráiteas ar staid airgeadais dá dtagraítear sna 
caighdeáin sin, agus

  (b) forlíonann fo-alt (3) an míniú seo;

  léifear “ráitis airgeadais eintitis faoi Acht na gCuideachtaí” de réir alt 290;

  ciallaíonn “ráitis airgeadais faoi Acht na gCuideachtaí” ráitis airgeadais eintitis faoi  
Acht na gCuideachtaí nó ráitis airgeadais grúpa faoi Acht na gCuideachtaí;

  léifear “ráitis airgeadais grúpa faoi Acht na gCuideachtaí” de réir alt 293;

  ciallaíonn “ráitis airgeadais eintitis”, i ndáil le cuideachta, coimriú (amhail ar dháta 
áirithe), maidir leis an gcuideachta agus maidir leis an gcuideachta amháin (ar leithligh 
ón gcuideachta agus aon fhoghnóthais), ar a sócmhainní, a dliteanais agus a staid 
airgeadais, mar aon lena brabús nó lena caillteanas, ó dháta a ráiteas airgeadais roimhe 
sin agus cuimsíonn sé i gcoitinne—

  (a) clár comhardaithe,

  (b) cuntas sochair agus dochair, agus

  (c) ráitis eile agus nótaí eile a bheidh ag gabháil leis na nithe sin roimhe seo agus is  
cuid díobh,

  agus déanfar an abairt “eintiteas”, nuair a úsáidfear í i ndáil le clár comhardaithe nó 
cuntas sochair agus dochair den sórt sin, a léamh dá réir sin;

  ciallaíonn “creat tuairiscithe airgeadais” na comhfhorálacha agus na comhcheanglais 
(agus, go háirithe, na caighdeáin chuntasaíochta is infheidhme) arna gcur chun feidhme 
le linn ráitis airgeadais a ullmhú;
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  ciallaíonn “ráitis airgeadais”, i ndáil le cuideachta, ráitis airgeadais eintitis agus aon 
ráitis airgeadais grúpa;

  ciallaíonn “grúpa” gnóthas sealbhaíochta agus a fhoghnóthais go léir;

  ciallaíonn “ráitis airgeadais grúpa”, i ndáil le cuideachta sealbhaíochta, coimriú (amhail 
ar dháta áirithe) maidir le sócmhainní, dliteanais agus staid airgeadais na cuideachta 
agus a foghnóthas san iomlán, mar aon le brabús nó caillteanas na cuideachta agus a 
foghnóthas san iomlán, ó dháta na ráiteas airgeadais roimhe sin agus cuimsíonn sé i 
gcoitinne—

  (a) clár comhardaithe comhdhlúite,

  (b) cuntas comhdhlúite sochair agus dochair, agus

  (c) ráitis chomhdhlúite eile agus nótaí comhdhlúite eile a bheidh ag gabháil leis na  
nithe sin roimhe seo agus is cuid díobh,

  agus déanfar an abairt “grúpa”, nuair a úsáidfear í i ndáil le clár comhardaithe nó cuntas 
sochair agus dochair den sórt sin, a léamh dá réir sin;

  ciallaíonn “Rialachán maidir le CICanna” Rialachán (CE) Uimh. 1606/2002 ó  
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Iúil 2002 agus aon tagairt  
d’Airteagal 4 den Rialachán sin is tagairt í, i gcás cuideachta phríobháideach faoi 
theorainn scaireanna, d’Airteagal 5 den Rialachán sin;

  ciallaíonn “CITAnna” caighdeáin idirnáisiúnta um thuairisciú airgeadais;

  déanfar “ráitis airgeadais eintitis de réir CITAnna” a léamh de réir alt 290;

  ciallaíonn “ráitis airgeadais de réir CITAnna” ráitis airgeadais eintitis de réir CITAnna 
nó ráitis airgeadais grúpa de réir CITAnna;

  déanfar “ráitis airgeadais grúpa de réir CITAnna” a léamh de réir alt 293;

  ciallaíonn “caighdeáin idirnáisiúnta um thuairisciú airgeadais” na caighdeáin  
idirnáisiúnta um thuairisciú airgeadais, de réir bhrí an Rialacháin maidir le CICanna, 
arna nglacadh ó am go ham ag Coimisiún an Aontais Eorpaigh de réir an Rialacháin 
maidir le CICanna;

  maidir le “ráitis airgeadais neamhreachtúla”—

  (a) ciallaíonn sé, i ndáil le cuideachta, aon chlár comhardaithe nó cuntas sochair agus 
dochair, nó coimriú nó achomaireacht ar chlár comhardaithe nó ar chuntas sochair 
agus dochair, a bhaineann le bliain airgeadais de chuid na cuideachta a fhoilseoidh 
an chuideachta ar shlí seachas mar chuid de ráitis airgeadais reachtúla na cuideachta 
don bhliain airgeadais sin, agus

  (b) folaíonn sé, i ndáil le cuideachta sealbhaíochta, aon fhaisnéis a airbheartóidh gurb é 
atá inti clár comhardaithe comhdhlúite nó cuntas comhdhlúite sochair agus dochair, 
nó coimriú nó achomaireacht ar chlár comhardaithe comhdhlúite nó ar chuntas 
comhdhlúite sochair agus dochair, de chuid an ghrúpa arb éard é an chuideachta 
sealbhaíochta gona foghnóthais a fhoilseofar ar shlí seachas mar chuid de ráitis 
airgeadais reachtúla an ghrúpa sin don bhliain airgeadais sin,

  agus léifear “ráitis airgeadais eintitis neamhreachtúla” dá réir sin;
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  ciallaíonn “cuntas sochair agus dochair”, i ndáil le cuideachta, ráiteas feidhmíochta de 
chuid na cuideachta ina dtaispeántar ioncaim, caiteachais, gnóchain agus caillteanais 
arna dtuilleamh agus arna dtabhú ag an gcuideachta i rith tréimhse ar mhodh a éilítear 
leis an gcreat tuairiscithe airgeadais arna ghlacadh ag an gcuideachta, agus—

  (a) d’fhonn amhras a sheachaint, i gcás gur de réir CITAnna a ullmhófar na ráitis 
airgeadais, ciallaíonn an abairt ráiteas ioncaim dá dtagraítear sna caighdeáin sin, 
agus

  (b) forlíonann fo-alt (4) an míniú seo;

  ciallaíonn “ráitis airgeadais reachtúla”, i ndáil le cuideachta—

  (a) i gcás cuideachta nach cuideachta sealbhaíochta nó is cuideachta sealbhaíochta a 
bhain leas as díolúine faoin gCuid seo ón gceanglas ráitis airgeadais grúpa a ullmhú, 
na ráitis airgeadais eintitis a éilítear le halt 290, agus

  (b) i gcás cuideachta sealbhaíochta a ullmhaíonn ráitis airgeadais grúpa, na ráitis 
airgeadais grúpa a éilítear le halt 293 mar aon leis na ráitis airgeadais eintitis a 
éilítear le halt 290.

 (2) Aon tagairtí san Acht seo do ráitis airgeadais do thabhairt léargas fíorcheart is tagairtí 
iad—

  (a) i gcás ráitis airgeadais eintitis de réir Acht na gCuideachtaí, don cheanglas faoi alt 
291 go dtabharfaidh na ráitis airgeadais eintitis a ullmhófar de réir an ailt sin léargas 
fíorcheart ar shócmhainní, dliteanais, staid airgeadais agus brabús nó caillteanas na 
cuideachta ina haonar (ar leithligh ón gcuideachta agus ó aon fhoghnóthais),

  (b) i gcás ráitis airgeadais grúpa de réir Acht na gCuideachtaí, don cheanglas faoi alt 
294 go dtabharfaidh na ráitis airgeadais grúpa a ullmhófar de réir an ailt sin léargas 
fíorcheart ar shócmhainní, dliteanais, staid airgeadais agus brabús nó caillteanas na 
cuideachta agus na bhfoghnóthas a áirítear sa chomhdhlúthú san iomlán, a mhéid a 
bhaineann le comhaltaí na cuideachta, agus

  (c) i gcás ráitis airgeadais eintitis de réir CITAnna agus ráitis airgeadais grúpa de réir 
CITAnna, don cheanglas coibhéiseach faoi chaighdeáin idirnáisiúnta um thuairisciú 
airgeadais chun sócmhainní, dliteanais, staid airgeadais, feidhmíocht airgeadais agus 
sreafaí airgid na cuideachta nó an ghrúpa lena mbaineann a thíolacadh go cóir.

 (3) Folaíonn tagairtí sa Chuid seo do chlár comhardaithe cuideachta tagairtí do nótaí a  
bheidh ag gabháil le ráitis airgeadais na cuideachta agus a thabharfaidh faisnéis a 
bhaineann leis an gclár comhardaithe, is faisnéis—

  (a) a éilítear le haon fhoráil den Acht seo (lena n-áirítear CITAnna nó caighdeáin 
chuntasaíochta eile is infheidhme), agus

  (b) a éilítear nó a cheadaítear le haon fhoráil den sórt sin a thabhairt i nóta a bheidh ag 
gabháil leis na ráitis airgeadais sin.

 (4) Folaíonn tagairtí sa Chuid seo do chuntas sochair agus dochair cuideachta tagairtí do 
nótaí a bheidh ag gabháil le ráitis airgeadais na cuideachta agus a thabharfaidh faisnéis a 
bhaineann leis an gcuntas sochair agus dochair, is faisnéis—

  (a) a éilítear le haon fhoráil den Acht seo (lena n-áirítear CITAnna nó caighdeáin 
chuntasaíochta eile is infheidhme), agus
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  (b) a éilítear nó a cheadaítear le haon fhoráil den sórt sin a thabhairt i nóta a bheidh ag 
gabháil leis na ráitis airgeadais sin.

 (5) Aon tagairtí san Acht seo do ghnóthas a áireamh—

  (a) sa chomhdhlúthú i ndáil le ráitis airgeadais grúpa, nó

  (b) i ráitis airgeadais grúpa chomhdhlúite,

  léifear iad mar thagairtí don ghnóthas a áireamh sna ráitis airgeadais trí chomhdhlúthú 
iomlán (seachas trí chomhdhlúthú comhréireach), agus déanfar tagairtí do ghnóthas a 
eisiamh ó chomhdhlúthú a léamh dá réir sin.

 (6) Aon cheanglas a fhorchuirfear ar stiúrthóirí cuideachta chun ráitis airgeadais a ullmhú 
comhlíonfar é trína chur faoi deara go n-ullmhóidh na stiúrthóirí na ráitis airgeadais.

Léiriú (Cuid 6): mínithe eile agus forálacha forléiriúcháin

275. (1) Sa Chuid seo—

  ciallaíonn “caighdeáin chuntasaíochta”—

  (a) ráitis ar chaighdeáin chuntasaíochta, agus

  (b) aon léiriú scríofa ar na caighdeáin sin,

  arna n-eisiúint ag comhlacht nó comhlachtaí a fhorordófar chun críocha an mhínithe seo 
faoi alt 943(1)(h);

  tá le “gnóthas bainteach” an bhrí a thugtar dó le mír 20 de Sceideal 4;

  ciallaíonn “coiste iniúchóireachta” an coiste a bhunófar faoi alt 167;

  ciallaíonn “díolúine ó iniúchadh”, mura bhforáiltear a mhalairt go sainráite—

  (a) seachas i gCaibidil 15, an díolúine ó iniúchadh faoin gCaibidil sin nó faoi Chaibidil 
16, nó

  (b) i gCaibidil 15, an díolúine ó iniúchadh faoin gCaibidil sin;

  ciallaíonn “iniúchadh ar na ráitis airgeadais reachtúla” obair is gá chun na dualgais a 
fhorchuirtear faoi alt 336 ar iniúchóir reachtúil cuideachta a chomhlíonadh;

  ciallaíonn “foras creidmheasa”—

  (a) cuideachta nó gnóthas is sealbhóir ar cheadúnas faoi alt 9 d’Acht an Bhainc  
Ceannais, 1971,

  (b) cuideachta nó gnóthas atá ag gabháil go heisiatach do chomhaontuithe  
fruilcheannaigh (de réir na brí atá le “comhaontú fost-cheannaigh” san Acht 
Fost-Cheannaigh, 1946) agus do chomhaontuithe díola creidmheasa (de réir na brí 
atá le “comhaontú díola-ar-cáirde” san Acht sin) a dhéanamh i leith earraí is leis an 
gcuideachta nó leis an ngnóthas,

  (c) cuideachta nó gnóthas atá ag gabháil do thaiscí nó do chistí inaisíoctha eile a  
ghlacadh nó do chreidmheas a dheonú dá cuntas féin nó dá chuntas féin, nó
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  (d) cuideachta nó gnóthas is banc taisce iontaobhais atá ceadúnaithe faoin Acht um 
Bainc Thaisce Iontaobhais, 1989;

  ciallaíonn “scairchaipiteal cothromais” nó “scaireanna cothromais”, i ndáil le cuideachta, 
a scairchaipiteal leithroinnte, gan aon chuid de a áireamh nach bhfuil, ó thaobh díbhinní 
ná ó thaobh caipitil, aon cheart ag gabháil léi chun bheith rannpháirteach thar mhéid 
sonraithe i ndáileadh;

  ciallaíonn “comh-fhoghnóthais” 2 ghnóthas nó níos mó is foghnóthais den ghnóthas 
sealbhaíochta céanna ach nach gnóthas sealbhaíochta nó foghnóthas dá chéile iad;

  ciallaíonn “grúpghnóthas”, i ndáil le gnóthas, gnóthas—

  (a) is gnóthas sealbhaíochta nó foghnóthas den ghnóthas sin, nó

  (b) is foghnóthas d’aon ghnóthas sealbhaíochta den ghnóthas sin;

  ciallaíonn “gnóthas sealbhaíochta níos airde” gnóthas arb é an gnóthas sealbhaíochta é 
de chuid gnóthas ar gnóthas sealbhaíochta é féin;

  tá le “gnóthas sealbhaíochta” an bhrí chéanna atá le “cuideachta sealbhaíochta” in alt 
8 ach amháin go bhfolóidh “cuideachta” in alt 8, chun críocha an mhínithe seo, chomh 
maith le comhlacht corpraithe—

  (a) comhpháirtíocht, agus

  (b) comhlacht neamhchorpraithe daoine,

  a thagann faoi réim an mhínithe ar “gnóthas” san fho-alt seo;

  ciallaíonn “gnóthas árachais” gnóthas is sealbhóir ar údarú is údarú—

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

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

  (c) de réir bhrí Rialachán 2 de Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Árachas Saoil), 
1984 (I.R. Uimh. 57 de 1984),

  (d) de réir bhrí Rialachán 2 de Rialacháin Chreata na gComhphobal Eorpach (Árachas 
Saoil), 1994 (I.R. Uimh. 360 de 1994), nó

  (e) de réir bhrí Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Athárachas), 2006 (I.R. Uimh. 
380 de 2006);

  ciallaíonn “glansócmhainní”, i ndáil le cuideachta nó grúpa, sócmhainní uile na 
cuideachta nó an ghrúpa lúide a dliteanais uile nó a dhliteanais uile mar a thaispeánfar i 
ráitis airgeadais na cuideachta nó an ghrúpa;

  tá le “leas rannpháirtíochta” an bhrí a thugtar dó le mír 22 de Sceideal 4;

  folaíonn “foilsiú”, i ndáil le doiciméad, é a eisiúint, a scaipeadh nó a chur ar fáil ar shlí 
eile lena iniúchadh ag an bpobal ar mhodh atá ceaptha chun cuireadh a thabhairt don 
phobal i gcoitinne, nó d’aon aicme daoine den phobal, an doiciméad a léamh, agus is dá 
réir sin a fhorléireofar focail chomhghaolmhara;
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  tá le “margadh rialáilte” an bhrí chéanna atá leis i Rialacháin na gComhphobal Eorpach 
(Margaí in Ionstraimí Airgeadais), 2007 (I.R. Uimh. 60 de 2007);

  tá le “foghnóthas” an bhrí chéanna atá le “fochuideachta” in alt 7 ach amháin go 
bhfolóidh “cuideachta” in alt 7, chun críocha an mhínithe seo, chomh maith le comhlacht 
corpraithe—

  (a) comhpháirtíocht, agus

  (b) comhlacht neamhchorpraithe daoine,

  a thagann faoi réim an mhínithe ar “gnóthas” san fho-alt seo;

  ciallaíonn “láimhdeachas”, i ndáil le cuideachta, na méideanna ioncaim a dhíorthaigh ó 
sholáthar earraí agus seirbhísí a thagann faoi réim ghnáthghníomhaíochtaí na cuideachta, 
tar éis na nithe seo a leanas a asbhaint—

  (a) lascainí trádála,

  (b) cáin bhreisluacha, agus

  (c) aon chánacha eile atá bunaithe ar na méideanna a dhíorthaigh amhlaidh,

  agus, i gcás cuideachta a n-áirítear ar a gnáthghníomhaíochtaí infheistíochtaí a dhéanamh 
nó a shealbhú, folaíonn sé an t-ollioncam a dhíorthaigh ó na gníomhaíochtaí sin;

  ciallaíonn “gnóthas”—

  (a) aon chomhlacht corpraithe,

  (b) comhpháirtíocht, nó

  (c) comhlacht neamhchorpraithe daoine,

  atá ag gabháil, le haghaidh gnóchain, d’earraí a sholáthar nó a dháileadh, do sheirbhísí a 
chur ar fáil nó d’infheistíochtaí a dhéanamh nó a shealbhú.

 (2) Chun críocha na Coda seo, beidh feidhm ag an míniú ar “fochuideachta ar lánúinéireacht” 
in alt 8(2) amhail is dá bhfolódh gach tagairt sa mhíniú sin do chuideachta tagairt do 
ghnóthas.

 (3) Sa Chuid seo, aon tagairtí do scaireanna—

  (a) i ndáil le gnóthas a bhfuil scairchaipiteal aige, is tagairtí iad do scaireanna leithroinnte,

  (b) i ndáil le gnóthas a bhfuil caipiteal aige ach nach bhfuil aon scairchaipiteal aige, is 
tagairtí iad do chearta chun scair de chaipiteal an ghnóthais a fháil, agus

  (c) i ndáil le gnóthas nach bhfuil caipiteal aige, is tagairtí iad do leasanna—

   (i) lena dtugtar aon chearta chun scair de na brabúis a fháil nó lena bhforchuirtear 
dliteanas chun ranníoc a dhéanamh i leith chaillteanais an ghnóthais, nó

   (ii) is cúis le hoibleagáid chun ranníoc a dhéanamh i leith fhiacha nó chaiteachais an 
ghnóthais i gcás foirceannadh.

 (4) Sa Chuid seo, measfar go bhfolaíonn tagairtí d’ionstraimí airgeadais díorthacha tagairtí 
do chonarthaí atá bunaithe ar thráchtearra agus a thugann an ceart do cheachtar páirtí 
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conarthach socrú a dhéanamh in airgead tirim nó in ionstraim airgeadais éigin eile ach 
amháin más rud é, maidir leis na conarthaí sin—

  (a) go ndearnadh iad agus go leanfaidh siad de cheanglais thuartha cheannaigh, díola nó 
úsáide na cuideachta a chomhlíonadh,

  (b) go raibh siad ceaptha chun na críche sin tráth a dtionscanta, agus

  (c) go mbeifear ag súil go socrófar iad tríd an tráchtearra a sheachadadh.

 (5) Tá leis na habairtí a shonraítear i bhfo-alt (6) an bhrí chéanna sa Chuid seo atá leo i 
dTreoir 78/660/CEE ón gComhairle, arna leasú le Treoir 2001/65/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle.

 (6) Is iad na habairtí sin:

  (a) “sócmhainn airgeadais atá ar fáil lena díol”;

  (b) “comhcheangal gnó”;

  (c) “conarthaí atá bunaithe ar thráchtearra”;

  (d) “ionstraim chothromais”;

  (e) “difríocht malairte”;

  (f) “córas cuntasaíochta fálaithe luacha”;

  (g) “sócmhainn dhocht airgeadais”;

  (h) “ionstraim airgeadais”;

  (i) “eintiteas coigríche”;

  (j) “cuntasaíocht fálaithe”;

  (k) “míreanna fálaithe”;

  (l) “ionstraim fálaithe”;

  (m) “a shealbhaítear go dtí aibíocht”;

  (n) “nach sealbhaítear chun críoch trádála”;

  (o) “mír airgeadaíochta”;

  (p) “infhaighteachtaí”;

  (q) “margadh iontaofa”; agus

  (r) “punann trádála”.

Tagairtí do bhrabúis réadaithe a fhorléiriú

276. (1) Dearbhaítear, d’fhonn amhras a sheachaint, maidir le tagairtí sa Chuid seo do bhrabúis 
réadaithe, i ndáil le ráitis airgeadais eintitis cuideachta, gur tagairtí iad do cibé brabúis de 
chuid na cuideachta a bheidh le háireamh mar bhrabúis réadaithe chun críocha na ráiteas 
airgeadais sin de réir prionsabail a bhfuil glactha leo go ginearálta maidir le brabúis 
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réadaithe a chinneadh chun críoch cuntasaíochta tráth ullmhaithe na ráiteas airgeadais 
sin.

 (2) Ní dochar fo-alt (1)—

  (a) d’fhorléiriú aon abairte eile faoi threoir (más cuí) prionsabail chuntasaíochta nó 
cleachtas cuntasaíochta a bhfuil glactha leo nó leis go ginearálta, ná

  (b) d’aon fhoráil shonrach chun déileáil le brabúis d’aon tuairisc mar bhrabúis réadaithe.

Tagairtí do dhíolúine a fhorléiriú

277. (1) D’fhonn amhras a sheachaint, ní choiscfidh aon fhoráil den Chuid seo maidir le díolúine 
ó cheanglas den Chuid seo an chuideachta lena mbaineann, má roghnaíonn sí amhlaidh, 
ar an rud dá bhforáiltear leis an bhforáil go bhfuil sí díolmhaithe óna dhéanamh a 
dhéanamh.

 (2) Tá feidhm ag an alt seo cibé acu a úsáidtear an abairt “díolmhaithe” nó “ní gá” nó aon 
fhoirm eile focal san fhoráil lena mbaineann.

Caighdeáin chuntasaíochta i gcoitinne — cumhacht an Aire chun iad a shonrú

278. (1) Féadfaidh an tAire, le rialacháin, na caighdeáin chuntasaíochta ar dá réir a bheidh ráitis 
airgeadais reachtúla le hullmhú a shonrú ach ní bheidh feidhm ag aon rialacháin den sórt 
sin in aon chás eiscthe.

 (2) I bhfo-alt (1), ciallaíonn “cás eiscthe”—

  (a) cás ina gceadaítear leis an gCuid seo (agus ina mbaineann an chuideachta lena 
mbaineann leas as an gcead sin), nó ina n-éilítear léi, ráitis airgeadais reachtúla a 
ullmhú de réir CITAnna, nó

  (b) cás a thagann faoi réim alt 279 nó rialacháin a dhéanfar faoi alt 280 agus ina 
mbaineann an chuideachta sealbhaíochta lena mbaineann leas as a gceadaítear leis 
an alt sin nó leis na rialacháin sin.

Féadfar leas a bhaint as caighdeáin chuntasaíochta de chuid na Stát Aontaithe, i gcásanna 
teoranta, ar feadh idirthréimhse áirithe

279. (1) San alt seo—

  ciallaíonn “cuideachta sealbhaíochta iomchuí” cuideachta sealbhaíochta—

  (a) a bhfuil a hurrúis (nó a fáltais i leith na n-urrús sin) cláraithe leis an Securities and 
Exchange Commission de chuid Stáit Aontaithe Mheiriceá, nó atá faoi réir tuairisciú 
don Choimisiún sin ar shlí eile, faoi dhlíthe Stáit Aontaithe Mheiriceá, agus

  (b) (i) nach ndearna, agus nár ceanglaíodh uirthi, roimh an 4 Iúil 2012, tuairisceán 
bliantúil a thabhairt don Chláraitheoir ar ceanglaíodh cuntais a chur i gceangal 
leis, nó

   (ii) a d’úsáid, an 23 Nollaig 2009 nó dá éis ach roimh an 4 Iúil 2012, de réir 
fhorálacha Acht na gCuideachtaí (Forálacha Ilghnéitheacha), 2009, caighdeáin 
chuntasaíochta de chuid na Stát Aontaithe le linn a cuntais aonair faoi Acht na 
gCuideachtaí nó a grúpchuntais faoi Acht na gCuideachtaí a ullmhú;
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  ciallaíonn “ráitis airgeadais iomchuí” ráitis airgeadais eintitis faoi Acht na gCuideachtaí 
agus ráitis airgeadais grúpa faoi Acht na gCuideachtaí;

  ciallaíonn “caighdeáin chuntasaíochta de chuid na Stát Aontaithe” prionsabail 
chuntasaíochta de chuid na Stát Aontaithe a bhfuil glactha leo go ginearálta, is é sin le 
rá, na caighdeáin agus na léirithe, i ndáil le ráitis chuntasaíochta agus ráitis airgeadais, 
arna n-eisiúint ag aon cheann de na comhlachtaí seo a leanas arna mbunú faoi dhlíthe 
Stáit Aontaithe Mheiriceá nó aonaid críche de chuid Stáit Aontaithe Mheiriceá—

  (a) an Financial Accounting Standards Board,

  (b) an American Institute of Certified Public Accountants,

  (c) an Securities and Exchange Commission.

 (2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le ráitis airgeadais iomchuí cuideachta sealbhaíochta 
iomchuí ar ráitis airgeadais iad a ullmhófar le haghaidh cibé ceann dá blianta airgeadais 
tar éis í a chorprú sa Stát a chríochnóidh tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2020.

 (3) A mhéid nach sáraíonn úsáid caighdeán cuntasaíochta de chuid na Stát Aontaithe aon 
fhoráil den Chuid seo—

  (a) féadfar léargas fíorcheart a thabhairt ar shócmhainní agus dliteanais, staid airgeadais 
agus brabús nó caillteanas cuideachta sealbhaíochta iomchuí tríd an gcuideachta sin 
d’úsáid na gcaighdeán sin le linn a ráitis airgeadais eintitis faoi Acht na gCuideachtaí 
a ullmhú, agus

  (b) féadfar léargas fíorcheart a thabhairt ar shócmhainní agus dliteanais, staid airgeadais 
agus brabús nó caillteanas cuideachta sealbhaíochta iomchuí agus a foghnóthas san 
iomlán tríd an gcuideachta sealbhaíochta iomchuí sin d’úsáid na gcaighdeán sin le 
linn a ráitis airgeadais grúpa faoi Acht na gCuideachtaí a ullmhú.

Féadfar a cheadú le rialacháin caighdeáin chuntasaíochta eile a aithnítear go hidirnáisiúnta 
a úsáid ar feadh idirthréimhse áirithe

280. (1) San alt seo, ciallaíonn “ráitis airgeadais iomchuí” ráitis airgeadais eintitis faoi Acht na 
gCuideachtaí agus ráitis airgeadais grúpa faoi Acht na gCuideachtaí.

 (2) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh lena ndéanfar foráil maidir le hearnálacha 
sonraithe cuideachtaí sealbhaíochta agus lena bhforálfar—

  (a) go bhféadfar léargas fíorcheart a thabhairt ar shócmhainní agus dliteanais, staid 
airgeadais agus brabús nó caillteanas cuideachta sealbhaíochta in earnáil den sórt 
sin tríd an gcuideachta sealbhaíochta sin d’ullmhú a ráiteas airgeadais eintitis faoi 
Acht na gCuideachtaí ar feadh líon sonraithe dá blianta airgeadais de réir caighdeáin 
chuntasaíochta shonraithe, agus

  (b) go bhféadfar léargas fíorcheart a thabhairt ar shócmhainní, dliteanais, staid 
airgeadais agus brabús nó caillteanas cuideachta sealbhaíochta in earnáil den sórt 
sin agus a foghnóthas san iomlán tríd an gcuideachta sealbhaíochta sin d’ullmhú a 
ráiteas airgeadais grúpa faoi Acht na gCuideachtaí ar feadh líon sonraithe dá blianta 
airgeadais de réir caighdeáin chuntasaíochta shonraithe.

 (3) Maidir le rialacháin a dhéanfar faoi fho-alt (2)—
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  (a) sonrófar iontu na caighdeáin chuntasaíochta, agus maidir leis na caighdeáin 
chuntasaíochta sin—

   (i) beidh siad aitheanta go hidirnáisiúnta, agus

   (ii) is prionsabail chuntasaíochta nó cleachtas cuntasaíochta iad de chuid dlínse a 
bhfuil baint mhór ag tromlach d’fhoghnóthais na cuideachta sealbhaíochta léi a 
mbeidh glactha leo nó leis go ginearálta,

  (b) sonrófar iontu an líon blianta airgeadais a bhfuil feidhm ag na rialacháin ina leith, 
agus an dáta a chríochnóidh an bhliain is déanaí de na blianta airgeadais sin, is dáta 
nach déanaí ná an 31 Nollaig 2020, agus

  (c) forálfar leo nach sárú ar aon fhoráil den Chuid seo na ráitis airgeadais sin a ullmhú.

caiBidil 2

Taifid chuntasaíochta

Oibleagáid chun taifid chuntasaíochta leordhóthanacha a choimeád

281. Coimeádfaidh cuideachta, nó cuirfidh sí faoi deara go gcoimeádfar, taifid chuntasaíochta 
leordhóthanacha.

Buncheanglais le haghaidh taifid chuntasaíochta

282. (1) Chun críocha na Coda seo, is éard iad taifid chuntasaíochta leordhóthanacha taifid 
chuntasaíochta is leor—

  (a) chun idirbhearta na cuideachta a thaifeadadh agus a mhíniú i gceart,

  (b) chun gur féidir, aon tráth, sócmhainní, dliteanais, staid airgeadais agus brabús nó 
caillteanas na cuideachta a chinneadh go réasúnta cruinn,

  (c) chun gur féidir leis na stiúrthóirí a chinntiú go ndéanfaidh aon ráitis airgeadais de 
chuid na cuideachta, a cheanglaítear a ullmhú faoi alt 290 nó 293, agus aon tuarascáil 
ó stiúrthóirí a cheanglaítear a ullmhú faoi alt 325, ceanglais an Achta seo agus, más 
infheidhme, Airteagal 4 den Rialacháin maidir le CICanna a chomhlíonadh, agus

  (d) chun gur féidir na ráitis airgeadais sin de chuid na cuideachta a ullmhófar amhlaidh 
a iniúchadh.

 (2) Coimeádfar na taifid chuntasaíochta ar bhonn leanúnach comhréireach, is é sin le rá, 
déanfar na hiontrálacha iontu ar mhodh tráthúil agus beidh siad i gcomhréir lena chéile ó 
thréimhse go chéile; más rud é nach trí iontrálacha a dhéanamh i leabhar ceangailte ach 
gur ar shlí éigin eile a choimeádfar na taifid sin, glacfar leorchúram in aghaidh falsú agus 
le fionnadh falsaithe den sórt sin a éascú má dhéantar é.

 (3) Gan dochar do ghinearáltacht fho-ailt (1) agus (2), beidh i dtaifid chuntasaíochta a 
choimeádfar de bhun alt 281—

  (a) iontrálacha ó lá go lá de na suimeanna airgid go léir a gheobhaidh agus a chaithfidh 
an chuideachta agus na nithe a bhfaighfear agus a gcaithfear na suimeanna ina leith,

  (b) taifead de shócmhainní agus de dhliteanais na cuideachta,
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  (c) má bhaineann gnó na cuideachta le déileáil in earraí—

   (i) taifead de na hidirbhearta go léir trínar ceannaíodh earraí agus trínar díoladh 
earraí, ina dtaispeánfar na hearraí agus na díoltóirí agus na ceannaitheoirí (ach 
amháin ceannaitheoirí earraí i ngnáth-thrádáil mhiondíola) sách mionchruinn 
chun go bhféadfar na hearraí agus na díoltóirí agus na ceannaitheoirí a aithint 
agus taifead de na sonraisc go léir a bhaineann leis an gceannach sin agus leis an 
díol sin,

   (ii) ráitis i dtaobh stoc a shealbhóidh an chuideachta ag deireadh gach bliana 
airgeadais agus na taifid go léir de stocáirimh ar ullmhaíodh nó a n-ullmhófar 
aon ráiteas stoic den sórt sin astu,

   agus

  (d) má bhaineann gnó na cuideachta le soláthar nó ceannach seirbhísí, taifead de na 
hidirbhearta go léir trínar soláthraíodh seirbhísí agus trínar ceannaíodh seirbhísí, de 
cér dó nó di nó dóibh ar soláthraíodh iad nó cér uaidh nó uaithi nó uathu ar ceannaíodh 
iad (mura rud é gur soláthraíodh nó gur ceannaíodh iad ar mhodh gnáth-thrádáil 
mhiondíola) agus de na sonraisc go léir a bhaineann leis an gcéanna.

 (4) Chun críocha fho-ailt (1) go (3), measfar taifid chuntasaíochta leordhóthanacha a 
bheith cothabháilte más rud é go gcomhlíonfaidh siad na fo-ailt sin agus go míneofar 
idirbhearta na cuideachta iontu agus go n-éascóidh siad ullmhú ráiteas airgeadais a 
thugann léargas fíorcheart ar shócmhainní, dliteanais, staid airgeadais agus brabús nó 
caillteanas na cuideachta agus, más iomchuí, an ghrúpa agus folaíonn siad aon fhaisnéis 
agus tuairisceáin dá dtagraítear in alt 283(2).

 (5) Maidir leis na taifid chuntasaíochta leordhóthanacha a cheanglaítear le halt 281 a 
choimeád, lena n-áirítear an fhaisnéis agus na tuairisceáin dá dtagraítear sa Chaibidil 
seo, coimeádfar iad—

  (a) i bhfoirm scríofa i dteanga oifigiúil de chuid an Stáit, nó

  (b) i slí go bhféadfar teacht ar na taifid chuntasaíochta, lena n-áirítear an fhaisnéis agus 
na tuairisceáin, go héasca agus go mbeidh siad inchomhshóite go héasca i bhfoirm 
scríofa i dteanga oifigiúil de chuid an Stáit.

 (6) Faoi réir fho-alt (7), aon ríomhaire (an “ríomhaire seirbheálaí”) a sholáthróidh seirbhísí 
do ríomhaire eile, is seirbhísí is gá a sholáthar don ríomhaire deireanach sin ionas gur 
féidir teacht gach tráth ar na taifid chuntasaíochta, agus ar an bhfaisnéis eile agus ar na 
tuairisceáin eile sin roimhe seo, a bheidh á stóráil sa ríomhaire deireanach sin, coimeádfar 
in áit sa Stát é.

 (7) In aon chás ina gcoimeádfar na taifid chuntasaíochta lasmuigh den Stát mar a luaitear in 
alt 283(2)—

  (a) ach amháin a mhéid a fhorálfaidh an tAire a mhalairt le rialacháin, ní bheidh feidhm 
ag fo-alt (6),

  (b) féadfaidh an tAire, le rialacháin, ceanglais a fhorchur ar na cuideachtaí a bheidh ag 
coimeád a dtaifead cuntasaíochta amhlaidh (agus is cuideachtaí nach bhfuil faoi réir 
fho-alt (6) de bhua rialacháin faoi mhír (a)) d’fhonn rochtain éifeachtach gach tráth 
ar na taifid chuntasaíochta a bheidh á stóráil sna ríomhairí lena mbaineann a áirithiú 
de réir an Achta seo.
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 (8) Aon chuideachta sealbhaíochta a mbeidh foghnóthas aici nach bhfuil feidhm ag na 
ceanglais roimhe seo den alt seo nó ceanglais chomhchosúla den sórt sin maidir leis 
déanfaidh sí na bearta seo a leanas.

 (9) Is éard iad na bearta sin na bearta réasúnacha go léir chun a áirithiú go gcoimeádfaidh 
an foghnóthas cibé taifid chuntasaíochta leordhóthanacha a chumasóidh do stiúrthóirí na 
cuideachta sealbhaíochta a chinntiú maidir le haon ráitis airgeadais grúpa a cheanglaítear 
a ullmhú faoin gCuid seo go gcomhlíonfaidh siad ceanglais na Coda seo agus, más 
infheidhme, Airteagal 4 den Rialachán maidir le CICanna.

Mar a gcoimeádfar taifid chuntasaíochta

283. (1) Faoi réir fho-alt (2), coimeádfar taifid chuntasaíochta cuideachta ina hoifig chláraithe nó 
i cibé áit eile is cuí leis na stiúrthóirí.

 (2) Má choimeádtar taifid chuntasaíochta in áit lasmuigh den Stát, cuirfear chuig áit sa 
Stát, agus coimeádfar ann, cibé faisnéis agus tuairisceáin a bhaineann leis an ngnó lena 
ndéileáiltear sna taifid chuntasaíochta a choimeádfar amhlaidh—

  (a) ina nochtfar go réasúnta cruinn sócmhainní, dliteanais, staid airgeadais agus brabús 
nó caillteanas an ghnó sin i gceann tréimhsí nach faide óna chéile ná 6 mhí, agus

  (b) a thabharfaidh go bhféadfar ráitis airgeadais reachtúla na cuideachta a éilítear le halt 
290 nó 293 agus tuarascáil na stiúrthóirí a éilítear le halt 325 a ullmhú de réir na 
Coda seo (agus, más infheidhme, Airteagal 4 den Rialachán maidir le CICanna).

Rochtain ar thaifid chuntasaíochta

284. (1) Déanfaidh cuideachta a taifid chuntasaíochta, agus aon fhaisnéis agus tuairisceáin dá 
dtagraítear in alt 283(2), a chur ar fáil i dteanga oifigiúil de chuid an Stáit gach tráth 
réasúnach lena n-iniúchadh gan mhuirear ag oifigigh na cuideachta agus ag daoine eile a 
bheidh i dteideal de bhun an Achta seo taifid chuntasaíochta na cuideachta a iniúchadh.

 (2) I gcás go ndéanfar taifid chuntasaíochta nó aon fhaisnéis agus tuairisceáin dá dtagraítear 
in alt 283(2) a choimeád ar an modh dá dtagraítear in alt 282(5)(b), léifear an oibleagáid 
faoi fho-alt (1) mar oibleagáid a fholaíonn ceanglas go n-áiritheoidh an chuideachta go 
ndéanfar na taifid nó an fhaisnéis a chomhshó, gan mhuirear, i bhfoirm scríofa i dteanga 
oifigiúil de chuid an Stáit má iarrann an duine a bheidh ag déanamh na hiarrata é sin.

 (3) Ní bheidh ceart ar bith ag aon chomhalta (nach stiúrthóir) chun aon ráiteas airgeadais  
nó taifead cuntasaíochta de chuid na cuideachta a iniúchadh ach amháin ceart—

  (a) mar a thugtar le reacht nó le bunreacht na cuideachta, nó

  (b) mar a údaróidh na stiúrthóirí faoi fho-alt (4) nó an chuideachta i gcruinniú ginearálta.

 (4) Cinnfidh stiúrthóirí cuideachta ó am go ham cé acu a bheidh agus cá mhéad a bheidh, 
agus cad iad na tráthanna a bheidh agus na háiteanna a mbeidh, agus na coinníollacha 
agus na rialacháin faoina mbeidh, taifid chuntasaíochta na cuideachta nó aon cheann 
díobh ar fáil lena n-iniúchadh ag a comhaltaí, nach stiúrthóirí ar an gcuideachta.

Taifid chuntasaíochta a choinneáil

285. Déanfaidh an chuideachta lena mbaineann aon taifead cuntasaíochta a cheanglaítear a 
choimeád le halt 281 nó faisnéis nó tuairisceán dá dtagraítear in alt 283(2) a chaomhnú 
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go ceann tréimhse 6 bliana ar a laghad tar éis dheireadh na bliana airgeadais ina bhfuil an  
dáta is déanaí lena mbaineann an taifead, an fhaisnéis nó an tuairisceán.

Taifid chuntasaíochta: cionta

286. (1) Aon chuideachta a sháróidh alt 281, 282, 283, 284 nó 285 beidh sí ciontach—

  (a) faoi réir mhír (b), i gcion de chuid earnáil 2, nó

  (b) má thagann an sárú faoi réim cás lena mbaineann fo-alt (3), (4) nó (5), i gcion de 
chuid earnáil 1.

 (2) Aon stiúrthóir ar chuideachta a mhainneoidh gach beart réasúnach a dhéanamh chun 
a áirithiú go gcomhlíonfaidh an chuideachta ceanglais aon cheann d’ailt 281 go 285, 
nó ba chúis, trína ghníomh intinneach féin nó trína gníomh intinneach féin, le haon 
mhainneachtain ag an gcuideachta faoi aon cheann díobh, beidh sé nó sí ciontach—

  (a) faoi réir mhír (b), i gcion de chuid earnáil 2, nó

  (b) má thagann an sárú faoi réim cás lena mbaineann fo-alt (3), (4) nó (5), i gcion de 
chuid earnáil 1.

 (3) Baineann an fo-alt seo le cás ina mbeidh feidhm ag an dá imthoisc seo a leanas—

  (a) gur eascair an sárú i ndáil le cuideachta a fhoirceannfar ina dhiaidh sin agus nach 
mbeidh an chuideachta sin ábalta a fiacha a íoc, agus

  (b) maidir leis an sárú—

   (i) go raibh sé ina chionchúis le neamhábaltacht na cuideachta a cuid fiach go léir a 
íoc, nó

   (ii) gurbh é a thoradh neamhchinnteacht mhór a bheith ann i dtaobh shócmhainní 
agus dhliteanais na cuideachta, nó

   (iii) gur chuir sé mórbhac ar fhoirceannadh ordúil na cuideachta.

 (4) Baineann an fo-alt seo le cás inar lean an sárú ar aghaidh i rith tréimhse leanúnach 3 
bliana nó níos mó.

 (5) Baineann an fo-alt seo le cás inar bhain an sárú leis an mainneachtain idirbheart amháin 
nó níos mó de chuid cuideachta ar mhó a luach nó a luach comhiomlán ná €1 mhilliún 
nó 10 faoin gcéad de ghlansócmhainní na cuideachta, cibé acu is mó, a thaifeadadh agus 
a mhíniú i gceart.

 (6) Faoi réir fho-alt (7), an tagairt i bhfo-alt (5) do ghlansócmhainní na cuideachta is  
tagairt í do ghlansócmhainní, mar a mhínítear in alt 275(1), de chuid na cuideachta agus 
chun na críche sin déanfar méid a glansócmhainní a fhionnadh faoi threoir na ráiteas 
airgeadais eintitis a ullmhófar faoi alt 290 agus a leagfar faoi bhráid na cuideachta de 
réir alt 341 i leith na bliana airgeadais deireanaí roimhe sin ar ina leith a leagadh na ráitis 
airgeadais eintitis sin faoi bhráid na cuideachta.

 (7) I gcás nach mbeidh aon ráitis airgeadais eintitis de chuid na cuideachta ullmhaithe agus 
leagtha faoi bhráid na cuideachta faoi na hailt sin roimhe seo roimh an tráth sin, measfar, 
maidir leis an tagairt i bhfo-alt (5) do ghlansócmhainní na cuideachta, gur tagairt í do 
mhéid a scairchaipitil ghlaoite tráth an tsáraithe.
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 (8) In aon imeachtaí i gcoinne duine i leith cion faoi fho-alt (2) arb éard é mainneachtain 
bearta réasúnacha a dhéanamh chun a áirithiú go gcomhlíonfaidh cuideachta ceanglais 
aon cheann d’ailt 281 go 285, is cosaint é an dá rud seo a leanas a chruthú:

  (a) go raibh forais réasúnacha ag an gcosantóir chun a chreidiúint, agus gur chreid sé nó 
sí, maidir le duine inniúil iontaofa—

   (i) gur cuireadh de dhualgas air nó uirthi a chinntiú go gcomhlíonfaí na ceanglais 
sin, agus

   (ii) go raibh sé nó sí sa riocht go gcomhlíonfadh sé nó sí an dualgas sin,

   agus

  (b) go ndearna an cosantóir faireachán ar chomhlíonadh an dualgais sin ag an duine 
inniúil iontaofa sin trí mhodhanna réasúnacha a úsáideadh go cuí.

caiBidil 3

Bliain airgeadais

Dáta deiridh bliana airgeadais

287. Sa Chaibidil seo agus i ngach Caibidil ina dhiaidh seo den Chuid seo, aon tagairt do  
dháta deiridh bliana airgeadais cuideachta is tagairt í don lá deireanach den bhliain 
airgeadais lena mbaineann de chuid na cuideachta agus léifear dá réir sin tagairt don chéad 
dáta deiridh bliana airgeadais eile aici.

Bliain airgeadais

288. (1) Is í an chéad bhliain airgeadais de chuid cuideachta an tréimhse dar tosach dáta a 
corpraithe agus dar críoch dáta nach déanaí ná 18 mí i ndiaidh an dáta sin.

 (2) Tosóidh gach bliain airgeadais ina dhiaidh sin de chuid cuideachta an lá díreach tar éis 
an dáta deiridh bliana airgeadais roimhe sin aici agus, faoi réir fho-alt (4), leanfaidh sí—

  (a)  12 ar feadh 12 mhí, nó

  (b) ar feadh cibé tréimhse eile, nach giorra de 7 lá nó nach faide de 7 lá ná 12 mhí, a 
chinnfidh na stiúrthóirí go dtí an chéad dáta deiridh bliana airgeadais eile aici,

  agus “an chumhacht faoi fho-alt (2)(b)” a ghairfear i bhfo-alt (5) de chumhacht na 
stiúrthóirí chun cinneadh den sórt sin a dhéanamh.

 (3) Ach amháin i gcás go mbeidh cúiseanna substaintiúla ann gan déanamh amhlaidh, 
is cúiseanna a nochtfar sna nótaí a bheidh ag gabháil le ráitis airgeadais reachtúla na 
cuideachta, cinnteoidh stiúrthóirí cuideachta sealbhaíochta go mbeidh dátaí deiridh bliana 
airgeadais gach ceann de na foghnóthais a áireofar sa chomhdhlúthú lena mbaineann 
comhthráthach le dáta deiridh bliana airgeadais na cuideachta sealbhaíochta.

 (4) Faoi réir na bhfo-alt ina dhiaidh seo den alt seo, féadfaidh cuideachta, trí fhógra san 
fhoirm fhorordaithe, arna thabhairt don Chláraitheoir, an dáta arb éard é an dáta deiridh 
bliana airgeadais reatha aici de thuras na huaire nó an dáta deiridh bliana airgeadais 
roimhe sin aici a athrú.
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 (5) I gcás go dtabharfar fógra faoi fho-alt (4) don Chláraitheoir ansin—

  (a) gach dáta deiridh bliana airgeadais ina dhiaidh sin, faoi réir aon fheidhmiú ar an 
gcumhacht faoi fho-alt (2)(b) nó (i gcás go gceadaítear é le fo-alt (10)) aon fheidhmiú 
breise ar an gcumhacht faoi fho-alt (4), is é cothromdháta an dáta deiridh bliana 
airgeadais nua a shonrófar san fhógra sin é, agus

  (b) dá dhroim sin, déanfar tosach gach ceann de na blianta airgeadais a bheidh i ndiaidh 
an dáta deiridh bliana airgeadais nua a shonrófar amhlaidh a chur siar nó, de réir mar 
a bheidh, a chur aniar den tréimhse chuí ama.

 (6) Chun críocha fho-alt (4), ciallaíonn “dáta deiridh bliana airgeadais roimhe sin” ag 
cuideachta an dáta díreach roimh an mbliain airgeadais reatha aici.

 (7) Ní fhéadfaidh fógra faoi fho-alt (4) dáta deiridh bliana airgeadais a athrú dá mba é an 
toradh a bheadh ar an athrú áirithe a shonrófaí ann bliain airgeadais ab fhaide ná 18 mí.

 (8) Ní fhéadfar fógra a thabhairt faoi fho-alt (4) i leith dáta deiridh bliana airgeadais roimhe 
sin más rud é, ar an dáta a thabharfar an fógra, go mbeidh an tréimhse chun ráitis agus 
tuarascálacha airgeadais i leith na bliana airgeadais sin roimhe sin a sheachadadh ar an 
gCláraitheoir dulta in éag.

 (9) Faoi réir fho-alt (10), aon fhógra faoi fho-alt (4) a airbheartóidh dáta deiridh bliana 
airgeadais reatha cuideachta nó dáta deiridh bliana airgeadais roimhe sin de chuid 
cuideachta a athrú ní bheidh sé bailí má thugtar é tráth is luaithe ná 5 bliana tar éis an lae 
ar a mbeidh an dáta deiridh bliana airgeadais nua a shonrófar i bhfógra roimhe sin arna 
thabhairt faoin bhfo-alt sin.

 (10) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (9) maidir le fógra arna thabhairt ag cuideachta—

  (a) is foghnóthas nó gnóthas sealbhaíochta de chuid gnóthas eile de chuid LEE má tá an 
dáta deiridh bliana airgeadais nua a shonrófar comhthráthach le dáta deiridh bliana 
airgeadais nua an ghnóthais eile de chuid LEE, nó

  (b) a bheidh á foirceannadh, nó

  (c) i gcás go n-ordóidh an Stiúrthóir, ar iarratas chuige nó chuici ón gcuideachta, nach 
mbeidh feidhm aige.

 (11) San alt seo, ciallaíonn “gnóthas de chuid LEE” gnóthas arna bhunú faoi dhlí an Stáit nó 
faoi dhlí aon stáit eile de chuid LEE.

caiBidil 4

Ráitis airgeadais reachtúla

Tabharfar léargas fíorcheart i ráitis airgeadais reachtúla

289. (1) Ní cheadóidh stiúrthóirí cuideachta ráitis airgeadais chun críocha na Coda seo mura 
deimhin leo go dtugtar léargas fíorcheart iontu ar na sócmhainní, ar na dliteanais agus ar 
an staid airgeadais, amhail i ndeireadh na bliana airgeadais, agus ar an mbrabús nó ar an 
gcaillteanas, i gcomhair na bliana airgeadais—

  (a) i gcás ráitis airgeadais eintitis na cuideachta, de chuid na cuideachta ina haonar (ar 
leith ón gcuideachta gona foghnóthais, más ann, arna nglacadh ina n-iomláine),
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  (b) i gcás ráitis airgeadais grúpa na cuideachta, de chuid na cuideachta agus na 
bhfoghnóthas go léir a áireofar sa chomhdhlúthú arna nglacadh ina n-iomláine, a 
mhéid a bhaineann le comhaltaí na cuideachta.

 (2) Déanfaidh iniúchóirí reachtúla cuideachta, ag comhlíonadh a bhfeidhmeanna faoin  
Acht seo i ndáil le ráitis airgeadais reachtúla na cuideachta dóibh, aird a thabhairt ar 
dhualgas na stiúrthóirí faoi fho-alt (1).

Oibleagáid ráitis airgeadais eintitis a ullmhú faoin gcreat tuairiscithe airgeadais iomchuí

290. (1) Déanfaidh stiúrthóirí cuideachta ráitis airgeadais eintitis a ullmhú i gcomhair na 
cuideachta i leith gach bliana airgeadais dá cuid.

 (2) Is iad na ráitis airgeadais eintitis a ullmhófar faoin alt seo ráitis airgeadais reachtúla 
cuideachta nach n-ullmhaíonn ráitis airgeadais grúpa faoi alt 293.

 (3) Faoi réir fho-ailt (5) go (8) agus alt 296, ullmhófar ráitis airgeadais eintitis cuideachta 
(de réir mar a roghnóidh an chuideachta)—

  (a) de réir alt 291, nó

  (b) de réir caighdeáin idirnáisiúnta um thuairisciú airgeadais agus alt 292.

 (4) Maidir le ráitis airgeadais eintitis a ullmhófar—

  (a) de réir alt 291, “ráitis airgeadais eintitis faoi Acht na gCuideachtaí” a thabharfar 
orthu agus a ghairtear díobh san Acht seo — agus tá feidhm aige sin in aon chás dá 
éis sin freisin i gcás go bhfuil sé éigeantach ráitis den sórt sin a ullmhú de réir an ailt 
sin, nó

  (b) de réir caighdeáin idirnáisiúnta um thuairisciú airgeadais agus alt 292, “ráitis 
airgeadais eintitis de réir CITAnna” a thabharfar orthu agus a ghairtear díobh san 
Acht seo — agus tá feidhm aige sin in aon chás dá éis sin freisin i gcás go bhfuil sé 
éigeantach ráitis den sórt sin a ullmhú de réir na gcaighdeán sin agus an ailt sin.

 (5) I leith cuideachta nach bhfuil ag trádáil chun go bhfaighidh a comhaltaí gnóchan, 
ullmhófar ráitis airgeadais eintitis de réir alt 291.

 (6) Tar éis na chéad bhliana airgeadais ina n-ullmhóidh stiúrthóirí cuideachta ráitis 
airgeadais eintitis de réir CITAnna (dá ngairtear “an chéad bhliain CITAnna” san alt 
seo), déanfar gach ráiteas airgeadais eintitis dá éis sin de chuid na cuideachta a ullmhú 
de réir caighdeáin idirnáisiúnta um thuairisciú airgeadais agus alt 292 mura mbeidh athrú 
iomchuí tagtha ar imthosca dá dtagraítear i bhfo-alt (7).

 (7) Beidh athrú iomchuí tagtha ar imthosca i gcás go dtarlóidh sé tráth ar bith le linn na 
chéad bhliana CITAnna nó dá héis—

  (a) go dtiocfaidh an chuideachta chun bheith ina foghnóthas de chuid gnóthas eile nach 
n-ullmhaíonn ráitis airgeadais de réir CITAnna,

  (b) go scoirfidh an chuideachta, tar éis di athchlárú mar chuideachta phríobháideach  
faoi theorainn scaireanna, de bheith ina cuideachta a bhfuil urrúis aici a ligtear 
isteach chun a dtrádála ar mhargadh rialáilte i stát de chuid LEE, nó
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  (c) go scoirfidh gnóthas sealbhaíochta de chuid na cuideachta de bheith ina ghnóthas a 
bhfuil urrúis aige a ligtear isteach chun a dtrádála ar mhargadh rialáilte i stát de chuid 
LEE.

 (8) Más rud é, tar éis athrú iomchuí do theacht ar imthosca, go n-ullmhófar ráitis  
airgeadais eintitis faoi Acht na gCuideachtaí i ndáil le cuideachta, féadfaidh stiúrthóirí 
na cuideachta ráitis airgeadais eintitis de réir CITAnna a ullmhú dá éis sin i gcomhair na 
cuideachta agus beidh feidhm ag fo-ailt (6) agus (7) amhail is dá mba í an chéad bhliain 
CITAnna an bhliain airgeadais ar ina comhair a ullmhófar na ráitis airgeadais eintitis sin 
de réir CITAnna dá éis sin.

Ráitis airgeadais eintitis faoi Acht na gCuideachtaí

291. (1) Is éard a bheidh i ráitis airgeadais eintitis faoi Acht na gCuideachtaí i ndáil le  
cuideachta i gcomhair aon bhliain airgeadais dá cuid—

  (a) clár comhardaithe amhail ar an dáta deiridh bliana airgeadais,

  (b) cuntas sochair agus dochair i gcomhair na bliana airgeadais, agus

  (c) aon ráitis bhreise eile agus aon fhaisnéis bhreise eile a éilítear leis an gcreat  
tuairiscithe airgeadais arna ghlacadh i ndáil leis an gcuideachta.

 (2) Tabharfar i ráitis airgeadais eintitis faoi Acht na gCuideachtaí léargas fíorcheart ar 
shócmhainní, dliteanais agus staid airgeadais na cuideachta amhail ar an dáta deiridh 
bliana airgeadais agus ar bhrabús nó caillteanas na cuideachta i leith na bliana airgeadais.

 (3) Comhlíonfaidh ráitis airgeadais eintitis faoi Acht na gCuideachtaí—

  (a) na forálacha de Sceideal 3 a bhaineann leis na prionsabail chuntasaíochta a bheidh 
le cur chun feidhme, le foirm agus lánas an chláir comhardaithe agus an chuntais 
sochair agus dochair agus leis an bhfaisnéis bhreise a bheidh le soláthar ar mhodh 
nótaí a bheidh ag gabháil leis na ráitis airgeadais,

  (b) caighdeáin chuntasaíochta is infheidhme, agus

  (c) forálacha eile an Achta seo.

 (4) I gcás nár leor Sceideal 3, caighdeáin chuntasaíochta is infheidhme agus forálacha eile 
an Achta seo maidir leis na nithe a bheidh le háireamh i ráitis airgeadais eintitis (nó 
i nótaí a bheidh ag gabháil leis na ráitis airgeadais sin) a chomhlíonadh chun léargas 
fíorcheart a thabhairt ar na nithe dá dtagraítear i bhfo-alt (2), tabharfar an fhaisnéis 
bhreise riachtanach sna ráitis airgeadais eintitis nó i nóta a bheidh ag gabháil leo.

 (5) Más rud é, in imthosca speisialta, go mbeidh comhlíonadh aon cheann d’fhorálacha 
an Achta seo (fiú dá soláthrófaí faisnéis bhreise faoi fho-alt (4)) ar neamhréir leis an 
gceanglas léargas fíorcheart a thabhairt ar na nithe dá dtagraítear i bhfo-alt (2), imeoidh 
stiúrthóirí na cuideachta ón bhforáil sin a mhéid is gá chun léargas fíorcheart a thabhairt.

 (6) Déanfar sonraí aon imeachta faoi fho-alt (5), na cúiseanna a bhí leis an imeacht agus 
éifeacht an imeachta a thabhairt i nóta a bheidh ag gabháil le ráitis airgeadais na 
cuideachta.

 (7) Cinnteoidh cuideachta—
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  (a) go n-áireofar ina ráitis airgeadais eintitis faoi Acht na gCuideachtaí ráiteas i dtaobh  
ar ullmhaíodh iad de réir caighdeáin chuntasaíochta is infheidhme agus go 
n-aithneofar iontu na caighdeáin a bheidh i gceist, agus

  (b) go ndéanfar nóta sna ráitis airgeadais eintitis faoi Acht na gCuideachtaí d’aon 
imeacht ábhartha ó na caighdeáin sin, d’éifeacht an imeachta agus de na cúiseanna a 
bhí leis.

 (8) Is infheidhme caighdeáin chuntasaíochta maidir le ráitis airgeadais eintitis cuideachta 
má tá na caighdeáin sin, de réir a dtéarmaí, iomchuí maidir le himthosca na cuideachta 
agus leis na ráitis airgeadais eintitis sin.

 (9) Má mhainníonn cuideachta aon cheann d’fho-ailt (2) go (7) a chomhlíonadh, beidh an 
chuideachta agus aon oifigeach di a mbeidh mainneachtain déanta aige nó aici ciontach 
i gcion de chuid earnáil 2.

 (10) In aon imeachtaí i gcoinne duine i leith cion faoi fho-alt (9), is cosaint é a chruthú go 
raibh forais réasúnacha ag an gcosantóir chun a chreidiúint agus gur chreid sé nó sí—

  (a) gur cuireadh de dhualgas ar dhuine inniúil iontaofa a chinntiú gur comhlíonadh 
forálacha an fho-ailt lena mbaineann, agus

  (b) go raibh an duine deireanach sin in ann an dualgas sin a chomhlíonadh.

 (11) I bhfo-alt (9), folaíonn “oifigeach” aon chúlstiúrthóir agus aon stiúrthóir de facto.

Ráitis airgeadais eintitis de réir CITAnna

292. (1) I gcás go n-ullmhóidh stiúrthóirí cuideachta ráitis airgeadais eintitis de réir CITAnna, 
comhlíonfaidh siad gach CITA ina leith sin agus—

  (a) déanfaidh siad ráiteas gan chuntar sna nótaí a bheidh ag gabháil leis na ráitis 
airgeadais eintitis sin á rá gur ullmhaíodh na ráitis airgeadais sin de réir caighdeáin 
idirnáisiúnta um thuairisciú airgeadais, agus

  (b) cinnteoidh siad go mbeidh sna ráitis airgeadais sin an fhaisnéis bhreise a éilítear  
leis an Acht seo seachas an fhaisnéis bhreise a éilítear le Sceidil 3 agus 4.

 (2) D’fhonn amhras a sheachaint, maidir leis an gceanglas i dtaobh ráitis airgeadais grúpa 
arna n-ullmhú de réir CITAnna do thabhairt léiriú ceart ar na sócmhainní, ar na dliteanais, 
ar an staid airgeadais, ar an bhfeidhmíocht airgeadais agus ar na sreafaí airgid, measfar 
go bhfuil sé comhionann leis an léargas fíorcheart a éilítear le halt 291(2).

 (3) Má mhainníonn cuideachta fo-alt (1) a chomhlíonadh, beidh an chuideachta agus  
aon oifigeach di a mbeidh mainneachtain déanta aige nó aici ciontach i gcion de chuid 
earnáil 2.

 (4) In aon imeachtaí i gcoinne duine i leith cion faoi fho-alt (3), is cosaint é a chruthú go 
raibh forais réasúnacha ag an gcosantóir chun a chreidiúint agus gur chreid sé nó sí—

  (a) gur cuireadh de dhualgas ar dhuine inniúil iontaofa a chinntiú gur comhlíonadh 
forálacha an fho-ailt lena mbaineann, agus

  (b) go raibh an duine deireanach sin in ann an dualgas sin a chomhlíonadh.

 (5) I bhfo-alt (3), folaíonn “oifigeach” aon chúlstiúrthóir agus aon stiúrthóir de facto.
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Oibleagáid ráitis airgeadais grúpa a ullmhú faoin gcreat tuairiscithe airgeadais iomchuí

293. (1) Más rud é, i ndeireadh na bliana airgeadais aici, gur cuideachta sealbhaíochta cuideachta, 
déanfaidh stiúrthóirí na cuideachta, mar aon le ráitis airgeadais eintitis a ullmhú i 
gcomhair na bliana airgeadais, ráitis airgeadais grúpa a ullmhú i gcomhair na cuideachta 
sealbhaíochta agus a cuid foghnóthas go léir i gcomhair na bliana airgeadais sin.

 (2) I gcás go n-ullmhaíonn cuideachta sealbhaíochta ráitis airgeadais grúpa faoin alt seo, 
cuirfear i gcomhlachas leis na ráitis airgeadais grúpa sin na ráitis airgeadais eintitis a 
ullmhófar faoi alt 290 agus is ionann iad, le chéile, agus ráitis airgeadais reachtúla na 
cuideachta.

 (3) Faoi réir fho-ailt (5) go (9), aon chuideachta a gceanglófar uirthi ráitis airgeadais grúpa 
a ullmhú ullmhóidh sí na ráitis (de réir mar a roghnóidh an chuideachta)—

  (a) de réir alt 294, nó

  (b) de réir caighdeáin idirnáisiúnta um thuairisciú airgeadais agus alt 295.

 (4) Maidir le ráitis airgeadais grúpa a ullmhófar—

  (a) de réir alt 294, “ráitis airgeadais grúpa faoi Acht na gCuideachtaí” a thabharfar orthu 
agus a ghairtear díobh san Acht seo — agus tá feidhm aige sin in aon chás dá éis sin 
freisin i gcás go bhfuil sé éigeantach ráitis den sórt sin a ullmhú de réir an ailt sin, nó

  (b) de réir caighdeáin idirnáisiúnta um thuairisciú airgeadais agus alt 295, “ráitis 
airgeadais grúpa de réir CITAnna” a thabharfar orthu agus a ghairtear díobh san 
Acht seo — agus tá feidhm aige sin in aon chás dá éis sin freisin i gcás go bhfuil sé 
éigeantach ráitis den sórt sin a ullmhú de réir na gcaighdeán sin agus an ailt sin.

 (5) I leith grúpa nach bhfuil ag trádáil chun go bhfaighidh a chomhaltaí gnóchan,  
ullmhófar ráitis airgeadais grúpa de réir alt 294.

 (6) Tar éis na chéad bhliana airgeadais ina n-ullmhóidh stiúrthóirí cuideachta sealbhaíochta 
ráitis airgeadais grúpa de réir CITAnna (dá ngairtear “an chéad bhliain CITAnna” san 
alt seo), déanfar gach ráiteas airgeadais grúpa dá éis sin a ullmhú de réir caighdeáin 
idirnáisúnta um thuairisciú airgeadais mura mbeidh athrú iomchuí tagtha ar imthosca dá 
dtagraítear i bhfo-alt (7).

 (7) Beidh athrú iomchuí tagtha ar imthosca i gcás go dtarlóidh sé tráth ar bith le linn na 
chéad bhliana CITAnna nó dá héis—

  (a) go dtiocfaidh an chuideachta chun bheith ina foghnóthas de chuid gnóthas eile nach 
n-ullmhaíonn ráitis airgeadais grúpa de réir CITAnna,

  (b) go scoirfidh an chuideachta, tar éis di athchlárú mar chuideachta phríobháideach  
faoi theorainn scaireanna, de bheith ina cuideachta a bhfuil urrúis aici a ligtear 
isteach chun a dtrádála ar mhargadh rialáilte i stát de chuid LEE, nó

  (c) go scoirfidh gnóthas sealbhaíochta de chuid na cuideachta de bheith ina ghnóthas a 
bhfuil urrúis aige a ligtear isteach chun a dtrádála ar mhargadh rialáilte i stát de chuid 
LEE.

 (8) Más rud é, tar éis athrú iomchuí do theacht ar imthosca, go n-ullmhófar ráitis airgeadais 
grúpa faoi Acht na gCuideachtaí i ndáil le cuideachta, féadfaidh stiúrthóirí na cuideachta 
ráitis airgeadais grúpa de réir CITAnna a ullmhú dá éis sin i gcomhair na cuideachta 
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agus beidh feidhm ag fo-ailt (6) agus (7) amhail is dá mba í an chéad bhliain CITAnna 
an bhliain airgeadais ar ina comhair a ullmhófar na ráitis airgeadais grúpa sin de réir 
CITAnna dá éis sin.

 (9) Tá an t-alt seo faoi réir—

  (a) ailt 297 agus 298 (méid an ghrúpa),

  (b) alt 299 (cuideachta sealbhaíochta is foghnóthas do ghnóthas atá cláraithe in LEE),

  (c) alt 300 (cuideachta sealbhaíochta is foghnóthas do ghnóthas atá cláraithe lasmuigh 
de LEE),

  (d) alt 301 (gach fochuideachta a eisiamh ó chomhdhlúthú), agus

  (e) alt 302 (díolúine de réir CITAnna).

Ráitis airgeadais grúpa faoi Acht na gCuideachtaí

294. (1) Is éard a bheidh i ráitis airgeadais grúpa faoi Acht na gCuideachtaí i ndáil le cuideachta 
sealbhaíochta gona foghnóthais a bheidh ar áireamh sa chomhdhlúthú i gcomhair aon 
bhliain airgeadais dá cuid—

  (a) clár comhardaithe comhdhlúite ina ndéileálfar le sócmhainní, dliteanais agus 
staid airgeadais na cuideachta sealbhaíochta agus a foghnóthas (lena n-áirítear na 
foghnóthais a bheidh á bhfoirceannadh), amhail ar an dáta deiridh bliana airgeadais,

  (b) cuntas comhdhlúite sochair agus dochair ina ndéileálfar le brabús nó caillteanas na 
cuideachta sealbhaíochta agus a foghnóthas (lena n-áirítear na foghnóthais a bheidh 
á bhfoirceannadh) i gcomhair na bliana airgeadais, agus

  (c) aon fhaisnéis bhreise eile a éilítear leis an gcreat tuairiscithe airgeadais arna  
ghlacadh i ndáil leo.

 (2) Tabharfar i ráitis airgeadais grúpa faoi Acht na gCuideachtaí léargas fíorcheart ar 
shócmhainní, dliteanais agus staid airgeadais na cuideachta agus na ngnóthas a bheidh ar 
áireamh sa chomhdhlúthú arna nglacadh ina n-iomláine amhail ar an dáta deiridh bliana 
airgeadais agus ar bhrabús nó caillteanas na cuideachta agus na ngnóthas sin i gcomhair 
na bliana airgeadais a mhéid a bhaineann le comhaltaí na cuideachta.

 (3) Comhlíonfaidh ráitis airgeadais grúpa faoi Acht na gCuideachtaí—

  (a) na forálacha de Sceideal 4 a bhaineann leis na prionsabail chuntasaíochta a bheidh le 
cur chun feidhme, le foirm agus lánas an chláir comhardaithe chomhdhlúite agus an 
chuntais chomhdhlúite sochair agus dochair agus leis an bhfaisnéis bhreise a bheidh 
le soláthar ar mhodh nótaí a bheidh ag gabháil leis na ráitis airgeadais grúpa,

  (b) caighdeáin chuntasaíochta is infheidhme, agus

  (c) forálacha eile an Achta seo.

 (4) I gcás nár leor Sceideal 4, caighdeáin chuntasaíochta is infheidhme agus forálacha eile 
an Achta seo maidir leis na nithe a bheidh le háireamh i ráitis airgeadais grúpa (nó 
i nótaí a bheidh ag gabháil leis na ráitis airgeadais sin) a chomhlíonadh chun léargas 
fíorcheart a thabhairt ar na nithe dá dtagraítear i bhfo-alt (2), tabharfar an fhaisnéis 
bhreise riachtanach sna ráitis airgeadais grúpa nó i nóta a bheidh ag gabháil leo.
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 (5) Más rud é, in imthosca speisialta, go mbeidh comhlíonadh aon cheann d’fhorálacha 
an Achta seo (fiú dá soláthrófaí faisnéis bhreise faoi fho-alt (4)) ar neamhréir leis an 
gceanglas léargas fíorcheart a thabhairt ar na nithe dá dtagraítear i bhfo-alt (2), imeoidh 
stiúrthóirí na cuideachta ón bhforáil sin a mhéid is gá chun léargas fíorcheart a thabhairt.

 (6) Déanfar sonraí aon imeachta faoi fho-alt (5), na cúiseanna a bhí leis an imeacht agus 
éifeacht an imeachta a thabhairt i nóta a bheidh ag gabháil leis na ráitis airgeadais.

 (7) Cinnteoidh cuideachta—

  (a) go n-áireofar ina ráitis airgeadais grúpa faoi Acht na gCuideachtaí ráiteas i dtaobh ar 
ullmhaíodh iad de réir caighdeáin chuntasaíochta is infheidhme agus go n-aithneofar 
iontu na caighdeáin a bheidh i gceist, agus

  (b) go ndéanfar nóta sna ráitis airgeadais grúpa faoi Acht na gCuideachtaí d’aon imeacht 
ábhartha ó na caighdeáin sin, d’éifeacht an imeachta agus de na cúiseanna a bhí leis.

 (8) Is infheidhme caighdeáin chuntasaíochta maidir le ráitis airgeadais grúpa cuideachta 
sealbhaíochta má tá na caighdeáin sin, de réir a dtéarmaí, iomchuí maidir le himthosca 
na cuideachta sin agus a foghnóthas agus leis na ráitis airgeadais grúpa sin.

 (9) Má mhainníonn cuideachta aon cheann d’fho-ailt (2) go (7) a chomhlíonadh, beidh an 
chuideachta agus aon oifigeach di a mbeidh mainneachtain déanta aige nó aici ciontach 
i gcion de chuid earnáil 2.

 (10) In aon imeachtaí i gcoinne duine i leith cion faoi fho-alt (9), is cosaint é a chruthú go 
raibh forais réasúnacha ag an gcosantóir chun a chreidiúint agus gur chreid sé nó sí—

  (a) gur cuireadh de dhualgas ar dhuine inniúil iontaofa a chinntiú gur comhlíonadh 
forálacha an fho-ailt lena mbaineann, agus

  (b) go raibh an duine deireanach sin in ann an dualgas sin a chomhlíonadh.

 (11) I bhfo-alt (9), folaíonn “oifigeach” aon chúlstiúrthóir agus aon stiúrthóir de facto.

Ráitis airgeadais grúpa de réir CITAnna

295. (1) I gcás go n-ullmhóidh stiúrthóirí cuideachta sealbhaíochta ráitis airgeadais grúpa de réir 
CITAnna, comhlíonfaidh siad gach CITA ina leith sin agus—

  (a) déanfaidh siad ráiteas gan chuntar sna nótaí a bheidh ag gabháil leis na ráitis 
airgeadais grúpa sin á rá gur ullmhaíodh na ráitis airgeadais sin de réir caighdeáin 
idirnáisiúnta um thuairisciú airgeadais, agus

  (b) cinnteoidh siad go mbeidh sna ráitis airgeadais sin an fhaisnéis bhreise a éilítear leis 
an Acht seo, seachas an fhaisnéis a éilítear le Sceidil 3 agus 4.

 (2) D’fhonn amhras a sheachaint, maidir leis an gceanglas i dtaobh ráitis airgeadais grúpa 
arna n-ullmhú de réir CITAnna do thabhairt léiriú ceart ar na sócmhainní, ar na dliteanais, 
ar an staid airgeadais, ar an bhfeidhmíocht airgeadais agus ar na sreafaí airgid, measfar 
go bhfuil sé comhionann leis an léargas fíorcheart a éilítear le halt 294(2).

 (3) Má mhainníonn cuideachta fo-alt (1) a chomhlíonadh, beidh an chuideachta agus aon 
oifigeach di a mbeidh mainneachtain déanta aige nó aici ciontach i gcion de chuid  
earnáil 2.
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 (4) In aon imeachtaí i gcoinne duine i leith cion faoi fho-alt (3), is cosaint é a chruthú go 
raibh forais réasúnacha ag an gcosantóir chun a chreidiúint agus gur chreid sé nó sí—

  (a) gur cuireadh de dhualgas ar dhuine inniúil iontaofa a chinntiú gur comhlíonadh 
forálacha an fho-ailt lena mbaineann, agus

  (b) go raibh an duine deireanach sin in ann an dualgas sin a chomhlíonadh.

 (5) I bhfo-alt (3), folaíonn “oifigeach” aon chúlstiúrthóir agus aon stiúrthóir de facto.

Comhréireacht ráiteas airgeadais.

296. (1) Faoi réir fhorálacha an ailt seo, cinnteoidh stiúrthóirí cuideachta sealbhaíochta maidir  
le ráitis airgeadais eintitis—

  (a) na cuideachta sealbhaíochta, agus

  (b) gach ceann d’fhoghnóthais na cuideachta sealbhaíochta,

  go n-ullmhófar iad tríd an gcreat tuairiscithe airgeadais céanna, ach amháin a mhéid go 
bhfuil, ina dtuairim, cúiseanna maithe ann gan déanamh amhlaidh, agus go nochtfar na 
cúiseanna sin i ráitis airgeadais eintitis na cuideachta sealbhaíochta.

 (2) Maidir le ráitis airgeadais foghnóthas, ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) ach amháin maidir 
le ráitis airgeadais eintitis foghnóthas a cheanglaítear a ullmhú faoin Acht seo.

 (3) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1)—

  (a) i gcás nach n-ullmhóidh na stiúrthóirí ráitis airgeadais grúpa i gcomhair na  
cuideachta sealbhaíochta, nó

  (b) maidir le ráitis airgeadais foghnóthas nach bhfuil ag trádáil chun go bhfaighidh na 
comhaltaí gnóchan.

 (4) I gcás go n-ullmhóidh stiúrthóirí na cuideachta sealbhaíochta ráitis airgeadais grúpa de 
réir CITAnna agus ráitis airgeadais eintitis de réir CITAnna i gcomhair na cuideachta 
sealbhaíochta, beidh éifeacht le fo-alt (1) amhail is dá bhfágfaí mír (a) de ar lár.

caiBidil 5

Ráitis airgeadais grúpa: díolúintí agus eisiamh

Díolúine ó chomhdhlúthú: méid an ghrúpa

297. (1) Beidh feidhm ag fo-alt (2) ach amháin i gcás gur roghnaigh an chuideachta ráitis 
airgeadais grúpa de réir CITAnna a ullmhú; beidh a oibriú faoi réir fho-ailt (3) go (8) 
agus alt 298.

 (2) Beidh cuideachta sealbhaíochta, i leith bliain airgeadais áirithe, díolmhaithe ón 
gceanglas ráitis airgeadais grúpa a ullmhú más rud é, ar dháta deiridh bliana airgeadais 
na cuideachta sealbhaíochta—

  (a) i leith na bliana airgeadais sin, agus

  (b) i leith na bliana airgeadais de chuid na cuideachta sin díreach roimh an mbliain 
airgeadais sin,
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  go gcomhlíonfaidh an chuideachta sealbhaíochta agus a foghnóthais go léir arna  
nglacadh ina n-iomláine 2 cheann ar a laghad de na 3 choinníoll cháilitheacha seo a 
leanas.

 (3) Is iad na coinníollacha cáilitheacha sin—

  (a) nach mó na €10 milliún iomlán an chláir comhardaithe atá ag an gcuideachta 
sealbhaíochta gona foghnóthais arna nglacadh ina n-iomláine,

  (b) nach mó ná €20 milliún méid láimhdeachais na cuideachta sealbhaíochta gona 
foghnóthais arna nglacadh ina n-iomláine, agus

  (c) nach mó ná 250 an meánlíon daoine ar fostú ag an gcuideachta sealbhaíochta gona 
foghnóthais arna nglacadh ina n-iomláine.

 (4) San alt seo, ciallaíonn “iomlán an chláir comhardaithe”, i ndáil le cuideachta nó gnóthas, 
comhiomlán na méideanna a thaispeántar mar shócmhainní i gclár comhardaithe na 
cuideachta nó an ghnóthais.

 (5) San alt seo, ciallaíonn “méid láimhdeachais”, i ndáil le cuideachta nó gnóthas, méid 
an láimhdeachais a thaispeántar i gcuntas sochair agus dochair na cuideachta nó an 
ghnóthais.

 (6) Chun críocha an ailt seo, is é an meánlíon daoine ar fostú an líon a cheanglaítear a 
nochtadh de réir alt 317.

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

 (8) Ní bheidh feidhm ag an alt seo más rud é—

  (a) go ndearnadh aon scaireanna, aon bhintiúir nó aon fhiach-urrúis eile de chuid 
foghnóthais a ligean isteach chun a dtrádála ar mhargadh rialáilte i stát de chuid 
LEE, nó

  (b) gur foras creidmheasa nó gnóthas árachais aon cheann de na foghnóthais.

Feidhm alt 297 in imthosca áirithe agus scor de dhíolúine

298. (1) San alt seo, maidir leis an tagairt don cheanglas grúpa a bheith á chomhlíonadh is tagairt 
í don chuideachta lena mbaineann gona foghnóthais go léir do chomhlíonadh 2 cheann 
ar a laghad de na 3 choinníoll in alt 297(3).

 (2) Aon chuideachta nach cuideachta sealbhaíochta í roimh thosach feidhme na Coda seo 
agus a thiocfaidh chun bheith ina cuideachta sealbhaíochta ar thosach feidhme na Coda 
seo nó dá éis féadfaidh sí leas a bhaint as an díolúine in alt 297(2) i leith na bliana 
airgeadais ina dtiocfaidh sí chun bheith ina cuideachta sealbhaíochta má chomhlíontar 
an ceanglas grúpa i leith na bliana airgeadais sin.

 (3) I gcás go gcáileoidh cuideachta sealbhaíochta chun leas a bhaint as an díolúine in alt 
297(2), leanfaidh sí de bheith cáilithe amhlaidh, mura rud é, sa bhliain airgeadais is 
déanaí de chuid na cuideachta agus sa bhliain airgeadais de chuid na cuideachta díreach 
roimh an mbliain airgeadais sin, nach gcomhlíonfar an ceanglas grúpa.
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Díolúine ó chomhdhlúthú: cuideachta sealbhaíochta is foghnóthas do ghnóthas atá cláraithe 
in LEE

299. (1) Faoi réir fho-alt (4), beidh cuideachta sealbhaíochta díolmhaithe ón gceanglas ráitis 
airgeadais grúpa a ullmhú más foghnóthas í an chuideachta sealbhaíochta sin (“an 
chuideachta sealbhaíochta íochtarach”) inti féin agus má tá a gnóthas sealbhaíochta 
bunaithe faoi dhlíthe stáit de chuid LEE agus má tá feidhm ag ceann amháin nó ceann 
eile de na cásanna seo a leanas.

 (2) Is iad na cásanna sin—

  (a) gur fochuideachta ar lánúinéireacht ag an ngnóthas sealbhaíochta eile sin í an 
chuideachta sealbhaíochta íochtarach,

  (b) go sealbhaíonn an gnóthas sealbhaíochta eile sin níos mó ná 50 faoin gcéad de 
na scaireanna sa chuideachta sealbhaíochta íochtarach agus nach bhfuil fógra á 
iarraidh ráitis airgeadais grúpa a ullmhú seirbheáilte ar an gcuideachta sealbhaíochta 
íochtarach ag scairshealbhóirí a shealbhaíonn san iomlán—

   (i) níos mó ná leath na scaireanna atá fágtha sa chuideachta sealbhaíochta  
íochtarach, nó

   (ii) 5 faoin gcéad nó níos mó de na scaireanna iomlána sa chuideachta sealbhaíochta 
íochtarach.

 (3) An fógra dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(b) seirbheálfar é ar an gcuideachta sealbhaíochta 
íochtarach tráth nach déanaí ná 6 mhí tar éis dheireadh na bliana airgeadais roimh an 
mbliain airgeadais lena mbaineann sé.

 (4) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) mura gcomhlíonfar na coinníollacha seo a leanas—

  (a) go n-áireofar an chuideachta sealbhaíochta íochtarach i gcuntais chomhdhlúite i 
gcomhair grúpa níos mó a bheidh tarraingthe suas suas go dtí an dáta céanna, nó suas 
go dtí dáta is luaithe ná sin sa bhliain airgeadais chéanna, ag gnóthas sealbhaíochta 
arna bhunú faoi dhlíthe stáit de chuid LEE,

  (b) go dtarraingeofar suas agus go n-iniúchfar na cuntais sin agus go dtarraingeofar  
suas tuarascáil bhliantúil chomhdhlúite an ghrúpa—

   (i) de réir fhorálacha an Seachtú Treoir (más infheidhme, arna modhnú le Treoir 
86/635/CEE ón gComhairle an 8 Nollaig 1986 nó le Treoir 91/674/CEE ón 
gComhairle an 23 Nollaig 1991), nó

   (ii) de réir caighdeáin idirnáisiúnta um thuairisciú airgeadais,

  (c) go nochtfaidh an chuideachta sealbhaíochta íochtarach ina ráitis airgeadais eintitis 
go bhfuil sí díolmhaithe ón oibleagáid ráitis airgeadais grúpa a ullmhú agus a 
sheachadadh,

  (d) go sonróidh an chuideachta sealbhaíochta íochtarach ina ráitis airgeadais eintitis 
ainm an ghnóthais sealbhaíochta a tharraingeoidh suas na cuntais chomhdhlúite dá 
dtagraítear i mír (a) agus—

   (i) más lasmuigh den Stát atá an gnóthas sealbhaíochta corpraithe, an tír ina bhfuil 
sé corpraithe, nó
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   (ii) má tá an gnóthas sealbhaíochta neamhchorpraithe, seoladh na príomháite gnó 
aige,

   agus

  (e) go seachadfaidh an chuideachta sealbhaíochta íochtarach ar an gCláraitheoir, 
laistigh den tréimhse a cheadaítear chun a ráitis airgeadais eintitis a sheachadadh, 
cóipeanna—

   (i) de chuntais chomhdhlúite an ghnóthais sealbhaíochta, agus

   (ii) den tuarascáil bhliantúil chomhdhlúite,

  mar aon le tuarascáil na n-iniúchóirí orthu.

 (5) Aon scaireanna a bheidh á sealbhú ag stiúrthóirí de chuid na cuideachta sealbhaíochta 
íochtaraí d’fhonn aon cheanglas maidir le scaircháilíocht a chomhlíonadh tabharfar 
neamhaird orthu le linn a bheith ag cinneadh chun críocha fho-alt (2)(a) an fochuideachta 
ar lánúinéireacht ag cuideachta eile í an chuideachta.

 (6) Chun críocha mhír (b) d’fho-alt (2), aon scaireanna a bheidh á sealbhú ag fochuideachta 
ar lánúinéireacht ag an ngnóthas céadluaite sa mhír sin, nó á sealbhú thar ceann an 
ghnóthais sin nó a fochuideachta ar lánúinéireacht, cuirfear síos don ghnóthas sin iad.

 (7) Gan dochar don fhorléiriú dá bhforáiltear i bhfo-alt (8) ar an abairt “tuarascáil bhliantúil 
chomhdhlúite”, aon tagairtí san alt seo—

  (a) do ghnóthas arna bhunú faoi dhlíthe Stáit de chuid LEE,

  (b) do chuntais chomhdhlúite arna n-ullmhú ag gnóthas den sórt sin, agus

  (c) do nithe iomchuí eile ina leith sin,

  déanfar iad, i gcás inar cuideachta atá cláraithe faoin Acht seo nó cuideachta láithreach 
é an gnóthas, a léamh, faoi seach, mar thagairtí—

  (i) don chuideachta arna clárú amhlaidh nó don chuideachta láithreach, de réir mar a 
bheidh,

  (ii) do ráitis airgeadais grúpa arna n-ullmhú ag an gcuideachta, agus

  (iii) do na nithe dá bhforáiltear leis an gCuid seo nó le haon achtachán eile, nó dá 
dtagraítear sa Chuid seo nó in aon achtachán eile, agus a fhreagraíonn do na nithe 
iomchuí sin.

 (8) San alt seo—

  ciallaíonn “tuarascáil bhliantúil chomhdhlúite” an tuarascáil arna hullmhú ag lucht 
bainistíochta an ghrúpa de réir an Seachtú Treoir agus tá sé comhionann leis an abairt 
“tuarascáil na stiúrthóirí” mar a úsáidtear í sa Chuid seo;

  ciallaíonn an “Seachtú Treoir” an Seachtú Treoir ón gComhairle 83/349/CEE an 13 
Meitheamh 1983.

cd.6 a.299



306

[2014.][Uimh. 38.]
  

Acht na gCuideachtaí, 2014.
  

Díolúine ó chomhdhlúthú: cuideachta sealbhaíochta is foghnóthas do ghnóthas atá cláraithe 
lasmuigh de LEE

300. (1) Faoi réir fho-alt (4), beidh cuideachta sealbhaíochta díolmhaithe ón gceanglas 
ráitis airgeadais grúpa a ullmhú más foghnóthas í an chuideachta sealbhaíochta (“an 
chuideachta sealbhaíochta íochtarach”) inti féin agus más rud é nach bhfuil a gnóthas 
sealbhaíochta bunaithe faoi dhlí stáit de chuid LEE agus má tá feidhm ag ceann amháin 
nó ceann eile de na cásanna seo a leanas.

 (2) Is iad na cásanna sin—

  (a) gur fochuideachta ar lánúinéireacht ag an ngnóthas sealbhaíochta eile sin í an 
chuideachta sealbhaíochta íochtarach,

  (b) go sealbhaíonn an gnóthas sealbhaíochta eile sin níos mó ná 50 faoin gcéad de 
na scaireanna sa chuideachta sealbhaíochta íochtarach agus nach bhfuil fógra á 
iarraidh ráitis airgeadais grúpa a ullmhú seirbheáilte ar an gcuideachta sealbhaíochta 
íochtarach ag scairshealbhóirí a shealbhaíonn san iomlán—

   (i) níos mó ná leath na scaireanna atá fágtha sa chuideachta sealbhaíochta  
íochtarach, nó

   (ii) 5 faoin gcéad nó níos mó de na scaireanna iomlána sa chuideachta sealbhaíochta 
íochtarach.

 (3) An fógra dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(b) seirbheálfar é tráth nach déanaí ná 6 mhí tar éis 
dheireadh na bliana airgeadais roimh an mbliain airgeadais lena mbaineann sé.

 (4) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) mura gcomhlíonfar na coinníollacha seo a leanas—

  (a) go n-áireofar an chuideachta sealbhaíochta íochtarach gona foghnóthais go léir i 
gcuntais chomhdhlúite i gcomhair grúpa níos mó a bheidh tarraingthe suas suas go 
dtí an dáta céanna, nó suas go dtí dáta is luaithe ná sin sa bhliain airgeadais chéanna, 
ag gnóthas sealbhaíochta;

  (b) go dtarraingeofar suas na cuntais sin agus, más cuí, tuarascáil bhliantúil chomhdhlúite 
an ghrúpa—

   (i) de réir fhorálacha an Seachtú Treoir (más infheidhme, arna modhnú le Treoir 
86/635/CEE ón gComhairle an 8 Nollaig 1986 nó le Treoir 91/674/CEE ón 
gComhairle an 23 Nollaig 1991), nó

   (ii) ar mhodh a bheidh comhionann le cuntais chomhdhlúite agus tuarascálacha 
bliantúla comhdhlúite arna dtarraingt suas amhlaidh;

  (c) go ndéanfaidh duine amháin nó níos mó a bheidh údaraithe chun cuntais a iniúchadh 
faoi na dlíthe ar fúthu a bheidh an gnóthas sealbhaíochta a tharraingeoidh suas iad 
bunaithe na cuntais chomhdhlúite a iniúchadh;

  (d) go nochtfaidh an chuideachta sealbhaíochta íochtarach ina ráitis airgeadais eintitis 
go bhfuil sí díolmhaithe ón oibleagáid ráitis airgeadais grúpa a ullmhú agus a 
sheachadadh;

  (e) go sonróidh an chuideachta sealbhaíochta íochtarach ina ráitis airgeadais eintitis 
ainm an ghnóthais sealbhaíochta a tharraingeoidh suas na cuntais chomhdhlúite dá 
dtagraítear i mír (a) agus—
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   (i) más comhlacht corpraithe é an gnóthas, an tír ina bhfuil sé corpraithe, nó

   (ii) má tá an gnóthas sealbhaíochta neamhchorpraithe, seoladh na príomháite gnó 
aige;

   agus

  (f) go seachadfaidh an chuideachta sealbhaíochta íochtarach ar an gCláraitheoir, 
laistigh den tréimhse a cheadaítear chun a ráitis airgeadais eintitis a sheachadadh, 
cóipeanna—

   (i) de chuntais chomhdhlúite an ghnóthais sealbhaíochta eile, agus

   (ii) más cuí, den tuarascáil bhliantúil chomhdhlúite,

  mar aon le tuarascáil na n-iniúchóirí orthu.

 (5) Aon scaireanna a bheidh á sealbhú ag stiúrthóirí de chuid na cuideachta sealbhaíochta 
íochtaraí d’fhonn aon cheanglas maidir le scaircháilíocht a chomhlíonadh tabharfar 
neamhaird orthu le linn a bheith ag cinneadh chun críocha fho-alt (2)(a) an fochuideachta 
ar lánúinéireacht ag cuideachta eile í an chuideachta.

 (6) Chun críocha mhír (b) d’fho-alt (2), aon scaireanna a bheidh á sealbhú ag fochuideachta 
ar lánúinéireacht ag an ngnóthas céadluaite sa mhír sin, nó á sealbhú thar ceann an 
ghnóthais sin nó a fochuideachta ar lánúinéireacht, cuirfear síos don ghnóthas sin iad.

 (7) San alt seo—

  ciallaíonn “tuarascáil bhliantúil chomhdhlúite”—

  (a) an tuarascáil arna hullmhú ag lucht bainistíochta an ghrúpa de réir an Seachtú Treoir, 
nó

  (b) an tuarascáil ó lucht bainistíochta an ghrúpa a cheanglaítear a ullmhú faoi na dlíthe 
nó na bearta riaracháin arb é an toradh orthu an comhionannas dá dtagraítear i bhfo-
alt (4)(b)(ii),

  agus, i gceachtar cás, tá sé comhionann leis an abairt “tuarascáil na stiúrthóirí” mar a 
úsáidtear sa Chuid seo í;

  ciallaíonn an “Seachtú Treoir” an Seachtú Treoir 83/349/CEE ón gComhairle an 13 
Meitheamh 1983.

Díolúine ó chomhdhlúthú: cuideachta sealbhaíochta mar aon lena foghnóthais go léir a 
eisiamh ó chomhdhlúthú

301. Beidh cuideachta sealbhaíochta díolmhaithe ón gceanglas ráitis airgeadais grúpa a ullmhú 
más rud é, de bhua alt 303(2) nó (3), go bhféadfaí a foghnóthais go léir a eisiamh ón 
gcomhdhlúthú i ráitis airgeadais grúpa faoi Acht na gCuideachtaí.

Díolúine ó chomhdhlúthú i gcás go gceadófar é sin le CITAnna

302. Aon chuideachta sealbhaíochta a ullmhóidh ráitis airgeadais de réir CITAnna beidh sí 
díolmhaithe ón gceanglas ráitis airgeadais grúpa a ullmhú sna himthosca dá bhforáiltear, 
agus faoi réir chomhlíonadh na gcoinníollacha ina leith sin a shonraítear, in CITAnna.
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Foghnóthais a áireamh sna ráitis airgeadais grúpa

303. (1) I gcás ráitis airgeadais grúpa faoi Acht na gCuideachtaí, déanfar foghnóthais uile na 
cuideachta sealbhaíochta a chomhdhlúthú sna ráitis airgeadais grúpa, ach beidh sé sin 
faoi réir na n-eisceachtaí a údaraítear leis na forálacha sin ina dhiaidh seo den alt seo.

 (2) Féadfar foghnóthas a eisiamh ó chomhdhlúthú i ráitis airgeadais grúpa faoi Acht na 
gCuideachtaí mura bhfuil a áireamh ábhartha d’fhonn léargas fíorcheart a thabhairt; ach 
ní fhéadfar 2 ghnóthas nó níos mó a eisiamh ach amháin mura bhfuil siad ábhartha, chun 
na gcríoch sin, á nglacadh le chéile.

 (3) Ina theannta sin, féadfar foghnóthas a eisiamh ó chomhdhlúthú i ráitis airgeadais grúpa 
faoi Acht na gCuideachtaí más rud é—

  (a) go gcuireann srianta diana fadtréimhseacha bac substainteach ar fheidhmiú chearta 
na cuideachta sealbhaíochta ar shócmhainní nó ar bhainistíocht an fhoghnóthais sin, 
nó

  (b) nach féidir an fhaisnéis is gá chun ráitis airgeadais grúpa a ullmhú de réir na Coda 
seo a fháil gan caiteachas neamhréireach nó moill mhíchuí, nó

  (c) go sealbhaítear leas na cuideachta sealbhaíochta d’fhonn é a athdhíol dá éis sin agus 
chun na críche sin amháin.

 (4) An tagairt i bhfo-alt (3)(a) do chearta na cuideachta sealbhaíochta agus an tagairt i bhfo-
alt (3)(c) do leas na cuideachta sealbhaíochta is tagairtí iad, faoi seach, do chearta agus 
do leas a shealbhaíonn an chuideachta sealbhaíochta nó a chuirtear síos don chuideachta 
sealbhaíochta chun críocha alt 7 (míniú ar “fochuideachta”) nach mbeadh sí ina 
cuideachta sealbhaíochta dá n-uireasa nó dá uireasa.

Mar a dhéileálfar le cuntas sochair agus dochair eintitis i gcás go n-ullmhófar ráitis 
airgeadais grúpa

304. (1) Faoi réir fho-alt (3), tá feidhm ag fo-alt (2) maidir le cuntas sochair agus dochair eintitis 
cuideachta sealbhaíochta más rud é—

  (a) go gceanglófar ar an gcuideachta ráitis airgeadais grúpa a ullmhú de réir an Achta 
seo agus go n-ullmhóidh sí na ráitis sin, agus

  (b) go dtaispeánfar sna nótaí a bheidh ag gabháil le clár comhardaithe eintitis na 
cuideachta brabús nó caillteanas na cuideachta i leith na bliana airgeadais arna 
chinneadh de réir an Achta seo.

 (2) Maidir leis an gcuntas sochair agus dochair eintitis mar aon leis an bhfaisnéis a 
shonraítear i míreanna 62 go 66 de Sceideal 3 (faisnéis is forlíonadh ar an gcuntas sochair 
agus dochair) nó faisnéis dá samhail a éilítear le CITAnna ceadófar iad de réir alt 324 
(ceadú ón mbord stiúrthóirí) ach féadfar iad a fhágáil ar lár as ráitis airgeadais eintitis 
na cuideachta chun críocha alt 338 (doiciméid airgeadais a scaipeadh), agus beidh siad 
díolmhaithe freisin ó cheanglais—

  (a) alt 339 (ceart comhaltaí chun cóipeanna de ráitis airgeadais a éileamh),

  (b) alt 341 (leagfar ráitis airgeadais faoi bhráid comhaltaí), agus

  (c) alt 347 (doiciméid a chuirfear i gceangal le tuairisceán bliantúil).
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 (3) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (2) mura nochtfar sna ráitis airgeadais eintitis a fhoilseofar i 
dteannta na ráiteas airgeadais grúpa gur baineadh leas as.

caiBidil 6

Luach saothair agus idirbhearta stiúrthóirí a nochtadh

Luach saothair stiúrthóirí a nochtadh

305. (1) Sna nótaí a ghabhann leis na ráitis airgeadais reachtúla de chuid cuideachta nochtfar i 
gcomhair na bliana airgeadais reatha agus na bliana airgeadais roimhe sin na méideanna 
seo a leanas i ndáil le stiúrthóirí na cuideachta (agus folaíonn an abairt sin an duine nó na 
daoine a bhí, aon tráth le linn na bliana airgeadais lena mbaineann, ina stiúrthóir nó ina 
stiúrthóirí uirthi)—

  (a) méid comhiomlán na ndíolaíochtaí a íocadh le stiúrthóirí nó ab infhaighte acu i leith 
seirbhísí cáilitheacha,

  (b) méid comhiomlán na ngnóchan ag na stiúrthóirí ar scair-roghanna a fheidhmiú le 
linn na bliana airgeadais,

  (c) méid comhiomlán an airgid nó luach sócmhainní eile, lena n-áirítear scaireanna ach 
gan scair-roghanna a áireamh, a íocadh leis na stiúrthóirí nó ab infhaighte acu faoi 
scéimeanna dreasachta fadtéarma i leith seirbhísí cáilitheacha,

  (d) méid comhiomlán aon ranníocaí a íocadh, a ndéileáiltear leo mar ranníocaí a bheidh 
íoctha, nó ab iníoctha le linn na bliana airgeadais le scéim sochair scoir i leith 
seirbhísí cáilitheacha stiúrthóirí, agus déanfar na méideanna seo a leanas a aithint ar 
leithligh—

   (i) scéimeanna ranníoca shainithe, agus

   (ii) scéimeanna sochair shainithe,

   agus i ngach cás taispeánfar an líon stiúrthóirí, más ann, dá bhfuil sochair scoir ag 
fabhrú faoi na scéimeanna sin i leith seirbhísí cáilitheacha,

  (e) méid comhiomlán aon chúitimh a íocadh nó ab iníoctha le stiúrthóirí mar gheall ar 
chailleadh oifige nó íocaíochtaí foirceanta eile sa bhliain airgeadais.

 (2) Sna nótaí a ghabhann leis na ráitis airgeadais reachtúla de chuid cuideachta nochtfar i 
gcomhair na bliana airgeadais reatha agus na bliana airgeadais roimhe sin na méideanna 
seo a leanas i ndáil le duine amháin nó daoine is iarstiúrthóirí dá cuid nó is iarstiúrthóirí 
ar a gnóthas sealbhaíochta—

  (a) an méid comhiomlán a íocadh nó ab iníoctha i leith sochair scoir stiúrthóirí den sórt 
sin,

  (b) méid iomlán aon chúitimh a íocadh nó ab iníoctha le stiúrthóirí den sórt sin mar 
gheall ar chailleadh oifige nó íocaíochtaí foirceanta eile.

 (3) San alt seo, ciallaíonn “seirbhísí cáilitheacha”, i ndáil le haon duine, a sheirbhísí nó a 
seirbhísí mar stiúrthóir ar an gcuideachta agus a sheirbhísí nó a seirbhísí, le linn dó nó di 
a bheith ina stiúrthóir ar an gcuideachta, ina stiúrthóir ar aon cheann dá cuid foghnóthas 
nó ar shlí eile i dtaca le bainistiú chúrsaí na cuideachta nó aon cheann dá cuid foghnóthas.
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 (4) Chun críoch fho-alt (1)(a), folaíonn “díolaíochtaí”, i ndáil le stiúrthóir, tuarastail, táillí 
agus céatadáin, bónais, aon suimeanna a íocadh ar mhodh liúntas caiteachais a mhéid 
a chuirtear na suimeanna sin faoi mhuirear cáin ioncaim, agus, faoi réir fho-alt (5), an 
luach airgid a mheastar a bheith ar aon sochair eile a fuair sé nó sí ar shlí seachas in 
airgead tirim. 

 (5) Chun críoch fho-alt(1)(a), áfach, i ndáil le stiúrthóir, ní fholaíonn “díolaíochtaí”—

  (a) luach aon scair-roghanna a dheonófar dó nó di nó gnóchain a dhéanfaidh sé nó sí ar 
scair-roghanna a fheidhmiú,

  (b) aon ranníocaí a íocadh, a ndéileáiltear leo mar ranníocaí a íocadh, nó ab iníoctha ina 
leith le scéim sochair scoir nó aon sochair a mbeidh sé nó sí i dteideal a fháil ó scéim 
den sórt sin,

  (c) aon airgead nó aon sócmhainní a íocadh leis nó léi nó ab infhaighte aige nó aici faoi 
aon scéim dreasachta fadtéarma.

 (6) I bhfo-ailt (1)(b) agus (c) agus (5)(a)—

  ciallaíonn “scaireanna” scaireanna luaite (is é sin le rá scaireanna a luaitear ar aon 
mhargadh urrús nó eile dá dtagraítear in alt 1072) nó scaireanna atá infhuascailte in 
airgead tirim nó atá indíola in airgead tirim;

  ciallaíonn “scair-roghanna” roghanna ar scaireanna luaite nó ar scaireanna atá 
infhuascailte in airgead tirim.

 (7) I bhfo-alt (1)(c), ciallaíonn “scéim dreasachta fadtéarma” aon chomhaontú nó aon 
chomhshocraíocht faoina bhféadfaidh airgead nó sócmhainní eile teacht chun bheith 
infhaighte ag stiúrthóir agus a fholaíonn coinníoll cáilitheach amháin nó níos mó i 
leith seirbhísí nó feidhmiú nach bhfuil inchomhlíonta laistigh d’aon bhliain airgeadais 
amháin; agus chun na críche sin tabharfar neamhaird ar na nithe seo a leanas:

  (a) bónais a mbeidh a méid le cinneadh faoi threoir seirbhís nó feidhmiú laistigh d’aon 
bhliain amháin;

  (b) cúiteamh mar gheall ar chailleadh oifige agus íocaíochtaí foirceanta eile; agus

  (c) sochair scoir.

 (8) Ní áireofar sa mhéid a bheidh le taispeáint chun críoch fho-alt (2)(a) aon sochair scoir 
a íocadh nó ab infhaighte faoi scéim sochair scoir más scéim í de chineál gur leor go 
substaintiúil na ranníocaí fúithi chun an scéim a chothabháil. 

 (9) Áireofar sa mhéid a bheidh le taispeáint amhlaidh, áfach, aon sochair scoir a íocadh nó 
ab infhaighte i leith aon seirbhísí cáilitheacha a thug iarstiúrthóir ar an gcuideachta, cibé 
acu is leis féin nó léi féin nó aige féin nó aici féin é nó, ar é nó í a ainmniú nó de bhua 
cleithiúnas air nó uirthi nó baint eile leis nó léi, le haon duine eile nó ag aon duine eile.

 (10) Maidir leis an méid a bheidh le taispeáint chun críoch fho-alt (2)(a) déanfar idirdhealú 
ann idir sochair scoir i leith seirbhísí mar stiúrthóir, cibé acu is ar an gcuideachta nó ar a 
cuid foghnóthas é, agus sochair scoir eile.

 (11) Chun críocha an ailt seo—
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  ciallaíonn “ranníoc”, i ndáil le scéim sochair scoir, aon íocaíocht (lena n-áirítear préimh 
árachais) arna híoc chun críocha na scéime ag daoine nó i leith daoine a thugann seirbhísí 
a dtiocfaidh, nó a bhféadfadh go dtiocfadh, sochair scoir chun bheith iníoctha ina 
leith faoin scéim, ach ní fholaíonn sé aon íocaíocht i leith 2 dhuine nó níos mó murab 
infhionnta an méid a íocadh i leith gach duine díobh;

  folaíonn “sochair scoir” aon phinsean, aoisliúntas, aisce aoisliúntais nó aon íocaíocht dá 
samhail;

  ciallaíonn “scéim sochair scoir” scéim chun sochair scoir a sholáthar i leith seirbhísí mar 
stiúrthóir nó eile a chothabháiltear go hiomlán nó go páirteach le ranníocaí.

 (12) Maidir leis na méideanna a bheidh le taispeáint chun críoch fho-ailt (1)(e) agus (2)(b)—

  (a) áireofar iontu aon suimeanna a íocadh le stiúrthóir nó iarstiúrthóir, nó ab infhaighte 
uathu—

   (i) ar mhodh cúiteamh mar gheall ar chailleadh oifige nó íocaíocht foirceanta eile 
mar stiúrthóir ar an gcuideachta,

   (ii) le linn dó nó di a bheith ina stiúrthóir ar an gcuideachta, nó ar scor dó nó di de 
bheith ina stiúrthóir ar an gcuideachta nó i dtaca leis an gcéanna—

    (I) ar mhodh cúiteamh mar gheall ar chailleadh aon oifige eile i dtaca le bainistiú 
chúrsaí na cuideachta nó aon íocaíocht foirceanta eile i leith na hoifige sin, 
nó

    (II) ar mhodh cúiteamh mar gheall ar chailleadh oifige nó aon íocaíocht  
foirceanta eile mar stiúrthóir nó ar shlí eile i dtaca le bainistiú cúrsaí aon 
cheann dá cuid foghnóthas,

   agus

  (b) déanfar idirdhealú iontu idir cúiteamh nó íocaíochtaí foirceanta i leith oifig an 
stiúrthóra, cibé acu is ar an gcuideachta nó ar a cuid foghnóthas é, agus cúiteamh nó 
íocaíochtaí foirceanta i leith oifigí eile,

  agus, chun críocha an ailt seo, folóidh tagairtí d’íocaíochtaí foirceanta tagairtí do 
shuimeanna a íocadh nó ab iníoctha mar chomaoin i leith duine d’éirí as oifig, nó i dtaca 
leis an gcéanna.

 (13) Maidir leis na méideanna a bheidh le taispeáint chun críoch fho-ailt (1) agus (2)—

  (a) áireofar na suimeanna iomchuí go léir a d’íoc siad seo a leanas nó ab infhaighte 
uathu—

   (i) an chuideachta,

   (ii) foghnóthais na cuideachta,

   (iii) aon ghnóthas sealbhaíochta de chuid na cuideachta, agus

   (iv) aon duine eile,

   seachas suimeanna a mbeidh cuntas le tabhairt iontu don chuideachta nó d’aon 
cheann dá cuid foghnóthas nó, de bhua alt 253, d’iarchomhaltaí nó do chomhaltaí 
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láithreacha den chuideachta nó d’aon cheann dá cuid foghnóthas nó d’aon aicme de 
na comhaltaí sin; agus 

  (b) déanfar idirdhealú iontu, i gcás an mhéid atá le taispeáint chun críoch fho-alt (1)(e) 
nó (2)(b), idir na suimeanna a d’íoc an chuideachta, foghnóthais na cuideachta, aon 
ghnóthas sealbhaíochta agus aon daoine eile, nó ab infhaighte uathu sin faoi seach.

Forálacha forlíontacha i ndáil le halt 305

306. (1) Áireofar sna méideanna a bheidh le taispeáint chun críoch alt 305 i ndáil le stiúrthóir na 
méideanna go léir a íocadh le duine atá bainteach le stiúrthóir de réir bhrí alt 220, nó ab 
iníoctha leis an gcéanna.

 (2) Is iad na méideanna a bheidh le taispeáint chun críoch alt 305 d’aon bhliain airgeadais na 
suimeanna ab infhaighte i leith na bliana sin, cibé uair a íoctar iad, nó, i gcás suimeanna 
nárbh infhaighte i leith tréimhse, na suimeanna a íocadh i gcaitheamh na bliana sin, sa 
dóigh, áfach— 

  (a) más rud é nach dtaispeánfar aon suimeanna sna ráitis airgeadais reachtúla don bhliain 
airgeadais iomchuí ar an bhforas go ndlífidh an duine a fuair iad cuntas a thabhairt 
iontu mar a luaitear i bhfo-alt (13)(a) den alt sin, ach go scaoilfear an dliteanas go 
hiomlán nó go páirteach dá éis sin nó nach bhforfheidhmeofar é laistigh de thréimhse 
2 bhliain, nó

  (b) más rud é go ndéanfar aon suimeanna a íocadh mar liúntas caiteachais a chur faoi 
mhuirear cáin ioncaim tar éis dheireadh na bliana airgeadais iomchuí,

  go ndéanfar na suimeanna sin, go feadh an mhéid a scaoilfear an dliteanas nó nach 
gcuirfear i bhfeidhm é nó a chuirfear faoi mhuirear iad mar a luaitear, de réir mar a 
bheidh, a thaispeáint sna chéad ráitis airgeadais reachtúla inarb indéanta iad a thaispeáint, 
agus go ndéanfar idirdhealú idir iad agus na méideanna a bheidh le taispeáint sna ráitis 
sin ar leithligh ón bhforáil seo. 

 (3) I gcás gur gá déanamh amhlaidh chun aon idirdhealú a cheanglaítear le halt 305 nó leis 
an alt seo ar aon mhéid atá le taispeáint chun críche ceachtar den dá alt, féadfaidh na 
stiúrthóirí aon íocaíochtaí a chionroinnt ar cibé modh is cuí leo ar na nithe ar ina leith a 
íocadh iad nó ab infhaighte iad. 

 (4) Más rud é nach gcomhlíonfar ceanglais alt 305 nó an ailt seo, i gcás aon ráitis airgeadais 
reachtúla, beidh sé de dhualgas ar iniúchóirí reachtúla na cuideachta a scrúdóidh na ráitis 
airgeadais reachtúla, a mhéid is féidir leo le réasún, ráiteas ina mbeidh na sonraí is gá a 
chur sa tuarascáil ar na ráitis sin. 

 (5) Aon tagairt in alt 305 d’fhoghnóthas de chuid na cuideachta—

  (a) maidir le duine atá nó a bhí, le linn dó nó di a bheith ina stiúrthóir ar an gcuideachta, 
ina stiúrthóir freisin, de bhua ainmniúchán ón gcuideachta, go díreach nó go 
neamhdhíreach, ar aon chomhlacht corpraithe eile, folóidh sí, faoi réir na míre seo a 
leanas, an comhlacht corpraithe sin, cibé acu atá nó nach bhfuil sé, nó a bhí nó nach 
raibh sé, iarbhír ina fhoghnóthas de chuid na cuideachta, agus

  (b) measfar, chun críoch fho-ailt (3) go (6) agus (8) go (10) den alt sin, í a bheith ag 
tagairt d’fhoghnóthas an tráth a tugadh na seirbhísí, agus, chun críocha fho-alt (12) 
den alt sin, í a bheith ag tagairt d’fhoghnóthas díreach roimh chailleadh na hoifige 
mar stiúrthóir ar an gcuideachta.
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 (6) In alt 305 agus san alt seo, folaíonn “stiúrthóir” aon chúlstiúrthóir agus aon stiúrthóir de 
facto.

Oibleagáid chun faisnéis maidir le sochair stiúrthóirí a nochtadh: iasachtaí, quasi-iasachtaí, 
idirbhearta creidmheasa agus ráthaíochtaí

307. (1) Faoi réir ailt 308 agus 309, nochtfar i ráitis airgeadais eintitis de chuid cuideachta, 
don bhliain airgeadais reatha agus don bhliain airgeadais roimhe sin araon, sna nótaí a 
ghabhann leis na ráitis, na sonraí arna sonrú i bhfo-alt (3), (4), (5), (6) nó (7), de réir mar 
is cuí, maidir leo seo a leanas—

  (a) iasachtaí, quasi-iasachtaí agus idirbhearta creidmheasa a dhéanfaidh an chuideachta 
lena stiúrthóirí, le stiúrthóirí ar a gnóthas sealbhaíochta nó le daoine atá bainteach 
leis na stiúrthóirí sin, nó don chéanna,

  (b) aon chomhaontú ag an gcuideachta chun aon iasachtaí, quasi-iasachtaí agus 
idirbhearta creidmheasa a dhéanamh lena stiúrthóirí, le stiúrthóirí ar a gnóthas 
sealbhaíochta nó le daoine atá bainteach leis na stiúrthóirí sin, nó don chéanna,

  (c) ráthaíochtaí arna ndéanamh agus urrús arna sholáthar ag an gcuideachta thar 
ceann a stiúrthóirí, stiúrthóirí ar a gnóthas sealbhaíochta nó daoine atá bainteach 
leis na stiúrthóirí sin i dtaca le hiasacht, quasi-iasacht nó idirbheart creidmheasa 
arna déanamh nó arna dhéanamh leis na stiúrthóirí sin nó na daoine eile sin, nó don 
chéanna,

  (d) aon chomhaontú ag an gcuideachta ráthaíochtaí a dhéanamh nó aon urrús a sholáthar 
thar ceann a stiúrthóirí, stiúrthóirí ar a gnóthas sealbhaíochta nó daoine atá bainteach 
leis na stiúrthóirí sin i dtaca le hiasacht, quasi-iasacht nó idirbheart creidmheasa 
arna déanamh nó arna dhéanamh leis na stiúrthóirí sin nó na daoine eile sin, nó don 
chéanna, agus

  (e) aon cheann de na comhshocraíochtaí seo a leanas arna ndéanamh ag an gcuideachta 
nó ina bhfuil sí páirteach, eadhon—

   (i) aon chearta, oibleagáidí nó dliteanais a shannadh di, nó a ghabháil uirthi féin, 
faoi idirbheart a thiocfadh, dá ndéanfadh an chuideachta é, faoi réim aon cheann 
de na míreanna roimhe seo,

   (ii) comhshocraíocht—

    (I) faoina ndéanann duine eile idirbheart a thiocfadh, dá ndéanfadh an  
chuideachta é, faoi réim aon cheann de na míreanna roimhe seo nó faoi 
fhomhír (i), agus

    (II) faoina mbeidh aon sochar faighte nó le fáil ag an duine eile sin, de bhun 
na comhshocraíochta, ón gcuideachta nó óna gnóthas sealbhaíochta nó ó 
fhoghnóthas de chuid na cuideachta nó óna ghnóthas sealbhaíochta.

 (2) Faoi réir ailt 308 agus 309, nochtfar sna ráitis airgeadais grúpa de chuid cuideachta 
sealbhaíochta, don bhliain airgeadais reatha agus don bhliain airgeadais roimhe sin, sna 
nótaí a ghabhann leis na ráitis, na sonraí arna sonrú i bhfo-alt (3), (4), (5), (6) nó (7), de 
réir mar is cuí, maidir leo seo a leanas—

  (a) iasachtaí, quasi-iasachtaí agus idirbhearta creidmheasa a bheidh déanta ag an 
gcuideachta nó ag aon cheann dá cuid foghnóthas lena stiúrthóirí, le stiúrthóirí ar 
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a gnóthas sealbhaíochta nó le daoine atá bainteach leis na stiúrthóirí sin, nó don 
chéanna,

  (b) aon chomhaontú ag an gcuideachta nó ag aon cheann dá cuid foghnóthas chun aon 
iasachtaí, quasi-iasachtaí agus idirbhearta creidmheasa a dhéanamh lena stiúrthóirí, 
le stiúrthóirí ar a gnóthas sealbhaíochta nó le daoine atá bainteach leis na stiúrthóirí 
sin, nó don chéanna,

  (c) ráthaíochtaí arna ndéanamh agus urrús arna sholáthar ag an gcuideachta nó ag 
aon cheann dá cuid foghnóthas thar ceann a stiúrthóirí, stiúrthóirí ar a gnóthas 
sealbhaíochta nó daoine atá bainteach leis na stiúrthóirí sin i dtaca le hiasacht, quasi-
iasacht nó idirbheart creidmheasa arna déanamh nó arna dhéanamh leis na stiúrthóirí 
sin nó na daoine eile sin, nó don chéanna,

  (d) aon chomhaontú a bheidh déanta ag an gcuideachta nó ag aon cheann dá cuid 
foghnóthas chun ráthaíochtaí a dhéanamh nó aon urrús a sholáthar thar ceann a 
stiúrthóirí, stiúrthóirí ar a gnóthas sealbhaíochta nó daoine atá bainteach leis na 
stiúrthóirí sin i dtaca le hiasacht, quasi-iasacht nó idirbheart creidmheasa arna 
déanamh nó arna dhéanamh leis na stiúrthóirí sin nó na daoine eile sin, nó don 
chéanna, agus

  (e) aon cheann de na comhshocraíochtaí seo a leanas arna ndéanamh ag an gcuideachta 
nó ag aon fhoghnóthais dá cuid nó ina bhfuil sí nó aon cheann díobh páirteach, 
eadhon:

   (i) aon chearta, oibleagáidí nó dliteanais a shannadh don chuideachta nó don 
fhoghnóthas nó a ghabháil ar an gcuideachta féin nó ar an bhfoghnóthas féin 
faoi idirbheart a thiocfadh, dá ndéanfadh an chuideachta nó an foghnóthas é, faoi 
réim aon cheann de na míreanna roimhe seo;

   (ii) comhshocraíocht—

    (I) faoina ndéanann duine eile idirbheart a thiocfadh, dá ndéanfadh an 
chuideachta nó an foghnóthas (a ngairtear “eintiteas iomchuí” de gach ceann 
díobh i gclásal II) é, faoi réim aon cheann de na míreanna roimhe seo nó faoi 
fhomhír (i), agus

    (II) faoina mbeidh aon sochar faighte nó le fáil ag an duine eile sin, de bhun na 
comhshocraíochta—

     (A) más í an chuideachta an t-eintiteas iomchuí — ón gcuideachta nó óna 
gnóthas sealbhaíochta nó ó fhoghnóthas de chuid na cuideachta nó óna 
ghnóthas sealbhaíochta,

     (B) más é an foghnóthas an t-eintiteas iomchuí — ón bhfoghnóthas nó óna 
ghnóthas sealbhaíochta nó ó fhoghnóthas de chuid an fhoghnóthais 
chéadluaite nó óna ghnóthas sealbhaíochta.

 (3) Is iad na sonraí a luaitear i bhfo-ailt (1) agus (2) i leith comhshocraíochtaí arb éard iad 
iasachtaí, quasi-iasachtaí nó idirbhearta creidmheasa dá dtagraítear i mír (a) de cheachtar 
fo-alt, ar leithligh maidir le gach stiúrthóir nó gach duine eile—

  (a) ainm an duine dá ndearnadh na comhshocraíochtaí agus i gcás go bhfuil nó go raibh 
an duine sin bainteach le stiúrthóir ar an gcuideachta nó ar an ngnóthas, ainm an 
stiúrthóra,
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  (b) luach na gcomhshocraíochtaí ag tús agus i ndeireadh na bliana airgeadais,

  (c) airleacain arna dtabhairt faoi na comhshocraíochtaí le linn na bliana airgeadais,

  (d) méideanna arna n-aisíoc faoi na comhshocraíochtaí le linn na bliana airgeadais,

  (e) méideanna aon liúntais arna thabhairt le linn na bliana airgeadais maidir le haon 
mhainneachtain nó mainneachtain réamh-mheasta ag an iasachtaí iomlán an mhéid a 
bheidh gan íoc, nó cuid de, a aisíoc,

  (f) an t-uasmhéid a bheidh gan íoc faoi na comhshocraíochtaí le linn na bliana airgeadais,

  (g) léiriú ar an ráta úis, agus

  (h) príomhchoinníollacha eile na gcomhshocraíochtaí.

 (4) Is iad na sonraí a luaitear i bhfo-ailt (1) agus (2) i leith comhaontú a dhéanamh chun 
quasi-iasachtaí nó idirbhearta creidmheasa a dhéanamh dá dtagraítear i mír (a) de 
cheachtar fo-alt, ar leithligh maidir le gach stiúrthóir nó gach duine eile—

  (a) ainm an duine dá ndearnadh an comhaontú agus i gcás go bhfuil nó go raibh an duine 
sin bainteach le stiúrthóir ar an gcuideachta nó ar an ngnóthas, ainm an stiúrthóra,

  (b) luach na gcomhshocraíochtaí a bheidh comhaontaithe,

  (c) léiriú ar an ráta úis, agus

  (d) príomhchoinníollacha eile an chomhaontaithe.

 (5) Is iad na sonraí a luaitear i bhfo-ailt (1) agus (2) i leith comhshocraíochtaí arb éard iad 
ráthaíochtaí arna ndéanamh nó urrús arna sholáthar i dtaca le hiasacht, quasi-iasacht nó 
idirbheart creidmheasa dá dtagraítear i mír (c) de cheachtar fo-alt, ar leithligh maidir le 
gach stiúrthóir nó duine eile—

  (a) ainm an duine dá ndearnadh na comhshocraíochtaí agus i gcás go bhfuil nó go raibh 
an duine sin bainteach le stiúrthóir ar an gcuideachta nó ar an ngnóthas, ainm an 
stiúrthóra,

  (b) méid an dliteanais uasta a fhéadfaidh an chuideachta (nó aon cheann dá cuid 
foghnóthas) a thabhú,

  (c) aon mhéid a d’íoc an chuideachta (nó aon cheann dá cuid foghnóthas), agus aon 
dliteanas a thabhaigh sí nó sé, chun an ráthaíocht a chomhall nó ar scór urrús a 
sholáthar (lena n-áirítear aon chaillteanas arna thabhú de bhíthin an ráthaíocht a 
fhorfheidhmiú nó an t-urrús a chailleadh), agus

  (d) príomhthéarmaí na gcomhshocraíochtaí.

 (6) Is iad na sonraí a luaitear i bhfo-ailt (1) agus (2) i leith comhaontuithe chun ráthaíochtaí a 
dhéanamh nó urrús a sholáthar i dtaca le hiasacht, quasi-iasacht nó idirbheart creidmheasa 
dá dtagraítear i mír (d) de cheachtar fo-alt, ar leithligh maidir le gach stiúrthóir nó gach 
duine eile—

  (a) ainm an duine dá ndearnadh an comhaontú agus i gcás go bhfuil nó go raibh an duine 
sin bainteach le stiúrthóir ar an gcuideachta nó ar an ngnóthas, ainm an stiúrthóra,
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  (b) méid an dliteanais uasta a fhéadfaidh an chuideachta (nó aon cheann dá cuid 
foghnóthas) a thabhú,

  (c) príomhthéarmaí na comhshocraíochta.

 (7) Is iad na sonraí a luaitear i bhfo-ailt (1) agus (2) i leith comhshocraíocht dá dtagraítear i 
mír (e) de cheachtar fo-alt—

  (a) i gcás comhshocraíocht dá dtagraítear i bhfomhír (i) nó (ii) den mhír sin (e), cibé 
ceann de na sonraí arna sonrú in aon cheann d’fho-ailt (3) go (6) ar ghá iad a nochtadh 
dá dtiocfadh an chomhshocraíocht faoi réim mír roimhe sin d’fho-alt (1) nó, de réir 
mar a bheidh, d’fho-alt (2) nó (i gcás comhshocraíocht dá dtagraítear i bhfomhír (ii) 
den mhír sin (e)) d’fhomhír (i) den mhír sin (e), agus 

  (b) ina theannta sin — i gcás comhshocraíocht dá dtagraítear i bhfomhír (ii) den mhír sin 
(e) — méid an tsochair dá dtagraítear san fhomhír sin arna fháil nó a bheidh le fáil 
ag an duine eile dá dtagraítear inti.

 (8) Luafar freisin, don bhliain airgeadais reatha agus don bhliain airgeadais roimhe sin sna 
nótaí a ghabhann leis na ráitis airgeadais (cibé acu is ráitis airgeadais eintitis nó grúpa 
iad)—

  (a) iomlán na méideanna a luaitear chun críocha mhíreanna (b) go (f) d’fho-alt (3) (is é 
sin le rá iomlán ar leithligh do na méideanna a luaitear do gach ceann de na míreanna 
sin),

  (b) iomlán na méideanna a luaitear chun críocha mhíreanna (b) agus (c) d’fho-alt (5) 
(is é sin le rá iomlán ar leithligh do na méideanna a luaitear do gach ceann de na 
míreanna sin), agus

  (c) na méideanna a luaitear chun críocha fho-alt (3)(b) arna sloinneadh mar chéatadán 
de ghlansócmhainní na cuideachta i dtosach agus i ndeireadh na bliana airgeadais.

 (9) Leathnaítear le halt 308(5) go (8) an nochtadh a éilítear le fo-alt (8), mar a shonraítear 
sna forálacha sin, chuig daoine is oifigigh (ach nach stiúrthóirí) don chuideachta, don 
ghnóthas sealbhaíochta nó don fhoghnóthas lena mbaineann.

 (10) Más rud é aon tráth le linn na bliana airgeadais gur mó comhiomlán na méideanna a 
bheidh gan íoc faoi na comhshocraíochtaí go léir den chineál dá dtagraítear i bhfo-ailt 
(3)(f) agus (5)(b) ná 10 faoin gcéad de ghlansócmhainní na cuideachta, luafar an méid 
comhiomlán agus an céatadán de na glansócmhainní is ionann leis an iomlán sin.

Forálacha forlíontacha i ndáil le halt 307 (lena n-áirítear díolúintí áirithe óna théarmaí)

308. (1) Maidir le tagairtí in alt 307 agus san alt seo do stiúrthóir ar an gcuideachta nó ar an 
ngnóthas is tagairtí iad don duine a bhí ina stiúrthóir ar an gcuideachta nó ar an ngnóthas 
aon tráth sa bhliain airgeadais lena mbaineann na ráitis airgeadais (nó, de réir mar a 
bheidh, sa bhliain airgeadais roimhe sin) agus, sna hailt sin, folaíonn “stiúrthóir” aon 
chúlstiúrthóir agus aon stiúrthóir de facto.

 (2) Tá feidhm ag ceanglais alt 307 i ndáil le gach iasacht, quasi-iasacht, idirbheart 
creidmheasa nó ráthaíocht nó comhaontú dá dtagraítear san alt sin agus a bheidh ar 
marthain aon tráth sa bhliain airgeadais lena mbaineann na ráitis airgeadais (nó, de réir 
mar a bheidh, sa bhliain airgeadais roimhe sin)—
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  (a) cibé tráth a rinneadh í nó é,

  (b) cibé acu a bhí nó nach raibh an duine lena mbaineann ina stiúrthóir ar an gcuideachta 
nó ar an ngnóthas a bhí i gceist an tráth a rinneadh í nó é,

  (c) i gcás comhshocraíocht arna déanamh lena mbaineann foghnóthas de chuid na 
cuideachta sin, cibé acu b’fhoghnóthas an gnóthas an tráth a rinneadh í nó nárbh ea, 
agus

  (d) cibé acu a toirmisceadh nó nár toirmisceadh an t-idirbheart nó an comhaontú le halt 
239. 

 (3) Ní bheidh feidhm ag ceanglais alt 307(1) go (8) i ndáil le stiúrthóir aonair ná le daoine 
atá bainteach leis nó léi mura rud é gur mhó ná €7,500 comhiomlán na gcomhaontuithe, 
na n-idirbheart agus na gcomhshocraíochtaí dá dtagraítear in alt 307(1) agus (2), aon 
tráth le linn na bliana airgeadais, i gcomhair an stiúrthóra sin agus na ndaoine sin.

 (4) I gcás go mbaineann cuideachta sealbhaíochta leas as díolúine faoin gCuid seo ón 
gceanglas ráitis airgeadais grúpa a ullmhú i ndáil le haon bhliain airgeadais, bheidh 
éifeacht le halt 307(2) i ndáil leis an gcuideachta agus leis an mbliain airgeadais sin 
amhail is dá gcuirfí “ráitis airgeadais eintitis” in ionad “ráitis airgeadais grúpa”.

 (5) De bhreis, agus ní de mhaolú, ar aon cheann dá cheanglais i ndáil le stiúrthóirí, tá feidhm 
ag fo-alt (8) d’alt 307, faoi réir fho-alt (3) agus alt 310, maidir le daoine is oifigigh 
(ach nach stiúrthóirí) don chuideachta, don ghnóthas sealbhaíochta nó don fhoghnóthas 
lena mbaineann agus, oibríonn sé, i leith oifigigh den sórt sin, chun a cheangal go 
nochtfar, don bhliain airgeadais reatha agus don bhliain airgeadais roimhe sin, sna nótaí 
a ghabhann leis na ráitis airgeadais (cibé acu is ráitis airgeadais eintitis nó grúpa iad) 
na nithe a luaitear san fho-alt sin, ach ar leithligh ó na nithe arna nochtadh faoi i leith 
stiúrthóirí.

 (6) Chun críocha na feidhme sin, tá éifeacht leis na forálacha seo a leanas d’alt 307 agus den 
alt seo faoi réir na modhnuithe seo a leanas:

  (a) déanfar na tagairtí in alt 307(1) agus (2) do stiúrthóirí a léamh mar thagairtí d’oifigigh 
(nach stiúrthóirí) don chuideachta, don ghnóthas sealbhaíochta nó don fhoghnóthas 
lena mbaineann;

  (b) déanfar fo-ailt (3)(b) go (f) agus fo-alt (5)(b) agus (c) d’alt 307 a léamh amhail is 
dá mbeadh feidhm acu maidir le hoifigigh (nach stiúrthóirí) don chuideachta, don 
ghnóthas sealbhaíochta nó don fhoghnóthas lena mbaineann;

  (c) déanfar na tagairtí seo a leanas do stiúrthóir san alt seo, eadhon, an chéad tagairt agus 
an dara tagairt do stiúrthóir i bhfo-alt (1) agus gach tagairt den sórt sin i bhfo-ailt (2) 
agus (3), a léamh mar thagairtí d’oifigeach nach stiúrthóir.

 (7) Maidir le hoibriú fho-alt (8) d’alt 307, arna chur chun feidhme de bhua fho-ailt (5) agus 
(6), ceanglaítear leis freisin go ndéanfar an líon oifigeach a luaitear i bhfo-alt (5), agus 
a bhfuil comhshocraíochtaí ina leith ina n-ábhar do na nithe a nochtar de bhun an fho-
ailt sin (8), arna chur chun feidhme amhlaidh, a lua sna nótaí a ghabhann leis na ráitis 
airgeadais lena mbaineann.

 (8) Chun críocha alt 307 agus an ailt seo—
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  (a) tá le “quasi-iasacht”, “idirbheart creidmheasa” agus “luach na comhshocraíochta” an 
bhrí a thugtar dóibh le halt 219,

  (b) beidh feidhm ag alt 220 nuair a bheifear á chinneadh an bhfuil nó nach bhfuil duine 
bainteach le stiúrthóir,

  (c) beidh feidhm ag alt 219(7) nuair a bheifear á chinneadh an bhfuil nó nach bhfuil 
idirbheart nó comhshocraíocht déanta do dhuine.

Comhshocraíochtaí agus idirbhearta eile ina bhfuil leas ábhartha ag na stiúrthóirí, etc.

309. (1) Faoi réir alt 310, nochtfar sna ráitis airgeadais eintitis de chuid cuideachta, don bhliain 
airgeadais reatha agus don bhliain airgeadais roimhe sin araon, sna nótaí a ghabhann 
leis na ráitis na sonraí arna sonrú i bhfo-alt (3) maidir le haon chomhshocraíocht eile nó 
aon idirbheart eile nach ndéileáiltear léi nó leis le halt 305, 307 nó 308 agus a rinne an 
chuideachta ina raibh, go díreach nó go neamhdhíreach, leas ábhartha ag duine, a bhí aon 
tráth le linn na bliana airgeadais ina stiúrthóir, ina stiúrthóir ar a gnóthas sealbhaíochta 
nó ina dhuine nó ina duine a bhí bainteach le stiúrthóir den sórt sin.

 (2) Faoi réir alt 310, nochtfar sna ráitis airgeadais grúpa de chuid cuideachta sealbhaíochta, 
don bhliain airgeadais reatha agus don bhliain airgeadais roimhe sin araon, sna nótaí a 
ghabhann leis na ráitis na sonraí arna sonrú i bhfo-alt (3) maidir le haon chomhshocraíocht 
eile nó aon idirbheart eile nach ndéileáiltear léi nó leis le halt 305, 307 nó 308 agus a 
rinne an chuideachta nó aon cheann dá cuid foghnóthas ina raibh, go díreach nó go 
neamhdhíreach, leas ábhartha ag duine, a bhí aon tráth le linn na bliana airgeadais ina 
stiúrthóir, ina stiúrthóir ar a gnóthas sealbhaíochta nó ina dhuine nó ina duine a bhí 
bainteach le stiúrthóir den sórt sin.

 (3) Is iad na sonraí a luaitear i bhfo-ailt (1) agus (2)—

  (a) sonraí maidir le príomhthéarmaí na comhshocraíochta nó an idirbhirt,

  (b) ainm an stiúrthóra nó an duine eile ag a bhfuil an leas ábhartha, agus

  (c) cineál an leasa.

 (4) Chun críocha fho-ailt (1) agus (2)—

  (a) déileálfar le comhshocraíocht nó le hidirbheart idir cuideachta agus stiúrthóir ar an 
gcuideachta nó ar a gnóthas sealbhaíochta nó duine atá bainteach le stiúrthóir den 
sórt sin (mura ndéileálfaí léi nó leis amhlaidh thairis sin) mar chomhshocraíocht nó 
idirbheart ina bhfuil leas ag an stiúrthóir sin, agus

  (b) ní leas ábhartha leas i gcomhshocraíocht nó in idirbheart den sórt sin más é tuairim 
thromlach stiúrthóirí (seachas an stiúrthóir sin) na cuideachta atá ag ullmhú na ráiteas 
airgeadais i gceist nach leas ábhartha é (ach gan dochar don cheist i dtaobh cibé acu 
is leas ábhartha leas den sórt sin in aon chás nár bhreithnigh na stiúrthóirí sin an ní, 
nó nach ea).

 (5) Níl feidhm ag fo-ailt (1) agus (2) i ndáil leis na comhshocraíochtaí nó na hidirbhearta  
seo a leanas—

  (a) comhshocraíocht nó idirbheart idir cuideachta agus cuideachta eile nach bhfuil leas 
ag stiúrthóir ar an gcéad chuideachta nó ar a foghnóthas nó ar a gnóthas sealbhaíochta 
inti nó ann ach amháin de bhua go bhfuil sé nó sí ina stiúrthóir ar an gceann eile,
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  (b) conradh seirbhíse idir cuideachta agus duine dá cuid stiúrthóirí nó stiúrthóir ar a 
gnóthas sealbhaíochta nó idir stiúrthóir cuideachta agus aon cheann d’fhoghnóthais 
na cuideachta sin,

  (c) comhshocraíocht nó idirbheart nach ndearnadh le linn na bliana airgeadais lena 
mbaineann agus nach raibh ar marthain aon tráth le linn na bliana sin.

 (6) Níl feidhm ag fo-ailt (1) agus (2) maidir le haon chomhshocraíocht nó idirbheart le 
cuideachta nó le haon cheann dá cuid foghnóthas ina raibh leas ábhartha ag stiúrthóir ar 
an gcuideachta nó ar a foghnóthas, nó ag duine atá bainteach le stiúrthóir den sórt sin, go 
díreach nó go neamhdhíreach, más rud é—

  (a) maidir le luach gach comhshocraíochta nó idirbhirt ina raibh leas ábhartha ag 
an stiúrthóir sin nó ag an duine eile sin, go díreach nó go neamhdhíreach, agus a 
rinneadh tar éis thosach na bliana airgeadais leis an gcuideachta nó le haon cheann 
dá cuid foghnóthas; agus 

  (b) maidir le luach gach comhshocraíochta nó idirbhirt den sórt sin a rinneadh roimh 
thosach na bliana airgeadais lúide an méid (más ann) dár laghdaíodh dliteanais an 
duine dá ndearnadh an chomhshocraíocht nó an t-idirbheart; 

  nár mhó é i gcomhiomlán aon tráth i rith na bliana airgeadais ná €5,000 nó, i gcás gur 
mhó, nár mhó é ná €15,000 nó aon faoin gcéad de luach ghlansócmhainní na cuideachta 
a bheidh ag ullmhú na ráiteas airgeadais eintitis nó grúpa, cibé acu is lú.

 (7) I gcás go mbaineann cuideachta sealbhaíochta leas as díolúine faoin gCuid seo ón 
gceanglas chun ráitis airgeadais grúpa a ullmhú i ndáil le haon bhliain airgeadais, beidh 
éifeacht le fo-alt (2) i ndáil leis an gcuideachta agus leis an mbliain airgeadais sin amhail 
is dá gcuirfí “ráitis airgeadais eintitis” in ionad “ráitis airgeadais grúpa”.

 (8) Chun críocha an ailt seo—

  (a) beidh feidhm ag alt 220 nuair a bheifear á chinneadh an bhfuil nó nach bhfuil duine 
bainteach le stiúrthóir, 

  (b) folaíonn “comhshocraíocht” comhaontú, agus

  (c) folaíonn “stiúrthóir” aon chúlstiúrthóir agus aon stiúrthóir de facto.

Forais Chreidmheasa: eisceachtaí ó nochtadh ag cuideachta sealbhaíochta faoi ailt 307 go 
309 i gcás daoine bainteacha agus oifigigh áirithe

310. (1) Maidir le haon ráitis airgeadais arna n-ullmhú ag aon chuideachta ar cuideachta 
sealbhaíochta d’fhoras creidmheasa í, níl feidhm ag ceanglais alt 307 i ndáil le haon 
cheann de na nithe seo a leanas inar páirtí an foras creidmheasa, eadhon:

  (a) iasacht, quasi-iasacht nó idirbheart eile dá dtagraítear in alt 307(1)(a) nó (2)(a) arna 
déanamh nó arna dhéanamh le duine atá bainteach le stiúrthóir ar an gcuideachta 
sealbhaíochta sin nó ar an bhforas sin, nó don chéanna;

  (b) comhaontú dá dtagraítear in alt 307(1)(b) nó (2)(b) chun iasacht, quasi-iasacht nó 
idirbheart eile a dhéanamh dá dtagraítear san fhoráil sin le duine atá bainteach le 
stiúrthóir ar an gcuideachta sealbhaíochta sin nó ar an bhforas sin, nó don chéanna;

  (c) ráthaíocht arna déanamh nó urrús arna sholáthar mar a luaitear in alt 307(1)(c) nó  
(2)(c) thar ceann duine atá bainteach le haon duine de na stiúrthóirí dá dtagraítear 
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san fhoráil sin (is aon duine de na stiúrthóirí ar an gcuideachta sealbhaíochta nó ar an 
bhforas) i dtaca le hiasacht, quasi-iasacht nó idirbheart creidmheasa arna déanamh 
nó arna dhéanamh le duine den sórt sin atá bainteach amhlaidh, nó don chéanna;

  (d) comhaontú mar a luaitear in alt 307(1)(d) nó (2)(d) chun ráthaíocht a dhéanamh 
nó urrús a sholáthar thar ceann duine atá bainteach le haon duine de na stiúrthóirí a 
luaitear san fhoráil sin (is aon duine de na stiúrthóirí ar an gcuideachta sealbhaíochta 
nó ar an bhforas) i dtaca le hiasacht, quasi-iasacht nó idirbheart creidmheasa arna 
déanamh nó arna dhéanamh le duine den sórt sin atá bainteach amhlaidh, nó don 
chéanna; nó

  (e) comhshocraíocht dá dtagraítear i bhfomhír (i) nó (ii) d’alt 307(1)(e) nó (2)(e) i gcás 
go ndearnadh an t-idirbheart dá dtagraítear san fhomhír sin (is é sin le rá, idirbheart 
a thiocfadh, dá ndéanfadh an foras é, faoi réim mír roimhe sin d’alt 307(1) nó (2), 
de réir mar a bheidh, nó (i gcás na fomhíre sin (ii)) na fomhíre sin (i)) le duine atá 
bainteach le stiúrthóir ar an gcuideachta sealbhaíochta nó ar an bhforas sin, nó don 
chéanna.

 (2) Maidir le haon ráitis airgeadais arna n-ullmhú ag aon chuideachta ar cuideachta 
sealbhaíochta d’fhoras creidmheasa í, níl feidhm ag leathnú alt 307(8) le halt 308(5) 
i ndáil le haon idirbheart, comhshocraíocht nó comhaontú arna dhéanamh nó arna 
déanamh ag an bhforas creidmheasa dóibh seo a leanas nó leo—

  (a) aon duine dá oifigigh, nó

  (b) aon duine d’oifigigh na cuideachta sealbhaíochta.

 (3) Maidir le haon ráitis airgeadais arna n-ullmhú ag aon chuideachta ar cuideachta 
sealbhaíochta d’fhoras creidmheasa í, níl feidhm ag ceanglais fho-alt (1) nó (2) d’alt 309 
i ndáil le haon chomhshocraíocht nó idirbheart dá dtagraítear san fho-alt sin (1) nó (2) ar 
páirtí inti nó ann an foras creidmheasa más rud é gur duine atá bainteach le haon duine 
de na stiúrthóirí dá dtagraítear san fho-alt sin (1) nó (2), de réir mar a bheidh, an t-aon 
duine dá dtagraítear san fho-alt sin (1) nó (2), de réir mar a bheidh, a bhfuil, go díreach 
nó go neamhdhíreach, leas ábhartha aige nó aici sa chomhshocraíocht nó san idirbheart.

 (4) I gcás a thiocfadh faoi réim fho-alt (3) mura rud é—

  (a) go bhfuil ag duine (an “duine bainteach”) atá bainteach le haon duine de na stiúrthóirí 
dá dtagraítear i bhfo-alt (1) nó (2), de réir mar a bheidh, d’alt 309, agus

  (b) ag stiúrthóir nó stiúrthóirí dá dtagraítear san fho-alt sin (1) nó (2), de réir mar a 
bheidh,

  go díreach nó go neamhdhíreach, leas ábhartha sa chomhshocraíocht nó san idirbheart 
lena mbaineann ar páirtí inti nó ann an foras creidmheasa dá dtagraítear i bhfo-alt (3), 
ansin ní gá ainm an duine bhaintigh ná (murab ionann a leas agus leas an stiúrthóra nó 
na stiúrthóirí roimhe seo) cineál an leasa atá ag an duine bainteach a áireamh i sonraí an 
leasa ábhartha a bheidh le nochtadh faoi alt 309.

 (5) Tá le focal nó abairt a úsáidtear san alt seo agus a úsáidtear freisin in ailt 307 go 309 an 
bhrí chéanna san alt seo atá leis nó léi sna hailt sin.
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Forais Chreidmheasa: cuideachta sealbhaíochta do nochtadh méideanna comhiomlána i 
leith daoine bainteacha

311. (1) San alt seo—

  ciallaíonn “tréimhse iomchuí” an bhliain airgeadais lena mbaineann na ráitis airgeadais 
lena mbaineann;

  ciallaíonn “daoine iomchuí” daoine a bhí, aon tráth le linn na bliana airgeadais lena 
mbaineann na ráitis airgeadais lena mbaineann, bainteach le stiúrthóir ar an gcuideachta 
nó ar an bhforas dá dtagraítear i bhfo-alt (2);

  déanfar “idirbheart, comhshocraíocht nó comhaontú iomchuí” a léamh de réir fho-alt 
(3);

  ciallaíonn “idirbhearta, comhshocraíochtaí nó comhaontuithe” aon cheann de na haicmí 
seo a leanas d’idirbhearta, de chomhshocraíochtaí nó de chomhaontuithe:

  (a) iasachtaí, quasi-iasachtaí agus idirbhearta creidmheasa a dhéantar le daoine iomchuí 
nó do dhaoine iomchuí;

  (b) comhaontuithe chun iasachtaí, quasi-iasachtaí nó idirbhearta creidmheasa a 
dhéanamh le daoine iomchuí nó do dhaoine iomchuí;

  (c) ráthaíochtaí arna ndéanamh nó urrús arna sholáthar thar ceann daoine iomchuí i 
dtaca le hiasacht, quasi-iasacht nó idirbheart creidmheasa arna déanamh nó arna 
dhéanamh le daoine nó do dhaoine den sórt sin;

  (d) comhaontuithe chun ráthaíochtaí a dhéanamh nó urrús a sholáthar thar ceann daoine 
iomchuí i dtaca le hiasacht, quasi-iasacht nó idirbheart creidmheasa arna déanamh 
nó arna dhéanamh le daoine nó do dhaoine den sórt sin;

  (e) comhshocraíochtaí dá dtagraítear i bhfomhír (i) nó (ii) d’alt 307(1)(e) nó (2)(e) i gcás 
go ndearnadh na hidirbhearta dá dtagraítear san fhomhír sin (is é sin le rá, idirbhearta 
a thiocfadh, dá ndéanfadh an foras iad, faoi réim mír roimhe sin d’alt 307(1) nó (2), 
de réir mar a bheidh, nó (i gcás na fomhíre sin (ii)) faoi réim na fomhíre sin (i)) le 
daoine iomchuí nó do dhaoine iomchuí.

 (2) Beidh sna ráitis airgeadais grúpa de chuid cuideachta ar cuideachta sealbhaíochta 
d’fhoras creidmheasa í ráiteas, ar mhodh nótaí a bheidh ag gabháil leis na ráitis sin, 
faoi na nithe a shonraítear i bhfo-alt (3) i ndáil le hidirbhearta, comhshocraíochtaí nó 
comhaontuithe a bheidh déanta ag an bhforas creidmheasa.

 (3) Is iad na nithe a luaitear i bhfo-alt (2):

  (a) na méideanna comhiomlána a bheidh gan íoc i ndeireadh na tréimhse iomchuí faoi 
idirbhearta, comhshocraíochtaí nó comhaontuithe arna ndéanamh ag an bhforas agus 
a thagann faoi réim aon mhír áirithe d’fho-alt (1) (ar idirbhearta, comhshocraíochtaí 
nó comhaontuithe iad a thiocfaidh faoi réim aon mhír áirithe acu sin agus dá ngairtear 
“idirbhearta, comhshocraíochtaí nó comhaontuithe iomchuí” ina dhiaidh seo san alt 
seo);

  (b) na huasmhéideanna comhiomlána a bheidh gan íoc le linn na tréimhse iomchuí faoi 
idirbhearta, comhshocraíochtaí nó comhaontuithe iomchuí a rinne an foras;
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  (c) an líon daoine iomchuí dá ndearna nó lena ndearna an foras idirbhearta, 
comhshocraíochtaí agus comhaontuithe iomchuí a bhí ar marthain i ndeireadh na 
tréimhse iomchuí; agus

  (d) an t-uaslíon daoine iomchuí dá ndearna nó lena ndearna an foras idirbhearta, 
comhshocraíochtaí agus comhaontuithe iomchuí a bhí ar marthain aon tráth le linn 
na tréimhse iomchuí.

 (4) Ní gá idirbheart, comhshocraíocht ná comhaontú lena mbaineann fo-alt (2) a áireamh i 
ráiteas dá dtagraítear san fho-alt sin—

  (a) má dhéanann an foras lena mbaineann í nó é i ngnáthchúrsa a ghnó, agus

  (b) mura mó a luach agus mura fabhraí na téarmaí inti nó ann,

  i leith an duine dá ndearnadh nó lena ndearnadh í nó é, ná an luach sin nó na téarmaí 
sin—

  (i) a thairgeann an foras de ghnáth, nó

  (ii) a mbeifí ag súil leis le réasún a bheith tairgthe ag an bhforas,

  do dhuine nó i leith duine a bhfuil an seasamh airgeadais céanna aige nó aici ach nach 
duine é nó í atá bainteach leis an bhforas.

 (5) Le linn na huasmhéideanna comhiomlána nó an t-uaslíon daoine dá dtagraítear i bhfo-alt 
(3)(b) nó (d), de réir mar is cuí, a ríomh, ní chomhairfear, de réir mar a bheidh—

  (a) idirbhearta, comhshocraíochtaí agus comhaontuithe iomchuí a rinne an foras lena 
mbaineann do dhuine nó le duine mura mó ná €7,500 an t-uasmhéid comhiomlán a 
bheidh gan íoc le linn na tréimhse iomchuí faoi idirbhearta, comhshocraíochtaí agus 
comhaontuithe a rinneadh dó nó di nó leis nó léi, nó

  (b) duine lena bhfuil nó dá bhfuil idirbhearta, comhshocraíochtaí agus comhaontuithe 
den sórt sin déanta amhlaidh agus nach mó ná an t-uasmhéid a bheidh gan íoc ina 
leith mar a luaitear i mír (a) ná an méid a luaitear sa mhír sin.

 (6) Chun críocha an ailt seo, ciallaíonn “méid a bheidh gan íoc” méid na ndliteanas a bheidh 
gan íoc ag an duine dá ndearnadh, nó lena ndearnadh, an t-idirbheart, an chomhshocraíocht 
nó an comhaontú atá i gceist, nó, i gcás ráthaíocht urrúis, an méid a ráthaíodh nó a 
urraíodh.

 (7) I gcás go mbaineann cuideachta sealbhaíochta leas as díolúine faoin gCuid seo ón 
gceanglas chun ráitis airgeadais grúpa a ullmhú i ndáil le haon bhliain airgeadais, bheidh 
éifeacht le fo-alt (2) i ndáil leis an gcuideachta agus leis an mbliain airgeadais sin amhail 
is dá gcuirfí “ráitis airgeadais eintitis” in ionad “ráitis airgeadais grúpa”.

 (8) Beidh le focal nó abairt a úsáidtear san alt seo agus a úsáidtear freisin in ailt 307 go 309 
an bhrí chéanna san alt seo atá leis nó léi sna hailt sin.

Forais Chreidmheasa: ceanglas maidir le clár, etc., i gcás cuideachta sealbhaíochta maidir 
le faisnéis áirithe

312. (1) Faoi réir alt 313, déanfaidh cuideachta ar cuideachta sealbhaíochta d’fhoras creidmheasa 
í clár a chothabháil ina mbeidh cóip de gach idirbheart, comhshocraíocht nó comhaontú 
a rinne an foras—
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  (a) a gceanglaítear le halt 307(1) nó (2) nó le halt 309(1) nó (2) sonraí díobh a nochtadh, 
nó

  (b) a gceanglófaí, murach alt 310, le haon fhoráil den sórt sin sonraí díobh a nochtadh,

  i ráitis airgeadais eintitis nó ráitis airgeadais grúpa na cuideachta don bhliain airgeadais 
reatha agus do gach ceann de na 10 mbliana airgeadais roimhe sin nó, mura mbeidh 
idirbheart, comhshocraíocht nó comhaontú den sórt sin i scríbhinn, meabhrán scríofa ina 
leagfar amach a théarmaí nó a téarmaí.

 (2) Ní cheanglófar le fo-alt (1) ar chuideachta cóip d’aon idirbheart, comhshocraíocht nó 
comhaontú a rinne foras creidmheasa do dhuine bainteach nó le duine bainteach—

  (a) má dhéantar é nó í i ngnáthchúrsa gnó an fhorais, agus

  (b) mura mó a luach agus mura fabhraí na téarmaí ann i leith an duine dá ndéantar é ná 
an luach sin nó na téarmaí sin—

   (i) a thairgeann an foras de ghnáth, nó

   (ii) a mbeifí ag súil leis le réasún a bheith tairgthe ag an bhforas,

  do dhuine nó i leith duine a bhfuil an seasamh airgeadais céanna aige nó aici ach nach 
duine é nó í atá bainteach leis an bhforas.

 (3) Faoi réir alt 313, déanfaidh cuideachta ar cuideachta sealbhaíochta d’fhoras creidmheasa 
í an ráiteas a shonraítear i bhfo-alt (5) a chur ar fáil roimh chruinniú ginearálta bliantúil 
na cuideachta sealbhaíochta ag a hoifig chláraithe lena iniúchadh ag a comhaltaí.

 (4) Déanfar an ráiteas sin a chur ar fáil amhlaidh ar feadh tréimhse nach lú ná 15 lá dar 
críoch dáta an chruinnithe.

 (5) Maidir leis an ráiteas a luaitear i bhfo-alt (3) (dá ngairtear an “ráiteas” i bhfo-ailt (6) 
go (8)) is ráiteas é ina mbeidh sonraí na n-idirbheart, na gcomhshocraíochtaí agus na 
gcomhaontuithe a rinne an foras creidmheasa a gceanglófaí, murach alt 310, ar an 
gcuideachta sealbhaíochta le halt 307(1) nó (2) nó alt 309(1) nó (2) iad a nochtadh ina 
cuid ráiteas airgeadais eintitis nó grúpa don bhliain airgeadais iomlán dheireanach roimh 
an gcruinniú dá dtagraítear san fho-alt sin.

 (6) Déanfar an ráiteas a chur ar fáil freisin lena iniúchadh ag na comhaltaí ag an gcruinniú 
ginearálta bliantúil sin.

 (7) Ní cheanglófar leis an alt seo go mbeidh sonraí faoi aon idirbheart, comhshocraíocht nó 
comhaontú le cur isteach sa ráiteas arna dhéanamh ag an bhforas creidmheasa—

  (a) má dhéantar é nó í i ngnáthchúrsa gnó an fhorais, agus

  (b) mura mó a luach agus mura fabhraí na téarmaí ann i leith an duine dá ndearnadh é ná 
an luach sin nó na téarmaí sin—

   (i) a thairgeann an foras de ghnáth, nó

   (ii) a mbeifí ag súil leis le réasún a bheith tairgthe ag an bhforas,

  do dhuine nó i leith duine a bhfuil an seasamh airgeadais céanna aige ach nach duine é 
nó í atá bainteach leis an bhforas.
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 (8) Ní cheanglófar leis an alt seo go mbeidh sonraí faoi aon idirbheart, comhshocraíocht nó 
comhaontú le cur isteach sa ráiteas más rud é, de bhíthin—

  (a) nár bhain an chuideachta tairbhe as alt 310, nó

  (b) gur ceanglaíodh ar an gcuideachta le riail, le hionstraim, le hordachán nó le ceanglas 
dá dtagraítear in alt 313 faisnéis a nochtadh ar an modh seo a leanas,

  gur chuir an chuideachta isteach ina ráitis airgeadais eintitis nó grúpa don bhliain 
airgeadais iomlán dheireanach a luaitear i bhfo-alt (5) na sonraí dá dtagraítear in alt 
307(1) nó (2) nó in alt 309(1) nó (2), de réir mar a bheidh, maidir leis an idirbheart, leis 
an gcomhshocraíocht nó leis an gcomhaontú nach ndéanfadh sí, murach ceachtar de na 
cúiseanna sin, a nochtadh sna ráitis airgeadais sin de bhua alt 310.

 (9) Déanfaidh cuideachta, má cheanglaíonn an Stiúrthóir uirthi é, an clár a choimeádann sí 
de réir fho-alt (1) a thabhairt ar aird don Stiúrthóir lena iniúchadh agus tabharfaidh sí don 
Stiúrthóir cibé saoráidí a theastóidh ón Stiúrthóir chun an méid atá sa chlár a iniúchadh 
agus cóipeanna de a thógáil.

 (10) Beidh sé de dhualgas ar iniúchóirí reachtúla na cuideachta aon ráiteas den sórt sin a 
shonraítear i bhfo-alt (5) a scrúdú sula gcuirfear ar fáil é do chomhaltaí na cuideachta de 
réir fho-ailt (3) agus (4) agus tuarascáil a thabhairt do na comhaltaí faoin ráiteas sin; agus 
déanfar an tuarascáil a chur i gceangal leis an ráiteas sula gcuirfear ar fáil amhlaidh é.

 (11) Sonrófar i dtuarascáil faoi fho-alt (10) cibé acu atá nó nach bhfuil, i dtuairim na 
n-iniúchóirí reachtúla, na sonraí a éilítear le fo-alt (5) sa ráiteas agus más é a dtuairim 
nach bhfuil, déanfaidh siad, a mhéid is féidir leo amhlaidh le réasún, ráiteas ag tabhairt 
na sonraí is gá a chur isteach sa tuarascáil.

 (12) I gcás go mainneoidh cuideachta fo-alt (1), (3) nó (9) a chomhlíonadh, beidh an 
chuideachta agus gach duine ar stiúrthóir ar an gcuideachta é nó í tráth na mainneachtana 
sin ciontach i gcion de chuid earnáil 3.

 (13) In aon imeachtaí i gcoinne duine i leith cion faoi fho-alt (12) (is cion arb éard é 
mainneachtain fo-alt (1) nó (3) a chomhlíonadh), is cosaint a chruthú go ndearna an 
cosantóir gach beart réasúnach chun a áirithiú go ndéanfaí fo-alt (1) nó (3), de réir mar a 
bheidh, a chomhlíonadh.

 (14) Beidh le focal nó abairt a úsáidtear san alt seo agus a úsáidtear freisin in ailt 307 go 309 
an bhrí chéanna san alt seo atá leis nó léi sna hailt sin.

Ní dochar do cheanglais an dlí baincéireachta ailt 307 go 312 agus tairseach airgeadaíochta 
íosta le haghaidh alt 312

313. (1) Ní dhéanann aon ní in ailt 307 go 312 dochar—

  (a) d’oibriú aon rialach nó ionstraime eile, nó

  (b) d’oibriú aon ordacháin nó ceanglais,

  a rinneadh, a eisíodh, a deonaíodh nó a cruthaíodh ar shlí eile faoi Achtanna an Bhainc 
Ceannais, 1942 go 2010 nó faoi aon achtachán eile lena gceanglaítear ar chuideachta 
sealbhaíochta d’fhoras creidmheasa sonraí a nochtadh, cibé acu is i ráitis airgeadais 
arna n-ullmhú aici nó ar shlí eile é, maidir le hidirbhearta, comhshocraíochtaí nó 
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comhaontuithe (cibé acu is den chineál a thuairiscítear in alt 239 iad nó nach ea) a rinne 
foras creidmheasa.

 (2) A mhéid a bhaineann na ceanglais sin le halt 307(1) nó (2), níl feidhm ag ceanglais alt 
312(1) nó (3) i ndáil le stiúrthóir aonair agus le daoine atá bainteach leis nó léi mura mó 
aon tráth le linn na bliana airgeadais ná €7,500 luach comhiomlán na gcomhshocraíochtaí, 
na n-idirbheart agus na gcomhaontuithe go léir dá dtagraítear in alt 307(1) agus (2) don 
stiúrthóir aonair sin agus do na daoine sin.

 (3) A mhéid a bhaineann na ceanglais sin le haon chomhshocraíocht nó idirbheart le foras 
creidmheasa nó le haon cheann dá chuid foghnóthas ina bhfuil ag stiúrthóir ar an bhforas 
nó ar a ghnóthas sealbhaíochta, nó ag duine atá bainteach le stiúrthóir den sórt sin, go 
díreach nó go neamhdhíreach, leas ábhartha, níl feidhm ag ceanglais alt 312(1) nó (3) 
más rud é—

  (a) maidir le luach gach comhshocraíochta nó idirbhirt den sórt sin a rinneadh tar éis 
thosach na bliana airgeadais leis an bhforas nó le haon cheann dá chuid foghnóthas, 
agus

  (b) maidir le luach gach comhshocraíochta nó idirbhirt den sórt sin a rinneadh roimh 
thosach na bliana airgeadais lúide an méid (más ann) dár laghdaíodh dliteanais an 
duine dá ndearnadh an chomhshocraíocht nó an t-idirbheart,

  nár mhó é i gcomhiomlán aon tráth i rith na bliana airgeadais ná €5,000 nó, i gcás gur 
mhó, nár mhó é ná €15,000 nó aon faoin gcéad de luach ghlansócmhainní na cuideachta 
a bheidh ag ullmhú na ráiteas airgeadais eintitis nó grúpa, cibé acu is lú.

caiBidil 7

Nithe eile a cheanglaítear a nochtadh i nótaí a ghabhann le ráitis airgeadais

Faisnéis maidir le gnóthais ghaolmhara

314. (1) Más rud é, i ndeireadh bliana airgeadais de chuid na cuideachta—

  (a) go mbeidh foghnóthas ag cuideachta, nó

  (b) go sealbhóidh cuideachta leas in aon aicme scaireanna cothromais atá comhionann 
le 20 faoin gcéad nó níos mó de na leasanna go léir den sórt sin (san aicme sin) i 
ngnóthas nach é a foghnóthas é (dá ngairtear “gnóthas leasa shubstaintiúil” san alt 
seo),

  áireofar nóta i ráitis airgeadais reachtúla na cuideachta don bhliain sin ina ndéanfar 
idirdhealú idir na foghnóthais agus na gnóthais leasa shubstaintiúil agus ina dtabharfar 
an fhaisnéis seo a leanas i ndáil leo:

  (i) ainm agus oifig chláraithe nó, mura bhfuil aon oifig chláraithe ann, príomháit ghnó 
gach foghnóthais nó gach gnóthais leasa shubstaintiúil agus an cineál gnó a dhéanann 
sé;

  (ii) gné gach aicme scaireanna a shealbhaíonn an chuideachta i ngach foghnóthas nó i 
ngach gnóthas leasa shubstaintiúil agus an chomhréir, de réir luach ainmniúil, de 
na scaireanna leithroinnte san fhoghnóthas nó sa ghnóthas leasa shubstaintiúil de 
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gach aicme acu sin dá bhfreagraíonn na scaireanna den aicme sin atá á sealbhú ag an 
gcuideachta;

  (iii) méid comhiomlán ghlansócmhainní gach foghnóthais nó gach gnóthais leasa 
shubstaintiúil amhail mar a bhí i ndeireadh na bliana airgeadais de chuid an 
fhoghnóthais nó an ghnóthais leasa shubstaintiúil a chríochnaigh le deireadh bhliain 
airgeadais na cuideachta, nó leis an mbliain is deireanaí roimh dheireadh bhliain 
airgeadais na cuideachta, lena mbaineann na ráitis airgeadais reachtúla; agus

  (iv) brabús nó caillteanas an fhoghnóthais nó an ghnóthais leasa shubstaintiúil don 
bhliain airgeadais dá chuid a aithnítear i mír (iii).

 (2) Beidh sna nótaí a bheidh ag gabháil leis na ráitis airgeadais reachtúla de chuid cuideachta 
na sonraí seo a leanas maidir le gach gnóthas ar comhalta de an chuideachta ag a mbeidh 
dliteanas neamhtheoranta mura mbeidh an fhaisnéis ábhartha maidir leis an léargas 
fíorcheart a thabharfar i ráitis airgeadais reachtúla na cuideachta:

  (a) ainm agus oifig chláraithe gach gnóthais den sórt sin;

  (b) mura bhfuil oifig chláraithe ag an ngnóthas, a phríomháit ghnó; agus

  (c) foirm dhlíthiúil an ghnóthais.

 (3) Tá fo-alt (1) faoi réir alt 315 lena ndéantar foráil maidir le díolúintí i leith na faisnéise a 
shonraítear i bhfo-alt (1)(iii) agus (iv).

 (4) Tá fo-ailt (1) agus (2) faoi réir alt 316 lena ndéantar foráil maidir le díolúintí i gcoitinne 
i leith na faisnéise a shonraítear iontu.

 (5) D’fhonn amhras a sheachaint, an fhaisnéis a éilítear le fo-ailt (1) agus (2) éilítear í don 
bhliain airgeadais lena mbaineann na ráitis airgeadais reachtúla agus ní gá faisnéis 
inchomórtais don bhliain airgeadais roimpi a thabhairt.

 (6) Chun críocha mhír (b) d’fho-alt (1), aon leasanna a shealbhaíonn daoine a bheidh ag 
gníomhú ina n-ainm féin ach thar ceann na cuideachta céadluaite san fho-alt sin measfar 
iad a bheith á sealbhú ag an gcuideachta sin agus folaíonn “leas in aon aicme scaireanna 
cothromais” i bhfo-alt (1) leas in aon ionstraim is inchomhshóite ina scaireanna 
cothromais mar aon le rogha scaireanna cothromais a fháil.

Faisnéis maidir le gnóthais ghaolmhara: díolúine ó nochtadh

315. An fhaisnéis maidir le gnóthais ghaolmhara a éilítear le míreanna (iii) (glansócmhainní) 
agus (iv) (brabús nó caillteanas) d’alt 314(1) ní gá í a thabhairt i ráitis airgeadais reachtúla—

  (a) i leith foghnóthas de chuid cuideachta, má ullmhaíonn an chuideachta ráitis  
airgeadais grúpa agus—

   (i) má dhéantar an foghnóthas a chomhdhlúthú sna ráitis airgeadais reachtúla a 
ullmhóidh an chuideachta nó

   (ii) má dhéantar leas na cuideachta i scaireanna cothromais an fhoghnóthais a áireamh 
i ráitis airgeadais reachtúla na cuideachta nó i nóta a bheidh ag gabháil le ráitis 
airgeadais reachtúla na cuideachta tríd an modh cuntasaíochta cothromais,

   nó
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  (b) i leith foghnóthas de chuid cuideachta, má bhíonn an chuideachta díolmhaithe ón 
gceanglas ráitis airgeadais grúpa a ullmhú de bhíthin go bhfuil sí ag brath ar chuntais 
chomhdhlúite gnóthais sealbhaíochta níos airde de réir alt 299 nó 300 nó de réir 
CITAnna, agus—

   (i) má dhéantar an foghnóthas a chomhdhlúthú i gcuntais chomhdhlúite an ghnóthais 
sealbhaíochta níos airde, nó

   (ii) má dhéantar leas na cuideachta i scaireanna cothromais an fhoghnóthais a 
áireamh i ráitis chomhdhlúite an ghnóthais sealbhaíochta níos airde nó i nóta a 
bheidh ag gabháil leis an gcéanna tríd an modh cuntasaíochta cothromais,

   nó

  (c) i leith gnóthas leasa shubstaintiúil de chuid cuideachta, má dhéantar an leas i 
scaireanna cothromais an ghnóthais leasa shubstaintiúil a áireamh i ráitis airgeadais 
reachtúla na cuideachta nó i nóta a bheidh ag gabháil leis an gcéanna tríd an modh 
cuntasaíochta cothromais, nó

  (d) más rud é—

   (i) nach gceanglófar ar an bhfoghnóthas nó ar an ngnóthas leasa shubstaintiúil a 
ráitis airgeadais a fhoilsiú, agus

   (ii) nach mbeidh an leas a bheidh á shealbhú i scaireanna cothromais an fhoghnóthais 
nó an ghnóthais leasa shubstaintiúil comhionann le 50 faoin gcéad ar a laghad de 
na leasanna sin go léir,

   nó

  (e) i ndáil le haon ghnóthas, mura mbeidh an fhaisnéis a éilítear le míreanna (iii) agus 
(iv) d’alt 314(1) ábhartha maidir leis an léargas fíorcheart a thabharfar sna ráitis 
airgeadais reachtúla.

Faisnéis maidir le gnóthais ghaolmhara: foráil maidir le faisnéis áirithe a chur i gceangal le 
tuairisceán bliantúil

316. (1) Má thagann stiúrthóirí cuideachta ar an tuairim maidir leis an líon gnóthas ar ina leith 
a cheanglaítear ar an gcuideachta faisnéis a nochtadh faoi alt 314 gur líon é de mhéid 
go mbeadh de thoradh ar fhorálacha an ailt seo a chomhlíonadh nóta rófhada a bheith 
ag gabháil leis na ráitis airgeadais reachtúla, ní gá an fhaisnéis a luaitear san alt sin a 
thabhairt i nóta den sórt sin ach amháin—

  (a) i leith na ngnóthas a ndearna a sócmhainní, a ndliteanais, a staid airgeadais nó a 
mbrabús nó a gcaillteanas difear go príomha, i dtuairim na stiúrthóirí, do na 
méideanna a thaispeántar i ráitis airgeadais reachtúla na cuideachta, agus

  (b) i leith gnóthais atá eisiata ón gcomhdhlúthú faoi alt 303(3).

 (2) Má bhaintear buntáiste as fo-alt (1)—

  (a) áireofar sna nótaí a bheidh ag gabháil le ráitis airgeadais reachtúla na cuideachta 
ráiteas á rá nach mbaineann an fhaisnéis a thugtar ach leis na gnóthais a luaitear san 
fho-alt sin, agus
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  (b) déanfar an fhaisnéis a shonraítear in alt 348(4) a chur i gceangal leis an tuairisceán 
bliantúil de chuid na cuideachta a bhfuil na ráitis airgeadais reachtúla i gceangal leis.

 (3) Má mhainníonn cuideachta fo-alt (2) a chomhlíonadh, beidh an chuideachta agus aon 
oifigeach di a rinne mainneachtain ciontach i gcion de chuid earnáil 3.

 (4) I bhfo-alt (3), folaíonn “oifigeach” aon chúlstiúrthóir agus aon stiúrthóir de facto.

Sonraí i dtaobh foirne a nochtadh

317. (1) Tabharfar an fhaisnéis seo a leanas sna nótaí a bheidh ag gabháil le ráitis airgeadais 
eintitis cuideachta maidir le fostaithe na cuideachta—

  (a) an meánlíon daoine ar fostú ag an gcuideachta sa bhliain airgeadais lena mbaineann, 
agus

  (b) an meánlíon daoine ar fostú laistigh de gach earnáil daoine ar fostú ag an gcuideachta 
sa bhliain sin.

 (2) I leith na ndaoine go léir atá fostaithe ag an gcuideachta le linn na bliana airgeadais a 
chuirfear i gcuntas le linn an líon bliantúil iomchuí a chinneadh chun críocha fho-alt (1)
(a) sonrófar freisin méideanna comhiomlána faoi seach díobh seo a leanas—

  (a) pá agus tuarastail a íocadh nó ab iníoctha i leith na bliana sin leis na daoine sin,

  (b) costais árachais shóisialaigh arna dtabhú ag an gcuideachta thar a gceann,

  (c) costais sochair scoir eile arna dtabhú amhlaidh, agus

  (d) costais chúitimh eile i leith na ndaoine sin (is costais a shonrófar de réir cineáil) arna 
dtabhú ag an gcuideachta sa bhliain airgeadais.

 (3) I ndáil le comhiomlán na méideanna go léir a shonrófar chun críocha fho-alt (2) 
taispeánfar an méid arna chaipitliú ina shócmhainní agus an méid arna áireamh mar 
chaiteachas nó mar chaillteanas de chuid na bliana airgeadais.

 (4) Is iad na hearnálacha daoine a bheidh fostaithe ag an gcuideachta ar faoina dtreoir a 
chinnfear an líon a cheanglaítear a nochtadh le fo-alt (1)(b) na hearnálacha daoine a 
roghnóidh na stiúrthóirí, ag féachaint don mhodh ar a n-eagraítear gníomhaíochtaí na 
cuideachta.

 (5) Chun críocha fho-alt (1)(a) agus (b), déanfar an meánlíon daoine a bheidh fostaithe ag 
an gcuideachta a chinneadh tríd an líon bliantúil iomchuí a roinnt ar an líon míonna i 
mbliain airgeadais na cuideachta.

 (6) Chun críocha fho-alt (5), déanfar an líon bliantúil iomchuí a chinneadh trí na nithe seo a 
leanas a fhionnadh i leith gach míosa sa bhliain airgeadais de chuid na cuideachta lena 
mbaineann—

  (a) i gcás fho-alt (1)(a), an líon daoine atá fostaithe faoi chonarthaí seirbhíse ag an 
gcuideachta sa mhí sin (cibé acu is ar feadh na míosa nó a mhalairt é), agus

  (b) i gcás fho-alt (1)(b), an líon daoine san earnáil atá i gceist de dhaoine atá fostaithe 
amhlaidh,

  agus, i gceachtar cás, trí na líonta míosúla go léir a shuimiú le chéile.
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 (7) I gcás go n-ullmhaíonn an chuideachta ráitis airgeadais grúpa, beidh sna ráitis airgeadais 
grúpa sin an fhaisnéis a éilítear le fo-ailt (1) go (3) i leith na cuideachta agus a cuid 
foghnóthas a bheidh ar áireamh sa chomhdhlúthú arna nglacadh ina n-iomláine agus 
beidh éifeacht le fo-ailt (4) go (6) amhail is dá mba thagairtí don chuideachta agus dá 
cuid foghnóthas a bheidh ar áireamh sa chomhdhlúthú tagairtí iontu don chuideachta.

 (8) San alt seo—

  folaíonn “costais sochair scoir” aon chaiteachais arna dtabhú ag an gcuideachta—

  (a) i leith aon scéim sochair scoir arna bunú d’fhonn sochair scoir a sholáthar do dhaoine 
atá fostaithe faoi láthair, nó a bhí fostaithe roimhe sin, ag an gcuideachta,

  (b) i leith aon mhéideanna a bhí curtha i leataobh chun an chuideachta d’íoc sochair 
scoir go díreach le fostaithe láithreacha nó le hiarfhostaithe sa todhchaí, agus

  (c) i leith aon sochair scoir a d’íoc an chuideachta go díreach leis na daoine sin agus 
nach raibh curtha i leataobh amhlaidh roimhe sin;

  ciallaíonn “costais leasa shóisialaigh” aon ranníoc ag cuideachta i leith aon scéim stáit is 
scéim árachais shóisialaigh, leasa shóisialaigh, slándála sóisialaí nó sochair scoir (lena 
n-áirítear foráil is ionann agus an céanna faoi na hAchtanna Leasa Shóisialaigh) nó i 
leith aon chiste nó aon chomhshocraíocht, is ciste nó comhshocraíocht a bhfuil baint 
aige nó aici le scéim den sórt sin, agus ciallaíonn “árachas sóisialach” aon scéim, ciste 
nó comhshocraíocht den sórt sin;

  déanfar “pá agus tuarastail” i gcuntas sochair agus dochair cuideachta a chinneadh faoi 
threoir íocaíochtaí a rinneadh nó caiteachais a tabhaíodh i leith na ndaoine go léir a bhí 
fostaithe ag an gcuideachta i rith na bliana airgeadais lena mbaineann agus a chuirfear i 
gcuntas nuair a bheidh an líon bliantúil iomchuí á chinneadh chun críocha fho-alt (1)(a).

Sonraí scairchaipitil údaraithe, scairchaipitil leithroinnte agus gluaiseachtaí

318. (1) Tabharfar an fhaisnéis seo a leanas sna nótaí a bheidh ag gabháil le ráitis airgeadais 
eintitis cuideachta maidir le scairchaipiteal na cuideachta:

  (a) líon agus luach ainmniúil comhiomlán na scaireanna a chuimsítear sa scairchaipiteal 
údaraithe (más ann);

  (b) i gcás scaireanna de níos mó ná aicme amháin a bheith leithroinnte, líon agus luach 
ainmniúil comhiomlán scaireanna de gach aicme a leithroinneadh;

  (c) i ndáil le gach aicme de scairchaipiteal leithroinnte, an méid atá glaoite ar na 
scaireanna sin agus an méid de sin atá íoctha go hiomlán ar an dáta deiridh bliana 
airgeadais;

  (d) anailís ar scairchaipiteal leithroinnte agus glaoite de réir aicme—

   (i) idir scaireanna a thíolactar mar scairchaipiteal, agus

   (ii) idir scaireanna a thíolactar mar dhliteanas;

   agus

  (e) i gcás gur mar scaireanna cisteáin a shealbhaítear scaireanna, líon agus luach 
ainmniúil comhiomlán na scaireanna cisteáin agus, i gcás scaireanna de níos mó 
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ná aicme amháin a bheith leithroinnte, líon agus luach ainmniúil comhiomlán gach 
aicme a shealbhaítear mar scaireanna cisteáin.

 (2) I gcás aon chuid den scairchaipiteal leithroinnte ar scaireanna infhuascailte í, tabharfar 
an fhaisnéis seo a leanas:

  (a) na dátaí is luaithe agus is déanaí a bheidh cumhacht ag an gcuideachta chun na 
scaireanna sin a fhuascailt;

  (b) cibé acu a chaithfear na scaireanna sin a fhuascailt in aon chás nó a dhlífear iad a 
fhuascailt de rogha na cuideachta; agus

  (c) cibé acu atá nó nach bhfuil aon phréimh iníoctha tráth fuascailte (agus, má tá, cén 
phréimh í).

 (3) Má rinne an chuideachta aon scaireanna a leithroinnt le linn na bliana airgeadais lena 
mbaineann na ráitis airgeadais eintitis, tabharfar an fhaisnéis seo a leanas:

  (a) an chúis ar a ndearnadh an leithroinnt;

  (b) na haicmí scaireanna a leithroinneadh;

  (c) maidir le gach aicme scaireanna, an líon a leithroinneadh, luach ainmniúil 
comhiomlán na scaireanna sin agus an chomaoin a fuair an chuideachta i leith na 
leithroinnte; agus

  (d) cibé acu is mar scairchaipiteal nó mar dhliteanas a thíolactar na scaireanna.

 (4) Maidir le haon cheart teagmhasach chun leithroinnt scaireanna sa chuideachta, tabharfar 
na sonraí seo a leanas:

  (a) líon, tuairisc agus méid na scaireanna ar i ndáil leo atá an ceart infheidhmithe;

  (b) an tréimhse ina mbeidh sé infheidhmithe; agus

  (c) an praghas atá le híoc ar na scaireanna a leithroinntear.

 (5) I bhfo-alt (4), ciallaíonn “ceart teagmhasach chun leithroinnt scaireanna” aon rogha 
suibscríobh le haghaidh scaireanna agus aon cheart eile chun a cheangal go leithroinnfí 
scaireanna ar aon duine cibé acu is ar chomhshó i scaireanna urrúis d’aon tuairisc eile nó 
ar shlí eile a éireoidh sé sin.

 (6) Faoi réir fho-alt (7), i gcás gur cuideachta sealbhaíochta í an chuideachta, déanfar líon, 
tuairisc agus luach ainmniúil na scaireanna sa chuideachta a shealbhaíonn a foghnóthais 
nó a n-ainmnithigh agus an chomaoin a íocadh ar na scaireanna sin a nochtadh sna nótaí 
a bheidh ag gabháil le ráitis airgeadais eintitis na cuideachta.

 (7) Níl feidhm ag fo-alt (6) i ndáil le haon scaireanna—

  (a) a bhfuil cúram ar an bhfoghnóthas ina leith mar ionadaí pearsanta, nó

  (b) faoi réir fho-alt (8), a bhfuil cúram ar an bhfoghnóthas ina leith mar iontaobhaí.

 (8) Níl éifeacht leis an srian le feidhm fho-alt (6) le fo-alt (7)(b) más rud é go bhfuil leas 
tairbhiúil faoin iontaobhas ag an gcuideachta nó ag foghnóthas don chuideachta agus 
nach i modh urrúis chun críoch idirbhirt a rinne sí nó sé i ngnáthchúrsa gnó ar cuid de 
airgead a thabhairt ar iasacht agus sa mhodh sin amháin atá leas aici amhlaidh. 
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Cúnamh airgeadais chun cuideachta do cheannach a scaireanna féin

319. (1) Taispeánfar i ráitis airgeadais eintitis cuideachta an méid comhiomlán de chúnamh 
airgeadais a sholáthair an chuideachta, sa bhliain airgeadais lena mbaineann na ráitis 
airgeadais, agus a cheadaítear le halt 82 (lena n-áirítear méid comhiomlán aon iasachtaí, 
aon ráthaíochtaí agus aon urrúis a bheidh gan íoc ar an dáta deiridh bliana airgeadais) 
agus nochtfar iontu comhiomlán na méideanna seo a leanas ar leithligh—

  (a) méid aon airgid a sholáthair an chuideachta, sa bhliain airgeadais sin, de réir scéim 
dá dtagraítear in alt 82(6)(f), agus

  (b) méid aon iasachtaí dá dtagraítear in alt 82(6)(g) agus a rinne an chuideachta sa 
bhliain airgeadais sin.

 (2) I gcás go n-ullmhaíonn cuideachta ráitis airgeadais grúpa, beidh sna ráitis airgeadais 
grúpa sin an fhaisnéis a éilítear le fo-alt (1) i leith na cuideachta agus a foghnóthas a 
áireofar sa chomhdhlúthú arna nglacadh ina n-iomláine.

 (3) Taispeánfar sna ráitis airgeadais eintitis agus sna ráitis airgeadais grúpa i leith na bliana 
airgeadais díreach roimh an mbliain airgeadais lena mbaineann na ráitis sin méideanna 
a fhreagraíonn do na méideanna a cheanglaítear a thaispeáint le fo-alt (1) sna ráitis sin i 
leith na bliana deiridh sin a luaitear.

Cuideachta nó ainmnitheach de chuid cuideachta do shealbhú a scaireanna féin nó 
scaireanna i ngnóthas sealbhaíochta

320. (1) I gcás go sealbhaíonn cuideachta, nó ainmnitheach de chuid cuideachta, scaireanna sa 
chuideachta nó leas sna scaireanna sin, ní thaispeánfar na scaireanna sin nó an leas sin 
mar shócmhainn ach déanfar an chomaoin a íocadh i leith na scaireanna sin nó an leasa 
sin—

  (a) a thaispeáint i ráitis airgeadais eintitis na cuideachta mar asbhaint as caipiteal agus 
cúlchistí na cuideachta (agus déanfar na brabúis a bheidh ar fáil lena ndáileadh a 
shrianadh dá réir sin de mhéid na hasbhainte sin); agus

  (b) a thaispeáint i ráitis airgeadais grúpa, más ann, de chuid na cuideachta mar asbhaint 
as caipiteal agus cúlchistí grúpa.

 (2) I gcás go sealbhaíonn cuideachta, nó ainmnitheach de chuid na cuideachta, scaireanna 
ina gnóthas sealbhaíochta nó leas sna scaireanna sin, déanfar na brabúis de chuid na 
cuideachta a bheidh ar fáil lena ndáileadh a shrianadh de mhéid na comaoine a íocadh i 
leith na scaireanna sin nó an leasa sin.

 (3) I dteannta cheanglais fho-alt (2), i gcás cuideachta, nó ainmnitheach de chuid na 
cuideachta, do shealbhú scaireanna ina cuideachta sealbhaíochta (nó i gcás cuideachta 
nó a hainmnitheach do shealbhú leas sna scaireanna sin), taispeánfar an chomaoin a 
íocadh i leith na scaireanna sin nó an leasa sin i ráitis airgeadais grúpa, más ann, de chuid 
na cuideachta sealbhaíochta mar asbhaint as caipiteal agus cúlchistí grúpa.

 (4) Tabharfar sna nótaí a bheidh ag gabháil le ráitis airgeadais eintitis na cuideachta (agus, de 
réir mar a bheidh, le ráitis airgeadais grúpa na cuideachta nó a cuideachta sealbhaíochta) 
na nithe seo a leanas ar leithligh i leith na scaireanna dá dtagraítear i ngach ceann de na 
fo-ailt sin roimhe seo—
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  (a) líon agus luach ainmniúil comhiomlán na scaireanna sin agus, i gcás gur scaireanna 
de níos mó ná aicme amháin a fuarthas, líon agus luach ainmniúil comhiomlán gach 
aicme de na scaireanna sin, agus

  (b) sonraí faoi aon srian le brabúis a bhí ar fáil lena ndáileadh de bhua fheidhm fho-alt 
(1) nó (2).

Beartais chuntasaíochta a nochtadh

321. (1) Nochtfaidh cuideachta sna nótaí a bheidh ag gabháil lena ráitis airgeadais eintitis na 
beartais chuntasaíochta arna nglacadh ag an gcuideachta le linn di—

  (a) na hítimí agus na méideanna a bheidh le háireamh ina clár comhardaithe a chinneadh, 
agus

  (b) na hítimí agus na méideanna a bheidh le háireamh ina cuntas sochair agus dochair a 
chinneadh.

 (2) I gcás go n-ullmhaíonn cuideachta ráitis airgeadais grúpa, nochtfar sna nótaí a bheidh 
ag gabháil leis na ráitis airgeadais sin na beartais chuntasaíochta arna nglacadh ag an 
gcuideachta le linn di—

  (a) na hítimí agus na méideanna a bheidh le háireamh ina clár comhardaithe comhdhlúite 
a chinneadh, agus

  (b) na hítimí agus na méideanna a bheidh le háireamh ina cuntas comhdhlúite sochair 
agus dochair a chinneadh.

Luach saothair as obair iniúchta, obair a bhaineann le hiniúchadh agus obair nach obair 
iniúchta a nochtadh

322. (1) San alt seo—

  ciallaíonn “iniúchóir grúpa” an t-iniúchóir reachtúil a dhéanann iniúchadh ar ráitis 
airgeadais grúpa;

  folaíonn “luach saothair” sochair chomhchineáil, caiteachais a aisíoc agus íocaíochtaí 
eile in airgead tirim.

 (2) Faoi réir fho-alt (5), nochtfaidh cuideachta sna nótaí a bheidh ag gabháil lena ráitis 
airgeadais eintitis a bhaineann le gach bliain airgeadais an fhaisnéis seo a leanas:

  (a) an luach saothair as an obair uile i ngach earnáil a shonraítear i bhfo-alt (3) agus a 
rinne iniúchóirí reachtúla na cuideachta—

   (i) don chuideachta,

   (ii) i leith na bliana airgeadais sin;

  (b) an luach saothair as an obair uile i ngach earnáil a shonraítear i bhfo-alt (3) agus a 
rinne iniúchóirí reachtúla na cuideachta—

   (i) don chuideachta,

   (ii) i leith na bliana airgeadais roimhe sin;
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  (c) i gcás gur i bhfoirm sochar comhchineáil a bheidh an luach saothair go léir dá 
dtagraítear i mír (a) nó (b) nó cuid de, cineál agus luach airgid measta an tsochair.

 (3) Nochtfar luach saothair faoi fho-alt (2) i leith gach ceann de na hearnálacha oibre seo a 
leanas:

  (a) iniúchadh ar ráitis airgeadais eintitis;

  (b) seirbhísí árachais eile;

  (c) seirbhísí comhairleacha cánach;

  (d) seirbhísí eile nach seirbhísí iniúchta.

 (4) I gcás gur gnólacht iniúchta reachtúil (de réir bhrí Rialacháin na gComhphobal Eorpach 
(Iniúchtaí Reachtúla) (Treoir 2006/43/CE), 2010 (I.R. Uimh. 220 de 2010)) iniúchóirí 
reachtúla cuideachta, measfar chun críocha an ailt seo gurb é an gnólacht iniúchta a rinne 
aon obair a rinne comhpháirtí sa ghnólacht nó iniúchóir reachtúil thar a cheann.

 (5) Ní gá do chuideachta an nochtadh a éilítear le fo-alt (2) a dhéanamh más rud é—

  (a) go ndéileálfar leis an gcuideachta mar chuideachta bheag de réir alt 350, nó

  (b) go ndéileálfar leis an gcuideachta mar chuideachta meánmhéide de réir alt 350, nó

  (c) gur foghnóthas í an chuideachta, a gceanglaítear ar a chuideachta sealbhaíochta, 
agus a ndéanann a chuideachta sealbhaíochta, ráitis airgeadais grúpa a ullmhú, ar 
choinníoll—

   (i) go n-áireofar an foghnóthas sna ráitis airgeadais grúpa, agus

   (ii) go nochtfar an fhaisnéis a shonraítear i bhfo-alt (8) sna nótaí a bheidh ag gabháil 
leis na ráitis airgeadais grúpa.

 (6) Más rud é maidir le cuideachta a ndéileálfar léi mar chuideachta meánmhéide de réir 
alt 350 nach ndéanfaidh sí an nochtadh faisnéise a éilítear le fo-alt (2), soláthróidh sí an 
fhaisnéis sin don Údarás Maoirseachta nuair a iarrfar uirthi déanamh amhlaidh.

 (7) Déanfaidh cuideachta sealbhaíochta a ullmhóidh ráitis airgeadais grúpa an fhaisnéis seo 
a leanas a nochtadh sna nótaí a bheidh ag gabháil leis na ráitis sin a bhainfidh le gach 
bliain airgeadais:

  (a) an luach saothair as an obair uile i ngach earnáil a shonraítear i bhfo-alt (8) a rinne 
iniúchóir grúpa na cuideachta sealbhaíochta agus na bhfoghnóthas a áireofar sa 
chomhdhlúthú i leith na bliana airgeadais sin;

  (b) an luach saothair as an obair uile i ngach earnáil a shonraítear i bhfo-alt (8) a rinne 
iniúchóir grúpa na cuideachta sealbhaíochta agus na bhfoghnóthas sin i leith na 
bliana airgeadais roimhe sin;

  (c) i gcás gur i bhfoirm sochar comhchineáil a bheidh an luach saothair go léir dá 
dtagraítear i mír (a) nó (b) nó cuid de, cineál agus luach airgid measta an tsochair.

 (8) Nochtfar luach saothair faoi fho-alt (7) i leith gach ceann de na hearnálacha oibre seo a 
leanas:

  (a) na ráitis airgeadais grúpa a iniúchadh;
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  (b) seirbhísí árachais eile;

  (c) seirbhísí comhairleacha cánach;

  (d) seirbhísí eile nach seirbhísí iniúchta.

 (9) I gcás go mbeidh níos mó ná iniúchóir reachtúil amháin (cibé acu is iniúchóir reachtúil 
nó gnólacht iniúchta reachtúil é nó í) ceaptha mar iniúchóirí reachtúla cuideachta in aon 
bhliain airgeadais amháin, déanfar nochtadh ar leithligh i leith luach saothair gach duine 
nó gach ceann acu a sholáthar sna nótaí a bheidh ag gabháil le ráitis airgeadais eintitis na 
cuideachta.

Faisnéis maidir le comhshocraíochtaí nach mbeidh ar áireamh sa chlár comhardaithe

323. (1) Faoi réir fho-alt (2), déanfar cineál agus críoch ghnó aon chomhshocraíochtaí de chuid 
cuideachta nach mbeidh ar áireamh ina clár comhardaithe agus tionchar airgeadais na 
gcomhshocraíochtaí sin ar an gcuideachta a sholáthar sna nótaí a bheidh ag gabháil le 
ráitis airgeadais reachtúla na cuideachta má bhíonn na fiontair nó na sochair a eascróidh 
as na comhshocraíochtaí sin ábhartha agus a mhéid is gá na fiontair nó na sochair sin a 
nochtadh chun staid airgeadais na cuideachta a mheasúnú.

 (2) I gcás cuideachta sealbhaíochta a ullmhaíonn ráitis airgeadais grúpa—

  (a) léifear fo-alt (1) mar fho-alt lena n-éilítear an fhaisnéis dá dtagraítear ann i leith 
comhshocraíochtaí dá dtagraítear ann, cibé acu de chuid na cuideachta nó aon 
fhoghnóthas a áireofar sa chomhdhlúthú, a sholáthar sna nótaí a bheidh ag gabháil 
leis na ráitis airgeadais grúpa a mhéid is gá na fiontair nó na sochair lena mbaineann 
a nochtadh chun staid airgeadais na cuideachta sealbhaíochta agus na bhfoghnóthas 
a áireofar sa chomhdhlúthú, arna nglacadh ina n-iomláine, a mheasúnú, agus

  (b) ní cheanglófar sna nótaí a bheidh ag gabháil le ráitis airgeadais eintitis na  
cuideachta sealbhaíochta faisnéis a sholáthar a sholáthrófar sna nótaí a bheidh ag 
gabháil lena ráitis airgeadais grúpa i gcomhlíonadh fho-alt (1), mar a léifear de réir 
an fho-ailt seo é.

caiBidil 8

Ráitis airgeadais reachtúla a cheadú

An bord stiúrthóirí do cheadú agus do shíniú ráitis airgeadais reachtúla

324. (1) I gcás gur deimhin le stiúrthóirí cuideachta go dtugtar léargas fíorcheart i ráitis airgeadais 
reachtúla na cuideachta agus go gcomhlíonann siad an tAcht seo thairis sin nó, más 
infheidhme, go gcomhlíonann siad Airteagal 4 den Rialachán maidir le CICanna, 
ceadóidh an bord stiúrthóirí na ráitis sin agus síneoidh 2 stiúrthóir iad thar a gceann, i 
gcás go mbeidh 2 stiúrthóir nó níos mó ann.

 (2) Gan dochar do ghinearáltacht alt 11 agus dá fheidhm maidir le forálacha eile an ailt seo, 
i gcás go mbeidh stiúrthóir aonair ar an gcuideachta, oibríonn fo-alt (1) chun a cheangal 
ar an stiúrthóir sin, más deimhin leis nó léi maidir leis na nithe dá dtagraítear san fho-alt 
sin i leith na ráiteas, na ráitis airgeadais reachtúla a cheadú agus a shíniú.
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 (3) Má ullmhaítear ráitis airgeadais grúpa, déanfaidh bord stiúrthóirí cuideachta  
sealbhaíochta ráitis airgeadais grúpa agus ráitis airgeadais eintitis na cuideachta sin a 
cheadú an tráth céanna.

 (4) Déanfar an síniú nó na sínithe a fhianóidh ceadú na ráiteas airgeadais ag an mbord a chur 
isteach ar éadan an chláir comhardaithe eintitis agus ar aon chlár comhardaithe grúpa.

 (5) Maidir le gach cóip de gach clár comhardaithe a leagfar faoi bhráid na gcomhaltaí i 
gcruinniú ginearálta nó a scaipfear, a fhoilseofar nó a eiseofar ar shlí eile, luafar inti 
ainmneacha na ndaoine a shínigh an clár comhardaithe thar ceann an bhoird stiúrthóirí.

 (6) Má cheadaítear ráitis airgeadais reachtúla nach dtugtar léargas fíorcheart iontu nó nach 
gcomhlíonann thairis sin ceanglais an Achta seo nó, más infheidhme, ceanglais Airteagal 
4 den Rialachán maidir le CICanna, beidh gach stiúrthóir ar an gcuideachta ar páirtí ina 
gceadú é nó í, agus a fhios aige nó aici nach dtugtar léargas den sórt sin iontu nó nach 
gcomhlíonann siad na ceanglais sin nó atá meargánta i dtaobh an bhfuil sé sin amhlaidh, 
ciontach i gcion de chuid earnáil 2.

 (7) Chun na críche sin, gach stiúrthóir ar an gcuideachta an tráth a cheadófar na ráitis 
airgeadais reachtúla measfar gur páirtí ina gceadú é nó í mura suífidh sé nó sí go ndearna 
sé nó sí gach beart réasúnach chun a gceadú a chosc.

 (8) Más rud é maidir le haon chóip de chlár comhardaithe—

  (a) go leagfar faoi bhráid na gcomhaltaí í nó go n-eiseofar, go scaipfear nó go  
bhfoilseofar í ar shlí eile gan an clár comhardaithe (an leagan bunaidh de ar leith ón 
gcóip) a bheith sínithe mar a éilítear leis an alt seo nó gan lua ainm an tsínitheora ar 
an gcóip a éilítear a bheith san áireamh, nó

  (b) go seachadfar í ar an gCláraitheoir gan an clár comhardaithe (an leagan bunaidh de 
ar leith ón gcóip) a bheith sínithe mar a éilítear leis an alt seo nó gan lua ainm an 
tsínitheora ar an gcóip a éilítear a bheith san áireamh,

  beidh an chuideachta agus aon oifigeach di a rinne mainneachtain ciontach i gcion de 
chuid earnáil 2.

 (9) Ní chuirfidh fo-alt (8) toirmeasc le heisiúint, scaipeadh ná foilsiú a dhéanamh—

  (a) ar choimriú cóir cruinn ar aon ráiteas airgeadais reachtúil tar éis an ráiteas airgeadais 
reachtúil sin a bheith sínithe thar ceann na stiúrthóirí,

  (b) ar choimriú cóir cruinn ar fhigiúirí an bhrabúis nó an chaillteanais do chuid de bhliain 
airgeadais na cuideachta.

 (10) I bhfo-alt (8), folaíonn “oifigeach” aon chúlstiúrthóir agus aon stiúrthóir de facto.

caiBidil 9

Tuarascáil stiúrthóirí

Oibleagáid tuarascáil stiúrthóirí a ullmhú do gach bliain airgeadais

325. (1) Déanfaidh stiúrthóirí cuideachta tuarascáil (“tuarascáil stiúrthóirí”) a ullmhú do gach 
bliain airgeadais ina ndéileálfar leis na nithe seo a leanas:
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  (a) nithe ginearálta i ndáil leis an gcuideachta agus na stiúrthóirí mar a shonraítear in alt 
326;

  (b) athbhreithniú gnó de réir alt 327;

  (c) faisnéis ar a scaireanna féin a fháil nó a dhiúscairt mar a shonraítear in alt 328;

  (d) faisnéis ar leasanna i scaireanna nó i mbintiúir mar a shonraítear in alt 329;

  (e) ráiteas ar fhaisnéis iomchuí iniúchta mar a shonraítear in alt 330;

  agus ina mbeidh an fógra dá dtagraítear in alt 331 a eisíodh (más amhlaidh a eisíodh é) 
sa bhliain airgeadais sin i leith na cuideachta faoi alt 33AK d’Acht an Bhainc Cheannais, 
1942.

 (2) Maidir le fo-alt (1), is fo-alt é i dteannta na gceanglas eile den Acht seo a bhfuil feidhm acu 
i gcásanna áirithe maidir le nithe a áireamh i dtuarascáil stiúrthóirí, eadhon ceanglais—

  (a) alt 167(3) (ráiteas i dtaobh coiste iniúchta a bhunú nó a mhalairt i gcás cuideachta 
phríobháideach mhór), agus

  (b) alt 225(2) (ráiteas um chomhlíonadh ó na stiúrthóirí i gcás cuideachta lena  
mbaineann an t-alt sin).

 (3) Maidir le bliain airgeadais—

  (a) inar cuideachta sealbhaíochta í an chuideachta, agus

  (b) ina n-ullmhóidh stiúrthóirí na cuideachta ráitis airgeadais grúpa,

  ullmhóidh na stiúrthóirí tuarascáil stiúrthóirí freisin is tuarascáil chomhdhlúite 
(“tuarascáil stiúrthóirí grúpa”) ina ndéileálfar, a mhéid a fhoráiltear sna forálacha seo 
a leanas den Chuid seo, leis an gcuideachta agus lena cuid foghnóthas a áireofar sa 
chomhdhlúthú arna nglacadh ina n-iomláine.

 (4) I gcás go bhfoilseofar ráitis airgeadais grúpa i dteannta ráitis airgeadais eintitis, is leor 
an tuarascáil stiúrthóirí grúpa dá dtagraítear i bhfo-alt (3) (ar leith ón tuarascáil sin agus 
ó thuarascáil stiúrthóirí i leith na cuideachta sealbhaíochta chomh maith) a ullmhú ar 
choinníoll go ndéanfar aon fhaisnéis nach mbeidh baint aici ach leis an gcuideachta 
sealbhaíochta, is faisnéis a cheanglófaí a sholáthar thairis sin le fo-alt (1) nó alt 167(3) 
nó 225(2), a sholáthar sa tuarascáil stiúrthóirí grúpa.

 (5) Féadfar i dtuarascáil stiúrthóirí grúpa, más cuí, breis béime a chur ar na nithe is  
suntasach leis an gcuideachta agus lena cuid foghnóthas a áireofar sa chomhdhlúthú arna 
nglacadh ina n-iomláine.

 (6) Má mhainníonn stiúrthóir a oibleagáid nó a hoibleagáid faoi fho-alt (1), (3) nó (4) a 
chomhlíonadh, beidh sé nó sí ciontach i gcion de chuid earnáil 3.

 (7) Gan na hoibleagáidí ar stiúrthóirí cuideachta faoin alt seo nó faoi fho-alt (6) a theorannú, 
beidh sé de dhualgas ar dhuine is cúlstiúrthóir nó stiúrthóir de facto ar chuideachta a 
chinntiú go gcomhlíonfar ceanglais fho-ailt (1), (3) agus (4) i ndáil leis an gcuideachta.

 (8) Má mhainníonn duine a dhualgas nó a dualgas faoi fho-alt (7) a chomhlíonadh, beidh an 
duine ciontach i gcion de chuid earnáil 3.
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Tuarascáil stiúrthóirí: nithe ginearálta

326. (1) Sonrófar sa tuarascáil stiúrthóirí do bhliain airgeadais—

  (a) ainmneacha na ndaoine ba stiúrthóirí ar an gcuideachta aon tráth le linn na bliana 
airgeadais,

  (b) príomhghníomhaíochtaí na cuideachta i gcúrsa na bliana,

  (c) ráiteas i dtaobh na mbeart a rinne na stiúrthóirí chun a áirithiú go gcomhlíonfaí 
ceanglais ailt 281 go 285, maidir le taifid chuntasaíochta a choimeád agus ionad 
beacht na dtaifead sin,

  (d) méid aon díbhinní eatramhacha a d’íoc na stiúrthóirí le linn na bliana agus an méid, 
más ann, a mholann na stiúrthóirí ba chóir a íoc mar dhíbhinn deiridh.

 (2) I gcás gurb iomchuí é i mbliain airgeadais áirithe, sonrófar sa tuarascáil stiúrthóirí—

  (a) sonraí aon teagmhas tábhachtach a rinne difear don chuideachta agus a tharla ó 
dheireadh na bliana sin,

  (b) léiriú ar ghníomhaíochtaí, más ann, na cuideachta sa réimse taighde agus forbartha,

  (c) léiriú ar bhrainsí (de réir bhrí Threoir 89/666/CEE ón gComhairle) de chuid na 
cuideachta a bheith ann lasmuigh den Stát agus an tír ina bhfuil gach brainse acu sin,

  (d) síntiúis pholaitíochta a rinneadh le linn na bliana a cheanglaítear a nochtadh leis an 
Acht Toghcháin, 1997.

 (3) I gcás gurb ábhartha é maidir le measúnú a dhéanamh ar staid airgeadais agus ar bhrabús 
nó ar chaillteanas na cuideachta, tabharfar tuairisc sa tuarascáil stiúrthóirí ar úsáid 
ionstraimí airgeadais ag an gcuideachta agus pléifear inti, go háirithe—

  (a) cuspóirí agus beartais bainistithe priacail airgeadais, lena n-áirítear an beartas maidir 
le fálú a dhéanamh ar gach mórchineál idirbhirt thuartha dá n-úsáidtear cuntasaíocht 
fálaithe, agus

  (b) risíocht na cuideachta le priacal praghais, priacal creidmheasa, priacal leachtaíochta 
agus priacal sreafa airgid.

 (4) I ndáil le tuarascáil stiúrthóirí grúpa, beidh éifeacht le fo-ailt (1)(b) agus (c), (2) agus  
(3) amhail is dá mba thagairt don chuideachta agus dá cuid foghnóthas a bheidh ar 
áireamh sa chomhdhlúthú í an tagairt don chuideachta.

Tuarascáil stiúrthóirí: athbhreithniú gnó

327. (1) Beidh i dtuarascáil stiúrthóirí do bhliain airgeadais—

  (a) athbhreithniú ceart ar ghnó na cuideachta, agus

  (b) tuairisc ar na príomhphriacail agus ar na príomhéiginnteachtaí atá roimh an 
gcuideachta.

 (2) Beidh an t-athbhreithniú a éilítear le fo-alt (1) ina anailís chothrom chuimsitheach—

  (a) ar fhorbairt agus ar fheidhmíocht ghnó na cuideachta le linn na bliana airgeadais, 
agus

cd.6
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  (b) ar shócmhainní agus ar dhliteanais agus ar staid airgeadais na cuideachta i ndeireadh 
na bliana airgeadais,

  i gcomhréir le méid agus castacht an ghnó.

 (3) Áireofar san athbhreithniú a éilítear le fo-alt (1), a mhéid is gá chun an fhorbairt, an 
fheidhmíocht nó an staid airgeadais sin nó na sócmhainní agus na dliteanais sin a 
thuiscint, na nithe seo a leanas—

  (a) anailís ar phríomhtháscairí feidhmíochta airgeadais, agus

  (b) más cuí, anailís trí phríomhtháscairí feidhmíochta neamhairgeadais a úsáid, lena 
n-áirítear faisnéis a bhaineann le nithe comhshaoil agus fostaithe.

 (4) Áireofar sa tuarascáil stiúrthóirí, más cuí, mínithe breise i dtaobh méideanna a áireofar i 
ráitis airgeadais reachtúla na cuideachta.

 (5) Áireofar san athbhreithniú a éilítear le fo-alt (1) léiriú ar na forbairtí is dócha a tharlóidh 
sa todhchaí i ngnó na cuideachta.

 (6) I ndáil le tuarascáil stiúrthóirí grúpa, tá éifeacht leis an alt seo amhail is dá mba thagairtí 
don chuideachta agus dá cuid foghnóthas a áireofar sa chomhdhlúthú iad na tagairtí don 
chuideachta.

 (7) San alt seo, ciallaíonn “príomhtháscairí feidhmíochta” tosca ar faoina dtreoir a fhéadfar 
forbairt, feidhmíocht agus staid airgeadais ghnó na cuideachta a thomhas go héifeachtach.

Tuarascáil stiúrthóirí: cuideachta nó foghnóthas dá cuid d’fháil nó do dhiúscairt a  
scaireanna féin

328. Más rud é, tráth ar bith le linn bliain airgeadais cuideachta, maidir le scaireanna sa 
chuideachta—

  (a) go sealbhóidh nó go bhfaighidh an chuideachta iad, lena n-áirítear trí fhorghéilleadh 
nó trí thabhairt suas in ionad a bhforghéillte, nó

  (b) go sealbhóidh nó go bhfaighidh aon fhoghnóthas de chuid na cuideachta iad,

 luafar na nithe seo a leanas sa tuarascáil stiúrthóirí maidir leis an mbliain airgeadais sin de 
chuid na cuideachta—

  (i) líon agus luach ainmniúil aon scaireanna sa chuideachta a shealbhaigh an chuideachta 
nó aon fhoghnóthas i dtosach agus i ndeireadh na bliana airgeadais mar aon leis an 
gcomaoin a íocadh i leith na scaireanna sin, agus

  (ii) réiteach ar líon agus luach ainmniúil na scaireanna sin ó thosach na bliana airgeadais 
go dtí deireadh na bliana airgeadais ina dtaispeánfar gach athrú le linn na bliana lena 
n-áirítear fálacha, diúscairtí agus cealuithe breise, agus taispeánfar i ngach cás acu 
sin luach na comaoine a íocadh nó a fuarthas, más ann.

Tuarascáil stiúrthóirí: leasanna i scaireanna agus i mbintiúir

329. (1) Luafar sa tuarascáil stiúrthóirí i leith bliain airgeadais, maidir le gach duine a bhí, i 
ndeireadh na bliana sin, ina stiúrthóir ar an gcuideachta—
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  (a) cibé acu a bhí nó nach raibh, i ndeireadh na bliana airgeadais sin, leas aige nó aici 
i scaireanna sa chuideachta nó in aon ghrúpghnóthas de chuid na cuideachta, nó i 
mbintiúir dá cuid nó dá chuid,

  (b) má bhí leas den sórt sin aige nó aici i ndeireadh na bliana sin, an líon agus an méid 
scaireanna sa chuideachta agus i ngach gnóthas eile (agus sonrófar an gnóthas sin) 
ina raibh leas aige nó aici, agus i mbintiúir dá cuid nó dá chuid, an tráth sin,

  (c) cibé acu a bhí nó nach raibh, i dtosach na bliana airgeadais (nó, mura raibh sé nó sí 
ina stiúrthóir an tráth sin, an tráth a tháinig sé nó sí chun bheith ina stiúrthóir), leas 
aige nó aici i scaireanna sa chuideachta nó in aon ghrúpghnóthas eile, nó i mbintiúir 
dá cuid nó dá chuid, agus

  (d) má bhí leas den sórt sin aige nó aici ar cheachtar de na dátaí díreach roimhe sin, an 
líon agus an méid scaireanna sa chuideachta agus i ngach gnóthas eile (agus sonrófar 
an gnóthas sin), agus an líon agus an méid bintiúr de chuid na cuideachta agus gach 
gnóthais eile (agus sonrófar an gnóthas sin) ina raibh leas den sórt sin aige nó aici i 
dtosach na bliana airgeadais nó, de réir mar a bheidh, an tráth a tháinig sé nó sí chun 
bheith ina stiúrthóir.

 (2) Déanfar an tagairt i bhfo-alt (1) don tráth a tháinig duine chun bheith ina stiúrthóir a 
léamh, i gcás duine a tháinig chun bheith ina stiúrthóir níos mó ná aon uair amháin, mar 
thagairt don tráth a tháinig sé nó sí chun bheith ina stiúrthóir den chéad uair.

 (3) An fhaisnéis a cheanglaítear a thabhairt le fo-alt (1) maidir le stiúrthóirí na cuideachta 
tabharfar í freisin maidir leis an duine a bhí ina rúnaí ar an gcuideachta i ndeireadh na 
bliana airgeadais lena mbaineann.

 (4) Chun críocha an ailt seo, aon tagairtí do leasanna stiúrthóra agus rúnaí i scaireanna nó 
i mbintiúir is tagairtí iad do na leasanna go léir a cheanglaítear a thaifeadadh sa chlár 
leasanna faoi alt 267 agus folaíonn siad leasanna cúlstiúrthóirí agus stiúrthóirí de facto a 
cheanglaítear a chlárú amhlaidh.

Tuarascáil stiúrthóirí: ráiteas ar fhaisnéis iomchuí iniúchta

330. (1) Beidh sa tuarascáil stiúrthóirí i ndáil le cuideachta ráiteas á rá gurb amhlaidh, i gcás gach 
duine de na daoine ar stiúrthóirí iad an tráth a cheadófar an tuarascáil de réir alt 332—

  (a) a mhéid is eol don stiúrthóir, nach bhfuil aon fhaisnéis iomchuí iniúchta ann nach 
bhfuil ar eolas ag iniúchóirí reachtúla na cuideachta, agus

  (b) go bhfuil na bearta go léir déanta ag an stiúrthóir ba chóir dó nó di a dhéanamh mar 
stiúrthóir d’fhonn go mbeadh aon fhaisnéis iomchuí iniúchta ar eolas aige nó aici 
agus chun a shuíomh go bhfuil an fhaisnéis sin ar eolas ag stiúrthóirí reachtúla na 
cuideachta.

 (2) San alt seo, ciallaíonn “faisnéis iomchuí iniúchta” faisnéis a theastaíonn ó iniúchóirí 
reachtúla na cuideachta i dtaca lena dtuarascáil a ullmhú.

 (3) Measfar go ndearna stiúrthóir na bearta go léir ba chóir dó nó di a dhéanamh mar 
stiúrthóir d’fhonn na rudaí a luaitear i bhfo-alt (1)(b) a dhéanamh más rud é—

  (a) go ndearna sé nó sí cibé fiosruithe dá chomhstiúrthóirí nó dá comhstiúrthóirí (más 
ann) agus d’iniúchóirí reachtúla na cuideachta chun na críche sin, agus
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  (b) go ndearna sé nó sí cibé bearta eile (más ann) chun na críche sin,

  a cheanglaítear lena dhualgas nó lena dualgas mar stiúrthóir ar an gcuideachta cúram, 
oilteacht agus dúthracht réasúnach a ghlacadh.

 (4) Ní léifear aon ní san alt seo mar ní lena laghdaítear ar shlí ar bith oibleagáidí reachtúla 
agus gairmiúla na n-iniúchóirí reachtúla i ndáil le teacht ar a dtuairim i dtaobh na nithe a 
shonraítear in alt 336.

 (5) I gcás go gceadófar de réir alt 332 tuarascáil stiúrthóirí ina mbeidh an ráiteas a éilítear leis 
an alt seo ach go mbeidh an ráiteas bréagach, beidh gach stiúrthóir ar an gcuideachta—

  (a) a raibh a fhios aige nó aici go raibh an ráiteas bréagach, nó a bhí meargánta i dtaobh 
é a bheith bréagach, agus

  (b) a mhainnigh bearta réasúnacha a dhéanamh chun cosc a chur ar cheadú na tuarascála 
amhlaidh,

  ciontach i gcion de chuid earnáil 2.

Tuarascáil stiúrthóirí: áireofar cóip d’aon fhógra arna eisiúint faoi reachtaíocht 
bhaincéireachta áirithe

331. Beidh sa tuarascáil stiúrthóirí cóip d’aon Fhógra um Nochtadh arna eisiúint i leith na 
cuideachta faoi alt 33AK (a cuireadh isteach le hAcht an Bhainc Ceannais agus Údarás 
Seirbhísí Airgeadais na hÉireann, 2003 agus a leasaíodh leis an Acht um Athchóiriú an 
Bhainc Ceannais, 2010) d’Acht an Bhainc Cheannais, 1942 le linn na bliana airgeadais lena 
mbaineann an tuarascáil.

Tuarascáil stiúrthóirí a cheadú agus a shíniú

332. (1) Maidir leis an tuarascáil stiúrthóirí agus, más infheidhme, leis an tuarascáil stiúrthóirí 
grúpa, déanfaidh an bord stiúrthóirí a bheidh ag déanamh na tuarascála iad a cheadú agus 
déanfaidh 2 stiúrthóir, i gcás go mbeidh 2 stiúrthóir nó níos mó ann, an tuarascáil a shíniú 
thar a gceann.

 (2) Gan dochar do ghinearáltacht alt 11 agus dá fheidhm maidir le forálacha eile an ailt seo, i 
gcás go mbeidh stiúrthóir aonair ar an gcuideachta, oibríonn fo-alt (1) chun a cheangal ar 
an stiúrthóir sin an tuarascáil nó na tuarascálacha lena mbaineann a cheadú agus a shíniú.

 (3) Maidir le gach cóip de gach tuarascáil stiúrthóirí a leagfar faoi bhráid na gcomhaltaí 
i gcruinniú ginearálta nó a scaipfear, a fhoilseofar nó a eiseofar ar shlí eile, luafar inti 
ainmneacha na ndaoine a shínigh í thar ceann an bhoird stiúrthóirí.

 (4) Más rud é maidir le haon chóip de thuarascáil stiúrthóirí—

  (a) go leagfar faoi bhráid na gcomhaltaí í, nó go n-eiseofar, go scaipfear nó go bhfoilseofar 
í ar shlí eile gan an tuarascáil (an leagan bunaidh di ar leith ón gcóip) a bheith sínithe 
mar a éilítear leis an alt seo nó gan lua ainm an tsínitheora ar an gcóip a éilítear a 
bheith san áireamh, nó

  (b) go seachadfar í ar an gCláraitheoir gan an tuarascáil (an leagan bunaidh di ar leith ón 
gcóip) a bheith sínithe mar a éilítear leis an alt seo nó gan lua ainm an tsínitheora ar 
an gcóip a éilítear a bheith san áireamh,
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beidh an chuideachta agus aon oifigeach di a rinne mainneachtain ciontach i gcion de chuid 
earnáil 3.

 (5) I bhfo-alt (4), folaíonn “oifigeach” aon chúlstiúrthóir agus aon stiúrthóir de facto.

caiBidil 10

Oibleagáid chun ráitis airgeadais reachtúla a chur á n-iniúchadh

Ní foláir ráitis airgeadais reachtúla a iniúchadh (mura mbaintear leas as an díolúine ó 
iniúchadh)

333. Déanfaidh stiúrthóirí cuideachta socrú go ndéanfaidh iniúchóirí reachtúla iniúchadh ar 
ráitis airgeadais reachtúla na cuideachta do bhliain airgeadais mura rud é go bhfuil an 
chuideachta i dteideal, agus go roghnaíonn sí, leas a bhaint as an díolúine ó iniúchadh.

Ceart na gcomhaltaí chun iniúchadh a éileamh d’ainneoin díolúine ó iniúchadh a bheith ar 
fáil thairis sin

334. (1) Féadfaidh aon chomhalta nó comhaltaí de chuid cuideachta a shealbhaíonn scaireanna 
sa chuideachta, trína dtugtar, sa chomhiomlán, an deichiú cuid ar a laghad de na cearta 
vótála uile sa chuideachta, fógra i scríbhinn a sheirbheáil ar an gcuideachta á rá nach 
mian leis an gcomhalta sin nó leis na comhaltaí sin an díolúine ó iniúchadh a bheith ar 
fáil don chuideachta i mbliain airgeadais a shonrófar san fhógra.  

 (2) Féadfar fógra faoi fho-alt (1) a sheirbheáil ar an gcuideachta—

  (a) le linn na bliana airgeadais díreach roimh an mbliain airgeadais lena mbaineann an 
fógra, nó

  (b) le linn na bliana airgeadais lena mbaineann an fógra (ach tráth nach déanaí ná 1 mhí 
amháin roimh dheireadh na bliana sin).

 (3) 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.

 (4) D’fhonn amhras a sheachaint, maidir leis an tagairt i bhfo-alt (1) don chomhalta nó do 
na comhaltaí nach mian leis nó léi nó leo an díolúine ó iniúchadh a bheith ar fáil don 
chuideachta i mbliain airgeadais shonraithe, más foghnóthas í an chuideachta, is tagairt í 
do chás nach mian leis an gcomhalta nó na comhaltaí sin an díolúine ó iniúchadh a bheith 
ar fáil don fhoghnóthas is cuma cé acu a bhaineann a cuideachta sealbhaíochta agus aon 
fhoghnóthais eile sa ghrúpa leas as an díolúine ó iniúchadh sa bhliain sin. 

 (5) San alt seo, ní fholaíonn “díolúine ó iniúchadh” an díolúine ó iniúchadh ag cuideachta 
dhíomhaoin dá dtagraítear in alt 365.

Ráiteas le bheith sa chlár comhardaithe má bhaintear leas as an díolúine ó iniúchadh

335. (1) Más rud é go mbaineann cuideachta leas as an díolúine ó iniúchadh 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—   
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  (a) go bhfuil an chuideachta ag baint leas as an díolúine ó iniúchadh (agus déarfar go 
sainráite gurb í an díolúine “an díolúine dá bhforáiltear le Caibidil 15 de Chuid 6 
d’Acht na gCuideachtaí, 2014”),

  (b) go bhfuil an chuideachta ag baint leas as an díolúine ar na forais go gcomhlíonann sí 
alt 358 nó 359, de réir mar a bheidh,

  (c) nach ndearnadh faoi fho-alt (1) d’alt 334, de réir fho-alt (2) den alt sin, aon fhógra a 
sheirbheáil ar an gcuideachta, agus 

  (d) go n-admhaíonn na stiúrthóirí oibleagáidí na cuideachta faoin Acht seo chun—

   (i) taifid chuntasaíochta chuí a choimeád agus ráitis airgeadais a ullmhú ina 
dtabharfar léargas fíorcheart ar shócmhainní, ar dhliteanais agus ar staid 
airgeadais na cuideachta i ndeireadh a bliana airgeadais agus ar a brabús nó a 
caillteanas don bhliain sin, agus     

   (ii) na forálacha den Acht seo a bhaineann le ráitis airgeadais a chomhlíonadh thairis 
sin a mhéid is infheidhme iad maidir leis an gcuideachta.

 (2) Beidh an ráiteas a éilítear le fo-alt (1) sa chlár comhardaithe in ionad díreach os cionn 
shínithe na stiúrthóirí a éilítear le halt 324 nó, de réir mar a bheidh, an ráitis a éilítear le 
halt 355.

 (3) Más rud é nach gcomhlíontar fo-alt (1) nó (2), beidh an chuideachta lena mbaineann 
agus aon oifigeach di a rinne mainneachtain ciontach i gcion de chuid earnáil 3. 

 (4) Más cuideachta sealbhaíochta a ullmhaíonn ráitis airgeadais grúpa don bhliain lena 
mbaineann í an chuideachta dá dtagraítear i bhfo-alt (1), léifear an fo-alt sin mar fho-alt 
a bhfuil feidhm aige maidir lena clár comhardaithe eintitis agus lena clár comhardaithe 
grúpa araon. 

 (5) Aon uair a bhíonn leas bainte ag cuideachta as díolúine ó iniúchadh i ndáil le bliain 
airgeadais, déanfaidh an chuideachta, má iarrann an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú 
Corparáideach uirthi déanamh amhlaidh—

  (a) cibé rochtain agus saoráidí a thabhairt don Stiúrthóir chun cigireacht a dhéanamh 
agus chun cóipeanna de leabhair agus doiciméid de chuid na cuideachta a thógáil, 
agus

  (b) cibé faisnéis a thabhairt don Stiúrthóir,

  a theastóidh le réasún ón Stiúrthóir chun a dheimhniú dó féin nó di féin go ndearna an 
chuideachta, i leith na bliana airgeadais sin, alt 358 nó 359 a chomhlíonadh, mar is cuí.

 (6) Má mhainníonn cuideachta ceanglas faoi fho-alt (5) a chomhlíonadh, beidh an chuideachta 
agus aon oifigeach di a rinne mainneachtain ciontach i gcion de chuid earnáil 4. 

 (7) Más rud é—

  (a) go mbaineann an díolúine ó iniúchadh, dá dtagraítear in alt 359(1), le grúpa, agus 

  (b) go mbraitheann aon fhoghnóthas sa ghrúpa sin ar an díolúine sin (agus nach ndéantar 
a cuid ráiteas airgeadais reachtúil don bhliain lena mbaineann a chur á n-iniúchadh 
dá dhroim sin),

cd.6 a.335



343

[Uimh. 38.][2014.]
  

Acht na gCuideachtaí, 2014.
  

  léifear tagairtí san alt seo do chuideachta a bhaineann leas as an díolúine ó iniúchadh, i 
leith an fhoghnóthais sin, mar thagairtí a fholaíonn tagairtí do ghnóthas den sórt sin agus 
léifear fo-alt (3) dá réir sin.

 (8) San alt seo, ní fholaíonn “díolúine ó iniúchadh” an díolúine ó iniúchadh ag cuideachta 
dhíomhaoin dá dtagraítear in alt 365 ach déantar foráil leis an alt sin den tsamhail chéanna 
leis an bhforáil a dhéantar leis an alt seo trína téarmaí a fheidhmiú agus a oiriúnú.

caiBidil 11

Tuarascáil na n-iniúchóirí reachtúla

Tuarascáil na n-iniúchóirí reachtúla maidir le ráitis airgeadais reachtúla

336. (1) Déanfar leis an tuarascáil a cheanglaítear le halt 391 a thabhairt ag iniúchóirí reachtúla 
de chuid cuideachta ar ráitis airgeadais reachtúla agus a leagfar faoi bhráid na cuideachta 
i gcruinniú ginearálta, ceanglais an ailt seo a chomhlíonadh.

 (2) Beidh i dtuarascáil na n-iniúchóirí reachtúla—

  (a) réamhrá ina sainaithneofar na ráitis airgeadais eintitis, agus más cuí, na ráitis 
airgeadais grúpa is ábhar don iniúchadh agus don chreat tuairiscithe airgeadais a 
cuireadh i bhfeidhm le linn a n-ullmhaithe, agus

  (b) cur síos ar scóip an iniúchta ina sainaithneofar na caighdeáin iniúchta ar dá réir a 
seoladh an t-iniúchadh.

 (3) Luafar go soiléir i dtuarascáil na n-iniúchóirí reachtúla tuairim na n-iniúchóirí reachtúla 
maidir leis na nithe seo a leanas—

  (a) cibé acu a thugtar sna cuntais bhliantúla léargas fíorcheart—

   (i) i gcás clár comhardaithe eintitis, ar shócmhainní, ar dhliteanais agus ar staid 
airgeadais na cuideachta amhail i ndeireadh na bliana airgeadais,

   (ii) i gcás cuntas sochair agus dochair eintitis, ar bhrabús nó ar chaillteanas na 
cuideachta don bhliain airgeadais,

   (iii) i gcás ráitis airgeadais grúpa, ar shócmhainní, ar dhócmhainní agus ar staid 
airgeadais, amhail i ndeireadh na bliana airgeadais, agus ar bhrabús nó ar 
chaillteanas na ngnóthas a áirítear sa chomhdhlúthú ina n-iomláine, don bhliain 
airgeadais, a mhéid a bhaineann le comhaltaí na cuideachta,

  (b) cibé acu a ullmhaíodh na ráitis airgeadais reachtúla go cuí de réir an chreata iomchuí 
tuairiscithe airgeadais agus, go háirithe, de réir cheanglais an Achta seo (agus, más 
infheidhme, Airteagal 4 den Rialachán maidir le CICanna).

 (4) Luafar i dtuarascáil na n-iniúchóirí freisin— 

  (a) cibé acu a fuair nó nach bhfuair siad an fhaisnéis agus na mínithe go léir is gá, de réir 
mar is fearr is eol dóibh agus a chreideann siad, chun críocha a n-iniúchta,

  (b) cibé acu, ina dtuairim, a bhí nó nach raibh taifid chuntasaíochta na cuideachta 
leordhóthanach chun go bhféadfaí na ráitis airgeadais a iniúchadh go réidh agus go 
cuí, 

cd.6 a.335



344

[2014.][Uimh. 38.]
  

Acht na gCuideachtaí, 2014.
  

  (c) cibé acu, ina dtuairim, a fuarthas nó nach bhfuarthas faisnéis agus tuairisceáin chuí 
a bhí leormhaith le haghaidh a n-iniúchta ó bhrainsí de chuid na cuideachta nár thug 
siad cuairt orthu, agus

  (d) i gcás ráitis airgeadais eintitis, cibé acu atá nó nach bhfuil clár comhardaithe na 
cuideachta agus, seachas má bhaintear leas as an díolúine in alt 304, a cuntas sochair 
agus dochair ar aon dul leis na taifid chuntasaíochta agus na tuairisceáin. 

 (5) Luafar i dtuarascáil na n-iniúchóirí reachtúla cibé acu, ina dtuairim, atá nó nach bhfuil 
an fhaisnéis atá tugtha i dtuarascáil na stiúrthóirí don bhliain airgeadais i gcomhréir leis 
na ráitis airgeadais reachtúla.

 (6) Maidir le tuarascáil na n-iniúchóirí reachtúla—

  (a) beidh inti, i ndáil le gach ní dá dtagraítear i bhfo-ailt (3) go (5), ráiteas nó tuairim, de 
réir mar a bheidh, a bheidh—

   (i) neamhcháilithe, nó

   (ii) cáilithe,

   agus

  (b) áireofar inti tagairt d’aon nithe ar mian leis na hiniúchóirí reachtúla aird a tharraingt 
orthu trí bhéim a chur gan an tuarascáil a cháiliú.

 (7) Chun críocha fho-alt (6)(a)(ii), féadfar ráiteas nó tuairim a cháiliú, lena n-áirítear tuairim 
neamhfhabhrach nó séanadh tuairime, i gcás ina bhfuil easaontú nó teorannú sa raon 
oibre. 

 (8) Más rud é, i gcás aon ráitis airgeadais reachtúla, nach gcomhlíontar ceanglais aon cheann 
d’ailt 305 go 312, déanfaidh iniúchóirí na cuideachta a scrúdaíonn na ráitis airgeadais 
reachtúla ráiteas a áireamh ina dtuarascáil ina dtabharfar na sonraí is gá, a mhéid atá siad 
in ann é sin a dhéanamh le réasún. 

 (9) I gcás go mbeidh ráitis airgeadais eintitis cuideachta sealbhaíochta comhcheangailte (is 
é sin le rá, i gcomhlachas) leis na ráitis airgeadais grúpa, beidh tuarascáil na n-iniúchóirí 
reachtúla ar na ráitis airgeadais grúpa comhcheangailte amhlaidh leis an tuarascáil ar na 
ráitis airgeadais eintitis. 

Síniú thuarascáil an iniúchóra reachtúil

337. (1) Luafar ainm an iniúchóra reachtúil i dtuarascáil an iniúchóra reachtúil agus beidh sí 
sínithe, mar a fhoráiltear i bhfo-alt (2), agus beidh dáta an tsínithe nó na sínithe uirthi.

 (2) I gcás go bhfuil an t-iniúchóir—

  (a) ina iniúchóir reachtúil nó ina hiniúchóir reachtúil (de réir bhrí Rialacháin na 
gComhphobal Eorpach (Iniúchtaí Reachtúla) (Treoir 2006/43/CE), 2010 (I.R. Uimh. 
220 de 2010)), síneoidh an duine sin an tuarascáil, nó 

  (b) ina ghnólacht iniúchta reachtúil (de réir bhrí na Rialachán sin roimhe seo), is iad  
seo a leanas a shíneoidh an tuarascáil—

   (i) an t-iniúchóir reachtúil (nó, i gcás níos mó ná iniúchóir reachtúil amháin a 
bheith ann, gach iniúchóir reachtúil) a bheidh sainainmnithe ag an ngnólacht 
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iniúchta reachtúil le haghaidh an fhruiliúcháin iniúchta áirithe sin mar iniúchóir 
nó iniúchóirí atá freagrach go príomha as an iniúchadh reachtúil a sheoladh thar 
ceann an ghnólachta iniúchta, nó

   (ii) i gcás iniúchadh grúpa, ar a laghad an t-iniúchóir reachtúil (nó, i gcás níos mó 
ná iniúchóir reachtúil amháin a bheith ann, gach iniúchóir reachtúil) a bheidh 
sainainmnithe ag an ngnólacht iniúchta reachtúil mar iniúchóir atá freagrach go 
príomha as an iniúchadh reachtúil a sheoladh ar leibhéal an ghrúpa,

  ina ainm féin nó ina hainm féin, le haghaidh an ghnólachta iniúchta agus thar a cheann.

 (3) Maidir le gach cóip de thuarascáil an iniúchóra reachtúil a leagfar faoi bhráid na 
gcomhaltaí i gcruinniú ginearálta nó a scaipfear, a fhoilseofar nó a eiseofar ar shlí eile, 
luafar inti ainm an iniúchóra reachtúil nó na n-iniúchóirí reachtúla agus beidh a síniú 
agus dáta na tuarascála uirthi.

 (4) Maidir leis an gcóip de thuarascáil an iniúchóra reachtúil a sheachadfar ar an  
gCláraitheoir, luafar inti ainm an iniúchóra reachtúil nó na n-iniúchóirí reachtúla agus 
beidh a síniú (san fhoirm chlóchuir a shonraítear in alt 347(2)) agus dáta an tsínithe 
uirthi.

 (5) I gcás go ndéanfar tuarascáil stiúrthóra reachtúil—

  (a) a leagan faoi bhráid na gcomhaltaí, nó a eisiúint, a scaipeadh nó a fhoilsiú ar shlí 
eile gan an tuarascáil (an leagan bunaidh di ar leith ón gcóip) a bheith sínithe agus 
dátaithe mar a éilítear leis an alt seo nó gan lua ainm an iniúchóra reachtúil nó na 
n-iniúchóirí reachtúla a éilítear agus na sonraí eile a shonraítear i bhfo-alt (2) a bheith 
san áireamh ar an gcóip, nó

  (b) a sheachadadh ar an gCláraitheoir gan an tuarascáil (an leagan bunaidh ar leith ón 
gcóip) a bheith sínithe agus dátaithe mar a éilítear leis an alt seo nó gan lua ainm 
an iniúchóra reachtúil nó na n-iniúchóirí reachtúla a éilítear agus na sonraí eile a 
shonraítear i bhfo-alt (3) a bheith san áireamh ar an gcóip,

  beidh an chuideachta agus aon oifigeach di a rinne mainneachtain ciontach i gcion de 
chuid earnáil 3.

 (6) I bhfo-alt (5), folaíonn “oifigeach” aon chúlstiúrthóir agus aon stiúrthóir de facto.

caiBidil 12

Ráitis airgeadais a fhoilsiú

Ráitis airgeadais reachtúla a scaipeadh

338. (1) Déanfar cóip de gach ceann de na doiciméid a shonraítear i bhfo-alt (2) agus a bhaineann 
leis an gcuideachta dá dtagraítear san fho-alt sin a chur chuig—

  (a) gach comhalta de chuid na cuideachta (cibé acu atá nó nach bhfuil an duine sin i 
dteideal fógraí maidir le cruinnithe ginearálta de chuid na cuideachta a fháil),

  (b) gach bintiúrach de chuid na cuideachta (cibé acu atá nó nach bhfuil an duine sin i 
dteideal amhlaidh), agus
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  (c) gach duine, seachas comhaltaí nó bintiúraigh de chuid na cuideachta, atá i dteideal 
amhlaidh,

  21 lá ar a laghad roimh dháta an chruinnithe den chuideachta ag a leagfar cóipeanna de 
na doiciméid sin de réir alt 341. 

 (2) Is iad na doiciméid dá dtagraítear i bhfo-alt (1)—

  (a) na ráitis airgeadais reachtúla de chuid cuideachta don bhliain airgeadais lena 
mbaineann,

  (b) tuarascáil na stiúrthóirí i ndáil léi, lena n-áirítear aon tuarascáil stiúrthóirí grúpa, don 
bhliain airgeadais sin,

  (c) tuarascáil na n-iniúchóirí reachtúla ar na ráitis airgeadais sin agus ar an tuarascáil 
stiúrthóirí sin.

 (3) Má dhéantar na cóipeanna de na doiciméid dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a chur amach faoi 
bhun 21 lá roimh dháta an chruinnithe dá dtagraítear san fho-alt sin, measfar, dá ainneoin 
sin, iad a bheith curtha amach go cuí má chomhaontaítear amhlaidh ag na comhaltaí uile 
atá i dteideal a bheith i láthair agus vótáil ag an gcruinniú.

 (4) Aon tagairtí san alt seo do chóipeanna de na doiciméid a shonraítear i bhfo-alt (2) a 
chur chuig aon duine folaíonn siad tagairtí do chumarsáid leictreonach a úsáid chun 
cóipeanna de na doiciméid sin a chur chuig cibé seoladh a chuirfidh an duine sin in iúl 
don chuideachta de thuras an huaire chuige sin.

 (5) Mura bhforáiltear a mhalairt le bunreacht na cuideachta, déileálfar le cóipeanna de na 
doiciméid sin roimhe seo freisin, chun críocha an ailt seo, mar chóipeanna a cuireadh 
chuig duine más rud é—

  (a) gur chomhaontaigh an chuideachta agus an duine sin rochtain a bheith aige nó aici ar 
na doiciméid ar shuíomh gréasáin (seachas iad a chur chuige nó chuici),

  (b) gur doiciméid iad na doiciméid a bhfuil feidhm ag an gcomhaontú sin maidir leo, 
agus

  (c) go dtabharfar fógra don duine sin, ar shlí atá, de thuras na huaire, comhaontaithe idir 
é nó í agus an chuideachta chun na críche, i dtaobh na nithe seo a leanas—

   (i) foilsiú na ndoiciméid ar shuíomh gréasáin,

   (ii) seoladh an tsuímh gréasáin sin, agus

   (iii) an áit ar an suíomh gréasáin sin inar féidir rochtain a fháil ar na doiciméid, agus 
conas rochtain a fháil orthu.

 (6) Chun críocha an ailt seo, aon doiciméid a ndéileálfar leo de réir fho-alt (5) mar dhoiciméid 
a cuireadh chuig aon duine déileálfar leo mar dhoiciméid a cuireadh chuige nó chuici 
tráth nach luaithe ná 21 lá roimh dháta cruinnithe, más rud é, agus más rud é amháin—

  (a) go bhfoilseofar na doiciméid ar an suíomh gréasáin le linn tréimhse dar tosach 21 lá 
ar a laghad roimh dháta an chruinnithe agus dar críoch deireadh an chruinnithe, agus

  (b) go ndéanfar an fógra a thabharfar chun críocha mhír (c) den fho-alt sin a thabhairt 
tráth nach luaithe ná 21 lá roimh dháta an chruinnithe.
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 (7) Ní dhéanfaidh aon ní i bhfo-alt (6) imeachtaí cruinnithe a chur ó bhail más rud é—

  (a) go ndéantar aon doiciméid a cheanglaítear a fhoilsiú, mar a luaitear i mír (a) den 
fho-alt sin, a fhoilsiú do chuid den tréimhse a luaitear sa mhír sin ach ní don tréimhse 
uile, agus

  (b) go bhfuil an mhainneachtain na doiciméid sin a fhoilsiú le linn na tréimhse sin 
inchurtha síos go hiomlán d’imthosca nach bhféadfaí a bheith ag súil le réasún leis 
an gcuideachta iad a chosc nó a sheachaint.

 (8) I gcás go gcuirtear doiciméid amach faoin alt seo thar thréimhse laethanta, léifear  
tagairtí in áiteanna eile san Acht seo don lá a chuirtear amach na doiciméid sin mar 
thagairtí do lá deireanach na tréimhse sin.

 (9) Má mhainnítear an t-alt seo a chomhlíonadh, beidh an chuideachta agus aon oifigeach di 
a rinne mainneachtain ciontach i gcion de chuid earnáil 3.

 (10) I bhfo-alt (9), folaíonn “oifigeach” aon chúlstiúrthóir agus aon stiúrthóir de facto.

Ceart chun cóipeanna de ráitis airgeadais agus tuarascálacha a éileamh

339. (1) Beidh aon chomhalta de chuideachta agus aon bhintiúrach de chuid na cuideachta i 
dteideal go dtabharfaidh an chuideachta cóip díobh seo a leanas dó nó di ar iad a éileamh 
agus saor in aisce, eadhon—

  (a) ráitis airgeadais reachtúla na cuideachta don bhliain airgeadais is deanaí,

  (b) an tuarascáil stiúrthóirí don bhliain sin, agus

  (c) tuarascáil na n-iniúchóirí reachtúla don bhliain sin maidir leis na ráitis airgeadais  
sin agus an tuarascáil stiúrthóirí sin.

 (2) Más rud é nach ndéileálann na ráitis airgeadais grúpa le foghnóthas de chuid na 
cuideachta, beidh aon chomhalta den chuideachta i dteideal a éileamh go dtabharfaidh 
an chuideachta cóip dó nó di, saor in aisce, de na ráitis airgeadais reachtúla de chuid 
foghnóthas den sórt sin don bhliain airgeadais is deanaí a cuireadh chuig comhaltaí an 
fhoghnóthais sin, mar aon le cóip de thuarascálacha na stiúrthóirí agus na n-iniúchóirí 
reachtúla. 

 (3) Gan dochar d’fho-alt (2) ach faoi réir fho-alt (4), beidh aon chomhalta den chuideachta 
i dteideal go dtabharfar dó nó di, laistigh de 14 lá tar éis dó nó di éileamh a dhéanamh 
chuige sin ar an gcuideachta, cóip d’aon ráiteas airgeadais reachtúil (lena n-áirítear 
gach doiciméad is gá de réir dlí a bheith i gceangal leis agus cóip de thuarascálacha 
na stiúrthóirí agus na n-iniúchóirí) de chuid aon fhoghnóthas de chuid na cuideachta 
a leagadh faoi bhráid aon chruinniú ginearálta bliantúil d’fhoghnóthas den sórt sin, ar 
tháille nach mó ná €3.00 a íoc as ráitis airgeadais gach bliana a thabharfar amhlaidh.

 (4) Ní bheidh comhalta i dteideal go dtabharfar dó nó di cóip d’aon ráitis dá dtagraítear i 
bhfo-alt (3) agus a leagadh faoi bhráid cruinniú ginearálta bliantúil a tionóladh breis agus 
10 mbliana roimh an dáta a dhéanfar an t-éileamh sin faoin bhfo-alt sin.

 (5) Ní gá cóipeanna de ráitis airgeadais a chur chuig aon chomhalta de chuideachta más rud 
é, ar iarratas ón gcuideachta nó ó aon duine a éileoidh gur duine éagóirithe é nó í, gur 
deimhin leis an gcúirt go bhfuil na cearta a thugtar leis an alt seo á mí-úsáid agus go 
n-ordóidh sí nach gá cóipeanna den sórt sin a chur amach. 
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 (6) Féadfaidh an chúirt a ordú go ndéanfaidh an comhalta arb iad a éilimh nó a héilimh ar 
chóipeanna de ráitis is ábhar don iarratas chuig an gcúirt costais na cuideachta i leith 
iarratas den sórt in a íoc go hiomlán nó go páirteach.

 (7) Féadfar aon oibleagáid de bhua fho-alt (1) nó (2) chun doiciméad a thabhairt do dhuine, 
mura bhforáiltear a mhalairt le bunreacht na cuideachta, a chomhlíonadh trí chumarsáid 
leictreonach a úsáid chun an doiciméad sin a chur chuig cibé seoladh a bheidh curtha in 
iúl don chuideachta chun na críche sin de thuras na huaire.

 (8) Mura ndéanfar éileamh faoin alt seo ag comhalta de chuideachta a chomhlíonadh laistigh 
de 14 lá tar éis an t-éileamh a dhéanamh (mura gcruthófar go ndearna an comhalta 
éileamh ar chóip de na ráitis airgeadais don bhliain lena mbaineann cheana agus gur 
tugadh dó nó di í), beidh an chuideachta agus aon oifigeach di a rinne mainneachtain 
ciontach i gcion de chuid earnáil 3. 

 (9) I gcás aon mhainneachtain faoin alt seo, féadfaidh an chúirt a ordú go ndéanfar na 
cóipeanna a éilíodh a chur chuig an gcomhalta a d’éiligh iad. 

 (10) I bhfo-alt (8), folaíonn “oifigeach” aon chúlstiúrthóir agus aon stiúrthóir de facto.

Ceanglais i ndáil le ráitis airgeadais a fhoilsiú

340. (1) Má fhoilsíonn cuideachta a ráitis airgeadais reachtúla, foilseoidh sí freisin i dteannta  
na ráiteas airgeadais reachtúil sin aon tuarascáil stiúrthóirí arna hullmhú de réir alt 325 
agus aon tuarascáil iniúchóirí reachtúla arna tabhairt faoi alt 391 san fhoirm a éilítear le 
halt 336. 

 (2) I gcás go gceanglaítear ar chuideachta ráitis airgeadais grúpa do bhliain airgeadais a 
ullmhú, ní fhoilseoidh sí ráitis airgeadais eintitis don bhliain sin mura mbeidh siad 
comhcheangailte leis na ráitis airgeadais grúpa agus foilsithe le chéile mar ráitis 
airgeadais reachtúla na cuideachta. 

 (3) I gcás go bhfoilsíonn cuideachta a ráitis airgeadais ghiorraithe arna n-ullmhú de réir 
alt 353 nó 354, foilseoidh sí freisin i dteannta na ráiteas airgeadais giorraithe sin aon 
tuarascáil i ndáil leis na ráitis airgeadais ghiorraithe sin a shonraítear in alt 356 agus, más 
rud é gur dhiúltaigh iniúchóirí reachtúla na cuideachta tuarascáil faoin alt sin a sholáthar 
do stiúrthóirí na cuideachta, léiriú ar an diúltú.

 (4) Má fhoilsíonn cuideachta ráitis airgeadais neamhreachtúla (agus léifear an abairt sin mar 
abairt a fholaíonn aon chuntais ghiorraithe a bhaineann le haon tréimhse), foilseoidh sí 
freisin ráiteas ina léireofar—

  (a) an chúis a bhí leis na ráitis airgeadais neamhreachtúla a ullmhú, 

  (b) nach iad na ráitis airgeadais neamhreachtúla ráitis airgeadais reachtúla na cuideachta,

  (c) an ndearnadh ráitis airgeadais reachtúla a dhéileálann le haon bhliain airgeadais a 
n-airbheartaíonn na ráitis airgeadais neamhreachtúla déileáil léi a chur i gceangal 
leis an tuairisceán bliantúil agus a sheachadadh ar an gCláraitheoir agus, mura 
ndearnadh, léiriú ar an tráth is dóigh a sheachadfar amhlaidh iad,

  (d) ar thug iniúchóirí reachtúla na cuideachta tuarascáil faoi alt 391 san fhoirm a éilítear 
le halt 336 maidir leis na ráitis airgeadais reachtúla den chuideachta a bhaineann 
le haon bhliain airgeadais a n-airbheartaíonn na ráitis airgeadais neamhreachtúla 
déileáil léi,
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  (e) ar nithe cáilithe nó neamhcháilithe aon nithe dá dtagraítear i dtuarascáil na 
n-iniúchóirí reachtúla, nó an raibh tagairt i dtuarascáil na n-iniúchóirí reachtúla 
d’aon nithe ar tharraing na hiniúchóirí reachtúla aird orthu trí bhéim a leagan orthu 
gan an tuarascáil a cháiliú.

 (5) I gcás go bhfoilsíonn cuideachta ráitis airgeadais neamhreachtúla, ní fhoilseoidh sí i 
dteannta na ráiteas airgeadais sin aon tuarascáil iniúchóirí reachtúla den chineál a luaitear 
i bhfo-alt (4)(d). 

 (6) I gcás go bhfoilsíonn cuideachta sealbhaíochta ráitis airgeadais eintitis neamhreachtúla a 
dhéileálann leis an gcuideachta agus leis an gcuideachta amháin (ar leith ón gcuideachta 
agus óna cuid foghnóthas), léireoidh sí i nóta a ghabhann leis na ráitis airgeadais sin cibé 
acu a ullmhaíodh nó nár ullmhaíodh ráitis airgeadais grúpa don tréimhse sin agus, má 
ullmhaíodh, an áit inar féidir iad a fháil. 

 (7) Má mhainníonn cuideachta aon cheann d’fho-ailt (1) go (6) a chomhlíonadh, beidh an 
chuideachta agus aon oifigeach a rinne mainneachtain ciontach i gcion de chuid earnáil 
3.

 (8) I bhfo-alt (7), folaíonn “oifigeach” aon chúlstiúrthóir agus aon stiúrthóir de facto.

Ráitis airgeadais agus tuarascálacha le cur faoi bhráid cuideachta i gcruinniú ginearálta

341. (1) Déanfaidh stiúrthóirí cuideachta, i leith gach bliana airgeadais, cóipeanna díobh seo a 
leanas a chur faoi bhráid na cuideachta i gcruinniú ginearálta—

  (a) ráitis airgeadais reachtúla na cuideachta don bhliain airgeadais,

  (b) tuarascáil na stiúrthóirí, lena n-áirítear aon tuarascáil stiúrthóirí grúpa, don bhliain 
airgeadais,

  (c) tuarascáil na n-iniúchóirí reachtúla ar na ráitis airgeadais sin agus ar an tuarascáil 
stiúrthóirí sin.

 (2) Déanfar na ráitis airgeadais agus na tuarascálacha sin de chuid na stiúrthóirí agus na 
n-iniúchóirí reachtúla do bhliain airgeadais a chur faoi bhráid na cuideachta amhlaidh 
tráth nach déanaí na 9 mí tar éis an dáta deiridh bliana airgeadais.

 (3) Beidh tuarascáil na n-iniúchóirí reachtúla ar oscailt lena hiniúchadh ag aon chomhalta  
ag an gcruinniú ginearálta.

 (4) I gcás go mbaintear leas as alt 175(3) (tionól cruinnithe ghinearálta bhliantúil a ligean 
thar ceal), ansin tabharfar neamhaird ar fho-ailt (1) agus (3) agus beidh feidhm ag fo-
alt (2) amhail is dá mba éard í an tagairt ann do ráitis airgeadais a chur faoi bhráid na 
cuideachta faoin trath dá dtagraítear san fho-alt sin tagairt do na ráitis sin a bheith á 
soláthar, faoin tráth sin, do na comhaltaí go léir (atá i dteideal freastal agus vótáil i 
gcruinniú ginearálta bliantúil) chun go síneoidh siad an rún scríofa dá dtagraítear in alt 
175(3). 
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caiBidil 13

Tuairisceán bliantúil agus doiciméid a chuirtear i gceangal leis

Tuairisceán bliantúil

342. San Acht seo, ciallaíonn “tuairisceán bliantúil” tuairisceán nach foláir, de réir fhorálacha  
na Coda seo, do chuideachta é a dhéanamh don Chláraitheoir maidir le tréimhsí 
comhleanúnacha arna gcinneadh de réir na bhforálacha sin.

Oibleagáid chun tuairisceán bliantúil a dhéanamh

343. (1) San alt seo, ciallaíonn “dáta tuairisceáin bhliantúil”, i ndáil le cuideachta, an dáta i ndáil 
leis an gcuideachta sin dá bhforáiltear faoi alt 345 agus léifear “céad dáta tuairisceáin 
bhliantúil” dá réir sin.

 (2) Faoi réir fhorálacha an ailt seo, déanfaidh cuideachta tuairisceán bliantúil a sheachadadh 
ar an gCláraitheoir de réir fho-alt (4) tráth nach déanaí ná 28 lá tar éis an dáta tuairisceáin 
bhliantúil de chuid na cuideachta. 

 (3) Ach más rud é go bhfuil an tuairisceán bliantúil tugtha suas go dtí dáta is luaithe ná an 
dáta tuairisceáin bhliantúil de chuid na cuideachta, déanfar é a sheachadadh amhlaidh 
tráth nach déanaí ná 28 lá tar éis an dáta is luaithe sin.

 (4) Maidir le tuairisceán bliantúil cuideachta—

  (a) beidh sé san fhoirm fhorordaithe agus beidh an fhaisnéis fhorordaithe ann, agus

  (b) beidh sé déanta suas go dtí dáta nach déanaí ná a dáta tuairisceáin bhliantúil, 

  ach amháin go ndéanfar an chéad tuairisceán bliantúil a bheidh le déanamh ag cuideachta 
tar éis a corpraithe suas go dtí an dáta arb é a céad dáta tuairisceáin bhliantúil é.

 (5) Féadfaidh an chúirt, ar iarratas chuici (iar bhfógra don Chláraitheoir) ó chuideachta, más 
deimhin léi gur chóir déanamh amhlaidh, ordú a dhéanamh le go bhfadófar chun críocha 
fho-alt (2) nó (3) an tréimhse ina bhféadfar tuairisceán bliantúil na cuideachta i ndáil 
le tréimhse áirithe a sheachadadh ar an gCláraitheoir; ní fhéadfar ach ordú amháin den 
sórt sin a dhéanamh maidir leis an tréimhse áirithe lena mbaineann an tuairisceán lena 
mbaineann de chuid na cuideachta. 

 (6) Laistigh de 28 lá tar éis an dáta ar a ndéanfar ordú faoi fho-alt (5), nó laistigh de cibé 
tréimhse is faide ná sin a cheadóidh an chúirt ar an ordú a dhéanamh, déanfaidh an 
chuideachta lena mbaineann an t-ordú cóip dheimhnithe den ordú a sheachadadh ar an 
gCláraitheoir; mura bhfaighidh an Cláraitheoir an t-ordú laistigh de cibé tréimhse acu sin 
roimhe seo is infheidhme, ní bheidh sé bailí chun críocha fho-alt (5). 

 (7) Maidir le tuairisceán bliantúil atá le seachadadh ar thosach feidhme an ailt seo nó dá éis, 
is í an chúirt chun críocha fho-alt (5) an Chúirt Dúiche den dúiche Cúirte Dúiche ina 
bhfuil oifig chláraithe na cuideachta lonnaithe nó an Ard-Chúirt.

 (8) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (2) maidir le haon dáta tuairisceáin bhliantúil i dtréimhse ar 
lena linn a bheidh an chuideachta i gcúrsa a foirceanta agus leachtaitheoir arna cheapadh 
nó arna ceapadh uirthi.
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 (9) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (2) maidir le haon dáta tuairisceáin bhliantúil i dtréimhse ar 
lena linn a bheidh an chuideachta i gcúrsa a bainte go toiliúil den chlár ag an gCláraitheoir 
de bhun ailt 731 go 733 ach—

  (a) tá éifeacht le fo-alt (10) maidir le léiriú an fho-ailt seo, agus

  (b) i dteannta an mhéid sin roimhe seo, scoirfidh díolúine a thugtar leis an bhfo-alt 
seo d’fheidhm a bheith aici i gcás nach ndéanfar an chuideachta a dhíscaoileadh sa 
deireadh ar scór an nóis imeachta sin, nó má dhíscaoiltear í ar scór an chéanna, i gcás 
go gcuirfear ar ais ar an gclár í dá éis sin.

 (10) Chun críocha fho-alt (9), maidir leis an tréimhse a mbeidh an chuideachta i gcúrsa a 
bainte go toiliúil den chlár ag an gCláraitheoir de bhun ailt 731 go 733, ní áireofar í a 
bheith tosaithe ach amháin ar fhógra faoi alt 732 a fhoilsiú ag an gCláraitheoir i ndáil leis 
an iarratas sin. 

 (11) Má mhainníonn cuideachta ceanglais an ailt seo a chomhlíonadh, beidh an chuideachta 
agus aon oifigeach di a rinne an mhainneachtain ciontach i gcion de chuid earnáil 3. 

 (12) I bhfo-alt (11), folaíonn “oifigeach” aon chúlstiúrthóir agus aon stiúrthóir de facto.

Foráil speisialta le haghaidh tuairisceán bliantúil arna sheachadadh i bhfoirm áirithe

344. (1) San alt seo—

  ciallaíonn “modhanna leictreonacha” na modhanna dá bhforáiltear faoin Acht um 
Thráchtáil Leictreonach, 2000 agus a sheoltar i gcomhlíonadh aon cheanglais de chuid 
an Chláraitheora den chineál dá dtagraítear in ailt 12(2)(b) agus 13(2)(a) den Acht sin;

  ciallaíonn “doiciméid a éilítear” na doiciméid dá dtagraítear in alt 347 nó, de réir mar a 
bheidh, san alt sin agus in alt 348 araon;

  ciallaíonn “tréimhse riachtanach” an tréimhse dá dtagraítear in alt 343(2) nó (3), de réir 
mar a bheidh, nó, i gcás go mbeidh an tréimhse sin arna fadú de réir ailt 343(5) agus (6), 
an tréimhse sin arna fadú amhlaidh.

 (2) I gcás go dtugann cuideachta a tuairisceán bliantúil le modhanna leictreonacha don 
Chláraitheoir laistigh den tréimhse riachtanach, ansin, d’ainneoin nár cuireadh aon cheann 
de na doiciméid a éilítear i gceangal leis an tuairisceán bliantúil, measfar an tuairisceán 
bliantúil a bheith seachadta ar an gCláraitheoir laistigh den tréimhse riachtanach agus na 
doiciméid sin roimhe seo i gceangal leis má dhéantar na doiciméid sin a sheachadadh ar 
an gCláraitheoir laistigh de 28 lá tar éis an dáta a seachadadh an tuairisceán bliantúil ar 
an gCláraitheoir le modhanna leictreonacha.

Dáta tuairisceáin bhliantúil

345. (1) Mura n-athraíonn an chuideachta nó an Cláraitheoir é de réir alt 346, is é an dáta 
tuairisceáin bhliantúil de chuid cuideachta in aon bhliain an dáta a chinntear leis an alt 
seo. 

 (2) I gcás cuideachta a chorpraítear roimh thosach feidhme an ailt seo—

  (a) measfar gurb é dáta tuairisceáin bhliantúil láithreach na cuideachta (arna chinneadh 
de réir Achtanna na gCuideachtaí roimhe seo) a céad dáta tuairisceáin bhliantúil eile 
tar éis an tosach feidhme sin, agus
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  (b) is é dáta tuairisceáin bhliantúil na cuideachta, gach bliain dá éis sin, cothromlá an 
dáta dá dtagraítear i mír (a).

 (3) I gcás cuideachta a chorpraítear ar thosach feidhme an ailt seo nó dá éis—

  (a) is é céad dáta tuairisceáin bhliantúil na cuideachta an dáta atá 6 mhí tar éis dháta a 
corpraithe, agus

  (b) is é dáta tuairisceáin bhliantúil na cuideachta, gach bliain dá éis sin, cothromlá a céad 
dáta tuairisceáin bhliantúil.

Dáta tuairisceáin bhliantúil a athrú

346. (1) I gcás go ndéantar tuairisceán bliantúil cuideachta in aon bhliain suas go dtí dáta is 
luaithe ná a dáta tuairisceáin bhliantúil, is é dáta tuairisceáin bhliantúil na cuideachta dá 
éis sin gach cothromlá den dáta a ndéanfar an tuairisceán bliantúil sin suas go dtí é mura 
rud é, maidir leis an gcuideachta—

  (a) go roghnóidh sí sa tuairisceán bliantúil a dáta tuairisceáin bhliantúil láithreach a 
choinneáil, nó

  (b) go mbunóidh sí dáta tuairisceáin bhliantúil nua de réir fho-alt (2),

  ach, d’fhonn amhras a sheachaint, ní oibreoidh roghnú faoi mhír (a) chun go mbeidh an 
chéad dáta tuairisceáin bhliantúil eile de chuid na cuideachta in aon bhliain seachas sa 
bhliain ina mbeadh sé mura ndéanfaí an roghnú.

 (2) Ach amháin i gcás cuideachta do sheachadadh a céad tuairisceáin bhliantúil agus faoi 
réir fho-ailt (3) agus (4), féadfaidh cuideachta dáta tuairisceáin bhliantúil nua a bhunú 
trí thuairisceán bliantúil a sheachadadh ar an gCláraitheoir atá déanta suas go dtí a dáta 
tuairisceáin bhliantúil láithreach de réir alt 343(2), ar tuairisceán bliantúil é—

  (a) a sheachadtar amhlaidh, tráth nach déanaí ná 28 lá tar éis a dáta tuairisceáin  
bhliantúil láithrigh, agus 

  (b) lena bhfuil fógra curtha i gceangal san fhoirm fhorordaithe lena n-ainmnítear an dáta 
tuairisceáin bhliantúil nua, 

  ach, d’ainneoin aon ní dá mhalairt san Acht seo, ní cheanglófar ar an gcuideachta, ráitis 
airgeadais reachtúla, nó na doiciméid eile dá dtagraítear in alt 347(1), a chur i gceangal 
le tuairisceán den sórt sin.

 (3) Maidir leis an dáta tuairisceáin bhliantúil nua arna bhunú de bhun fho-alt (2), is dáta é a 
bheidh laistigh den tréimhse 6 mhí tar éis an dáta tuairisceáin bhliantúil láithrigh. 

 (4) I gcás gur bhunaigh cuideachta dáta tuairisceáin bhliantúil nua de bhun fho-alt (2), ní 
bhunóidh sí dáta tuairisceáin bhliantúil nua eile de bhun an fho-ailt sin go dtí go mbeidh 
5 bliana ar a laghad caite ó bunaíodh an dáta tuairisceáin bhliantúil nua céadluaite. 

 (5) Más dealraitheach don Chláraitheoir gurb inmhianaithe do chuideachta sealbhaíochta 
nó d’fhoghnóthas cuideachta sealbhaíochta a dáta nó a dháta tuairisceáin bhliantúil 
a fhadú chun go mbeidh dáta tuairisceáin bhliantúil an fhoghnóthais ar comhréir le 
dáta tuairisceáin bhliantúil na cuideachta sealbhaíochta, féadfaidh an Cláraitheoir, ar 
an iarratas nó le cead ó stiúrthóirí na cuideachta nó an ghnóthais a bhfuil a dáta nó a 
dháta tuairisceáin bhliantúil le fadú, a ordú go gceadófar fadú i gcás na cuideachta nó an 
ghnóthais sin.
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 (6) I gcás go ndéantar dáta tuairisceáin bhliantúil de chuid cuideachta nó foghnóthais i 
mbliain a athrú de bhun fho-alt (2) nó (5), is é a dáta nó a dháta tuairisceáin bhliantúil dá 
éis sin gach cothromlá den dáta a athraítear amhlaidh, ach sin faoi réir aon agairt dá éis 
sin, de réir a dtéarmaí, ar na forálacha sin roimhe seo den alt seo.

Doiciméid le cur i gceangal leis an tuairisceán bliantúil: na cásanna go léir

347. (1) Faoi réir fhorálacha na Coda seo, cuirfear i gceangal leis an tuairisceán bliantúil cóip de 
na doiciméid seo a leanas, a cuireadh nó atá le cur, faoi bhráid an chruinnithe ghinearálta 
iomchuí: 

  (a) ráitis airgeadais reachtúla na cuideachta;

  (b) an tuarascáil stiúrthóirí, lena n-áirítear aon tuarascáil stiúrthóirí grúpa; agus

  (c) tuarascáil na n-iniúchóirí reachtúla ar na ráitis airgeadais sin agus ar an tuarascáil 
stiúrthóirí sin;

  agus ciallaíonn “cruinniú ginearálta iomchuí” san fho-alt seo an cruinniú ginearálta de 
chuid na cuideachta a thionóltar le linn na tréimhse lena mbaineann an tuairisceán bliantúil 
nó, murar ceanglaíodh na ráitis airgeadais reachtúla is deanaí de chuid na cuideachta 
agus na doiciméid eile a tháinig roimhe seo a leagan faoi bhráid cruinniú den sórt sin, 
an chéad chruinniú ginearálta eile a thionólfar tar éis an tuairisceán a sheachadadh ar an 
gCláraitheoir ar faoina bhráid nó faoina bráid a cheanglaítear na ráitis agus na doiciméid 
eile sin a leagan.

 (2) Maidir leis an tagairt i bhfo-alt (1) do chóip de dhoiciméad is tagairt í do chóip a 
chomhlíonann na coinníollacha seo a leanas: 

  (a) gur cóip dhílis í den leagan bunaidh seachas go mbeidh sa difríocht eatarthu go 
mbeidh an síniú nó na sínithe ar an leagan bunaidh, agus aon dáta nó dátaí a bheidh 
air, i bhfoirm chlóchurtha ar an gcóip; agus

  (b) go mbeidh deimhniú ó stiúrthóir ar an gcuideachta agus ó rúnaí na cuideachta ag 
gabháil léi, ar a mbeidh síniú an stiúrthóra agus an rúnaí i bhfoirm leictreonach nó 
scríofa, á rá gur cóip dhílis den leagan bunaidh í an chóip (agus is leor aon deimhniú 
amháin den sórt sin i ndáil leis na doiciméid go léir a luaitear i bhfo-alt (1) den alt seo 
agus ní gá an ráiteas sin roimhe seo a cháiliú mar gheall ar an difríocht a cheadaítear 
le mír (a) den fho-alt seo maidir leis an bhfoirm ina mbeidh síniú nó dáta).

 (3) Más i dteanga seachas Béarla nó Gaeilge atá aon doiciméad dá dtagraítear i bhfo-alt 
(1) agus a cuireadh i gceangal leis an tuairisceán bliantúil, cuirfear i gceangal le gach 
doiciméad den sórt sin tiontú i mBéarla nó i nGaeilge air, a mbeidh sé deimhnithe ina 
leith, ar an modh forordaithe, gur tiontú ceart é.

 (4) Clúdóidh gach doiciméad atá curtha i gceangal leis an tuairisceán bliantúil de réir  
fho-alt (1) an tréimhse—

  (a) i gcás an chéad tuairisceáin bhliantúil lena bhfuil na doiciméid den sórt sin i gceangal 
— ó corpraíodh an chuideachta, agus

  (b) in aon chás eile — ó dheireadh na tréimhse lena mbaineann na ráitis airgeadais 
reachtúla i gceangal leis an tuairisceán bliantúil roimhe seo,
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  agus déanfar é suas go dtí dáta nach luaithe ná 9 mí roimh an dáta a bhfuil an tuairisceán 
bliantúil déanta suas go dtí é.

 (5) Má mhainníonn cuideachta fo-alt (1), (3) nó (4) a chomhlíonadh, beidh an chuideachta 
agus aon oifigeach di a rinne mainneachtain ciontach i gcion de chuid earnáil 3.

 (6) I bhfo-alt (5), folaíonn “oifigeach” aon chúlstiúrthóir agus aon stiúrthóir de facto.

Doiciméid le cur i gceangal le tuairisceáin bhliantúla: cásanna áirithe

348. (1) I gcás gur bhain cuideachta a ullmhaíonn ráitis airgeadais faoi Acht na gCuideachtaí leas 
as an díolúine in alt 299 (foghnóthas de chuid gnóthas sealbhaíochta níos airde de chuid 
LEE) agus nach n-ullmhaíonn sí ráitis airgeadais grúpa toisc gur bhraith sí ar na cuntais 
chomhdhlúite agus ar an tuarascáil bhliantúil seo a leanas a d’ullmhaigh foghnóthas 
sealbhaíochta níos airde ina gcomhdhlúthaítear an chuideachta sin agus a foghnóthais go 
léir, déanfaidh an chuideachta sealbhaíochta na doiciméid seo a leanas a chur i gceangal 
lena tuairisceán bliantúil:

  (a) na cuntais chomhdhlúite dá dtagraítear in alt 299(4)(a);

  (b) an tuarascáil bhliantúil chomhdhlúite dá dtagraítear in alt 299(4)(b); agus 

  (c) tuarascáil an duine atá freagrach as na cuntais chomhdhlúite dá dtagraítear in alt 
299(4)(a) a iniúchadh. 

 (2) I gcás gur bhain cuideachta sealbhaíochta a ullmhaíonn ráitis airgeadais faoi Acht na 
gCuideachtaí leas as an díolúine in alt 300 (foghnóthas de chuid gnóthas sealbhaíochta 
níos airde nach gnóthas LEE) agus nach n-ullmhaíonn sí ráitis airgeadais grúpa toisc 
gur bhraith sí ar na cuntais chomhdhlúite seo a leanas agus ar aon tuarascáil bhliantúil a 
d’ullmhaigh gnóthas sealbhaíochta níos airde ina gcomhdhlúthaítear an chuideachta sin 
agus a foghnóthais go léir, déanfaidh an chuideachta sealbhaíochta na doiciméid seo a 
leanas a chur i gceangal lena tuairisceán bliantúil:

  (a) na cuntais chomhdhlúite dá dtagraítear in alt 300(4)(a);

  (b) aon tuarascáil bhliantúil chomhdhlúite dá dtagraítear in alt 300(4)(b); agus

  (c) tuarascáil an duine nó na ndaoine atá freagrach as na cuntais dá dtagraítear i mír (a) a 
iniúchadh, arb é nó í an duine é nó í, nó arb iad na daoine iad a luaitear in alt 300(4)
(c). 

 (3) I gcás gur bhain cuideachta sealbhaíochta a ullmhaíonn ráitis airgeadais de réir CITAnna 
leas as na díolúintí in CITAnna agus nach n-ullmhaíonn sí ráitis airgeadais grúpa toisc 
gur bhraith sí ar na cuntais chomhdhlúite agus ar thuarascáil bhliantúil a d’ullmhaigh 
a gnóthas sealbhaíochta níos airde ina gcomhdhlúthaítear an chuideachta agus a 
foghnóthais go léir, déanfaidh an chuideachta sealbhaíochta na doiciméid seo a leanas a 
chur i gceangal lena tuairisceán bliantúil:

  (a) na cuntais chomhdhlúite ar a raibh sí ag brath amhlaidh;

  (b) tuarascáil bhliantúil chomhdhlúite an ghnóthais sealbhaíochta níos airde; agus

  (c) tuarascáil an duine nó na ndaoine a dhéanann iniúchadh ar na cuntais sin maidir leis 
na cuntais sin agus leis an tuarascáil bhliantúil sin. 
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 (4) I gcás go raibh cuideachta ag brath ar an díolúine in alt 316(1) maidir le faisnéis faoi 
ghnóthais ghaolmhara, déanfaidh an chuideachta an fhaisnéis go léir lena mbaineann 
a chur i gceangal leis an tuairisceán bliantúil ar i gceangal leis atá na ráitis airgeadais 
reachtúla dá dtagraítear san fhoráil sin, is é sin le rá— 

  (a) an fhaisnéis dá dtagraítear in alt 316(1), agus

  (b) an fhaisnéis dá dtagraítear in ailt 314(1) agus (2), nach bhfuil i mír (a), agus a 
nochtfadh sí sna nótaí a ghabhann leis na ráitis sin murach í a bheith ag brath ar an 
díolúine sin.

 (5) Más i dteanga seachas Béarla nó Gaeilge atá doiciméad a cheanglaítear leis an alt seo 
a chur i gceangal leis an tuairisceán bliantúil, cuirfear i gceangal leis an gcóip den 
doiciméad sin a sheachadfar tiontú i mBéarla nó i nGaeilge air, a mbeidh sé deimhnithe 
ina leith, ar an modh forordaithe, gur tiontú ceart é. 

 (6) Má mhainníonn cuideachta aon cheann d’fho-ailt (1) go (5) a chomhlíonadh, beidh 
an chuideachta agus aon oifigeach di a rinne mainneachtain ciontach i gcion de chuid 
earnáil 3.

 (7) Maidir leis an tagairt i bhfo-alt (1), (2) nó (3) do chóip de dhoiciméad is tagairt í do chóip 
a chomhlíonann na coinníollacha seo a leanas:

  (a) gur cóip dhílis í den leagan bunaidh seachas go mbeidh sa difríocht eatarthu go 
mbeidh an síniú nó na sínithe ar an leagan bunaidh, agus aon dáta nó dátaí a bheidh 
air, i bhfoirm chlóchurtha ar an gcóip; agus

  (b) go mbeidh deimhniú ó stiúrthóir ar an gcuideachta agus ó rúnaí na cuideachta ag 
gabháil léi, ar a mbeidh síniú an stiúrthóra agus an rúnaí i bhfoirm leictreonach nó 
scríofa, á rá gur cóip dhílis den leagan bunaidh í an chóip (agus is leor aon deimhniú 
amháin den sórt sin i ndáil leis na doiciméid go léir a luaitear i bhfo-alt (1), (2) nó 
(3), de réir mar a bheidh, agus ní gá an ráiteas sin roimhe seo a cháiliú mar gheall ar 
an difríocht a cheadaítear le mír (a) den fho-alt seo maidir leis an bhfoirm ina mbeidh 
síniú nó dáta).

 (8) I bhfo-alt (6), folaíonn “oifigeach” aon chúlstiúrthóir agus aon stiúrthóir de facto.

An chéad tuairisceán bliantúil: díolúine ón gceanglas chun ráitis airgeadais reachtúla a 
chur i gceangal

349. D’ainneoin aon ní dá mhalairt san Acht seo, ní bheidh ceanglas ar chuideachta ráitis 
airgeadais reachtúla, ná na doiciméid eile dá dtagraítear in alt 347(1), a chur i gceangal leis 
an gcéad tuairisceán bliantúil a bheadh le déanamh ag an gcuideachta tar éis a corpraithe.

caiBidil 14

Eisiamh, díolúintí agus comhshocraíochtaí speisialta maidir le faisnéis airgeadais a nochtadh 
go poiblí

Cuideachta do cháiliú mar chuideachta bheag nó mheánmhéide

350. (1) San alt seo, ciallaíonn “coinníollacha cáiliúcháin” na coinníollacha dá dtagraítear i 
bhfo-alt (5) nó (6), de réir mar is cuí.
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 (2) Aon chuideachta nach n-eisiatar le fo-alt (11) cáilíonn sí mar chuideachta bheag nó 
mar chuideachta mheánmhéide i ndáil lena céad bhliain airgeadais má chomhlíontar na 
coinníollacha cáiliúcháin i leith na bliana sin.

 (3) Aon chuideachta nach n-eisiatar le fo-alt (11) cáilíonn sí mar chuideachta bheag i ndáil 
le bliain airgeadais dá éis sin—

  (a) má chomhlíontar na coinníollacha cáiliúcháin i leith na bliana sin agus na bliana 
airgeadais roimhe sin,

  (b) má chomhlíontar na coinníollacha cáiliúcháin i leith na bliana sin agus má cháiligh 
an chuideachta mar chuideachta bheag i ndáil leis an mbliain airgeadais roimhe sin,

  (c) má comhlíonadh na coinníollacha cáiliúcháin sa bhliain airgeadais roimhe sin agus 
má cháiligh an chuideachta mar chuideachta bheag i ndáil leis an mbliain sin.

 (4) Aon chuideachta nach n-eisiatar le fo-alt (11) cáilíonn sí mar chuideachta mheánmhéide 
i ndáil le bliain airgeadais dá éis sin—

  (a) má chomhlíontar na coinníollacha cáiliúcháin i leith na bliana sin agus na bliana 
airgeadais roimhe sin,

  (b) má chomhlíontar na coinníollacha cáiliúcháin i leith na bliana sin agus má cháiligh 
an chuideachta mar chuideachta mheánmhéide i ndáil leis an mbliain airgeadais 
roimhe sin,

  (c) má comhlíonadh na coinníollacha cáiliúcháin sa bhliain airgeadais roimhe sin agus 
má cháiligh an chuideachta mar chuideachta mheánmhéide i ndáil leis an mbliain 
sin.

 (5) Comhlíonann cuideachta na coinníollacha cáiliúcháin le haghaidh cuideachta bheag i 
ndáil le bliain airgeadais ina gcomhlíonann sí 2 cheann nó níos mó de na ceanglais seo a 
leanas:

  (a) nach mó ná €8.8 milliún méid láimhdeachas na cuideachta;

  (b) nach mó ná €4.4 milliún iomlán an chláir comhardaithe atá ag an gcuideachta;

  (c) nach mó ná 50 an meánlíon fostaithe atá ag an gcuideachta.

 (6) Comhlíonann cuideachta na coinníollacha cáiliúcháin le haghaidh cuideachta 
mheánmhéide i ndáil le bliain airgeadais ina gcomhlíonann sí 2 cheann nó níos mó de na 
ceanglais seo a leanas:

  (a) nach mó ná €20 milliún méid láimhdeachas na cuideachta;

  (b) nach mó ná €10 milliún iomlán an chláir comhardaithe atá ag an gcuideachta;

  (c) nach mó ná 250 an meánlíon fostaithe atá ag an gcuideachta.

 (7) San alt seo, ciallaíonn “méid láimhdeachais”, i ndáil le cuideachta, méid an láimhdeachais 
a thaispeántar i gcuntas sochair agus dochair na cuideachta.

 (8) Le linn an t-alt seo a chur i bhfeidhm maidir le haon tréimhse is bliain airgeadais ach 
nach bliain í iarbhír, déanfar na méideanna a shonraítear i bhfo-ailt (5)(a) agus (6)(a) a 
choigeartú go comhréireach.
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 (9) San alt seo, ciallaíonn “iomlán an chláir comhardaithe”, i ndáil le cuideachta, comhiomlán 
na méideanna a thaispeántar mar shócmhainní i gclár comhardaithe na cuideachta.

 (10) Chun críocha fho-ailt (5)(c) agus (6)(c), cinnfear an meánlíon fostaithe a bheidh ag 
cuideachta tríd an modh ríomha a chur i bhfeidhm a fhorordaítear le halt 317 d’fhonn 
cinneadh a dhéanamh ar an líon a cheanglaítear le fo-alt (1)(a) den alt sin a lua i nóta a 
bheidh ag gabháil le ráitis airgeadais cuideachta.

 (11) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le cuideachta más rud é—

  (a) gur cuideachta sealbhaíochta í a ullmhaíonn ráitis airgeadais grúpa, nó

  (b) gur cuideachta í a thagann faoi réim aon fhoráil (a mhéid is infheidhme maidir le 
cuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna) de Sceideal 5.

Díolúintí maidir le tuarascáil na stiúrthóirí i gcás cuideachtaí beaga agus meánmhéide

351. Aon chuideachta a cháilíonn mar chuideachta bheag nó mheánmhéide de réir alt 350 tá sí 
díolmhaithe ón gceanglas—

  (a) in alt 326(3) faisnéis maidir le hionstraimí airgeadais a úsáid i rith na tréimhse lena 
mbaineann a thabhairt ina tuarascáil stiúrthóirí don tréimhse sin, agus

  (b) in alt 327(3) anailís ar phríomhtháscairí feidhmíochta airgeadais i rith na tréimhse 
lena mbaineann a sholáthar ina tuarascáil stiúrthóirí don tréimhse sin.

Díolúine ó fhaisnéis áirithe a chomhdú le haghaidh cuideachtaí beaga agus meánmhéide

352. (1) Tá an díolúine i bhfo-alt (2) ar fáil do chuideachta a cháilíonn mar chuideachta bheag nó 
mheánmhéide de réir alt 350.

 (2) Is éard í an díolúine sin díolúine ón gceanglas in alt 347 chun na doiciméid seo a leanas 
a chur i gceangal le tuairisceán bliantúil na cuideachta:

  (a) ráitis airgeadais reachtúla na cuideachta;

  (b) i gcás cuideachta bheag, tuarascáil na stiúrthóirí; agus

  (c) tuarascáil na n-iniúchóirí reachtúla ar na ráitis airgeadais sin agus an tuarascáil 
stiúrthóirí sin.

 (3) Má dhéanann cuideachta a cháilíonn mar chuideachta bheag leas a bhaint as an díolúine a 
fhoráiltear leis an alt seo, déanfaidh sí, ina ionad sin, cóip de gach ceann de na doiciméid 
seo a leanas a chur i gceangal lena tuairisceán bliantúil:

  (a) ráitis airgeadais ghiorraithe a ullmhaíodh de réir alt 353 agus a ceadaíodh agus a 
síníodh de réir alt 355;

  (b) an fhaisnéis dá dtagraítear in alt 329 agus a cheanglaítear a lua i dtuarascáil na 
stiúrthóirí agus a bhaint aisti sin; agus

  (c) tuarascáil iniúchóirí reachtúla speisialta a ullmhaíodh de réir alt 356.

 (4) Má dhéanann cuideachta a cháilíonn mar chuideachta mheánmhéide leas a bhaint as an 
díolúine a fhoráiltear leis an alt seo, déanfaidh sí, ina ionad sin, cóip de gach ceann de na 
doiciméid seo a leanas a chur i gceangal lena tuairisceán bliantúil:
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  (a) ráitis airgeadais ghiorraithe a ullmhaíodh de réir alt 354 agus a ceadaíodh agus a 
síníodh de réir alt 355;

  (b) tuarascáil na stiúrthóirí a ullmhaíodh de réir alt 325; agus

  (c) tuarascáil iniúchóirí reachtúla speisialta a ullmhaíodh de réir alt 356.

 (5) An tagairt i bhfo-alt (3) nó (4) do chóip de dhoiciméad is tagairt í do chóip a  
chomhlíonann na coinníollacha seo a leanas:

  (a) gur cóip dhílis den bhunchóip í seachas an difríocht go mbeidh an síniú nó na sínithe 
ar an mbunchóip, agus aon dáta nó dátaí uirthi sin, i bhfoirm chlóchurtha ar an gcóip; 
agus

  (b) go bhfuil ag gabháil léi deimhniú ó stiúrthóir agus ó rúnaí na cuideachta, ar a bhfuil 
síniú an stiúrthóra agus an rúnaí i bhfoirm leictreonach nó scríofa, á rá gur cóip dhílis 
den bhunchóip í an chóip (agus is leor deimhniú amháin den sórt sin a bhaineann leis 
na doiciméid go léir a luaitear i bhfo-alt (3) nó (4), de réir mar a bheidh, agus ní gá 
an ráiteas sin roimhe seo a cháiliú de dheasca na difríochta a cheadaítear le mír (a) 
maidir le foirm sínithe nó dáta).

Ráitis airgeadais ghiorraithe le haghaidh cuideachta bheag

353. (1) Chun críocha alt 352, maidir le cuideachta a cháilíonn mar chuideachta bheag, déanfar 
ráitis airgeadais ghiorraithe na cuideachta sin a bhaint, sa tslí a leagtar amach san alt seo, 
as ráitis airgeadais reachtúla na cuideachta arna n-ullmhú faoi alt 290.

 (2) I gcás gur ráitis airgeadais de réir CITAnna iad ráitis airgeadais reachtúla na  
cuideachta, is éard a bheidh sna ráitis airgeadais ghiorraithe—

  (a) clár comhardaithe na cuideachta,

  (b) na nótaí sin a bheidh ag gabháil leis na ráitis airgeadais agus a sholáthraíonn an 
fhaisnéis a éilítear le hailt 305 go 321, agus

  (c) na nótaí sin a bheidh ag gabháil leis na ráitis airgeadais agus a sholáthraíonn an 
fhaisnéis seo a leanas—

   (i) faisnéis i ndáil le haibíocht dliteanas neamhreatha, agus

   (ii) mionsonraí faoi aon urrús arna thabhairt i leith na ndliteanas sin.

 (3) I gcás gur ráitis airgeadais faoi Acht na gCuideachtaí iad ráitis airgeadais reachtúla na 
cuideachta, is éard a bheidh sna ráitis airgeadais ghiorraithe—

  (a) clár comhardaithe na cuideachta,

  (b) na nótaí sin a bheidh ag gabháil leis na ráitis airgeadais agus a sholáthraíonn an 
fhaisnéis a éilítear le hailt 305 go 321,

  (c) na nótaí sin a bheidh ag gabháil leis na ráitis airgeadais agus a sholáthraíonn an 
fhaisnéis a éilítear le míreanna 52, 53, 57, 58 agus 68 de Sceideal 3, agus

  (d) mura dtaispeánfar ar leithligh iad ar éadan an chláir comhardaithe, déanfar na 
méideanna iomlána a thiocfaidh chun bheith dlite laistigh de bhliain agus tar éis 
bliana a thaispeáint ar leithligh d’ítim B.II (Féichiúnaithe) má ullmhaítear an clár 
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comhardaithe de réir Fhoirmle 1 agus ítimí B.II (Féichiúnaithe) agus C (Creidiúnaithe) 
má ullmhaítear an clár comhardaithe de réir Fhoirmle 2 i Sceideal 3.

 (4) Níl feidhm ag alt 274(3) (folóidh tagairtí do chlár comhardaithe nótaí áirithe) maidir leis 
an alt seo.

Ráitis airgeadais ghiorraithe le haghaidh cuideachta mheánmhéide

354. (1) Chun críocha alt 352, is ionann ráitis airgeadais ghiorraithe cuideachta a cháilíonn mar 
chuideachta mheánmhéide agus ráitis airgeadais reachtúla na cuideachta arna n-ullmhú 
faoi alt 290 ach amháin go bhféadfar an cuntas sochair agus dochair agus na nótaí a 
ghiorrú sa tslí a leagtar amach san alt seo.

 (2) I gcás gur ráitis airgeadais de réir CITAnna iad ráitis airgeadais reachtúla na cuideachta, 
féadfar ráiteas ioncaim giorraithe, ina gcuirtear ioncam na cuideachta agus caiteachais 
áirithe don tréimhse le chéile mar aon ítim amháin faoin gceannteideal “ollbhrabús nó 
ollchaillteanas”, a bhaint as an ráiteas ioncaim arna ullmhú de réir caighdeáin idirnáisiúnta 
um thuairisciú airgeadais.

 (3) Chun críocha fho-alt (2), tá feidhm ag na forálacha seo a leanas maidir le caiteachais 
agus ioncam na cuideachta a chur le chéile mar aon ítim amháin:

  (a) i gcás gur de réir feidhme a aicmítear na caiteachais, féadfar na caiteachais a aicmítear 
mar “costas díolachán”, agus na caiteachais sin amháin, a chur le chéile amhlaidh, 
agus

  (b) i gcás gur de réir cineáil a aicmítear na caiteachais, féadfar athruithe ar earraí 
críochnaithe agus obair ar láimh agus bunábhair agus earraí inchaite a úsáideadh, 
agus iad sin amháin, a chur le chéile amhlaidh.

 (4) Chun críocha fho-alt (2), féadfar na nótaí a bheidh ag gabháil leis na ráitis airgeadais 
reachtúla a ghiorrú ar shlí a fhágfaidh nach ndéanfar ítimí a chuirtear le chéile ar éadan 
an ráitis ioncaim a shainaithint ar leithligh sna nótaí.

 (5) I gcás gur ráitis airgeadais faoi Acht na gCuideachtaí iad ráitis airgeadais reachtúla na 
cuideachta, féadfar cuntas sochair agus dochair giorraithe, ina gcuirtear láimhdeachas 
na cuideachta agus caiteachais áirithe don tréimhse le chéile mar aon ítim amháin faoin 
gceannteideal “ollbhrabús nó ollchaillteanas”, a bhaint as an gcuntas sochair agus 
dochair arna ullmhú de réir alt 291.

 (6) Chun críocha fho-alt (5), is iad an láimhdeachas agus na caiteachais a fhéadfar a chur le 
chéile mar aon ítim amháin—

  (a) ítimí 1, 2, 3 agus 6 i bhFoirmle 1 de na foirmlí cuntais sochair agus dochair a leagtar 
amach i Sceideal 3,

  (b) ítimí 1 go 5 i bhFoirmle 2 de na foirmlí cuntais sochair agus dochair sin,

  (c) ítimí A.1, B.1 agus B.2 i bhFoirmle 3 de na foirmlí cuntais sochair agus dochair sin,

  (d) ítimí A.1, A.2 agus B.1 go B.4 i bhFoirmle 4 de na foirmlí cuntais sochair agus 
dochair sin.

 (7) Chun críocha fho-alt (5), féadfar na nótaí a bheidh ag gabháil leis na ráitis airgeadais 
reachtúla a ghiorrú ar shlí a fhágfaidh nach ndéanfar ítimí a chuirtear le chéile ar éadan an 
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ráitis ioncaim a shainaithint ar leithligh sna nótaí agus, go háirithe, nach gá an fhaisnéis 
a cheanglaítear le mír 65 de Sceideal 3 a thabhairt.

 (8) Níl feidhm ag alt 274(4) (folóidh tagairtí do chuntas sochair agus dochair nótaí áirithe) 
maidir leis an alt seo.

Ráitis airgeadais ghiorraithe a cheadú agus a shíniú

355. (1) I gcás gur deimhin le stiúrthóirí cuideachta go ndearnadh ceanglais alt 353 nó 354, de 
réir mar is cuí, a chomhlíonadh maidir leis na ráitis airgeadais ghiorraithe a ullmhú, 
ceadóidh an bord stiúrthóirí na ráitis airgeadais sin agus déanfaidh 2 stiúrthóir, i gcás go 
mbeidh 2 stiúrthóir nó níos mó ann, iad a shíniú thar ceann an bhoird stiúrthóirí.

 (2) Gan dochar do ghinearáltacht alt 11 ná dá fheidhm maidir le forálacha eile an ailt seo, i 
gcás stiúrthóir aonair a bheith ag an gcuideachta, oibríonn fo-alt (1) chun a cheangal ar 
an stiúrthóir sin, más deimhin leis nó léi maidir leis na nithe dá dtagraítear san fho-alt sin 
i leith na ráiteas, na ráitis airgeadais ghiorraithe a cheadú agus a shíniú.

 (3) I dteannta na gceanglas roimhe seo, áireofar ar éadan an chláir comhardaithe ghiorraithe 
an ráiteas seo a leanas, eadhon, ráiteas ó stiúrthóirí na cuideachta á rá:

  (a) go raibh siad ag seasamh ar an díolúine shonraithe atá in alt 352;

  (b) go ndearna siad amhlaidh ar an bhforas go bhfuil teideal ag an gcuideachta chun 
tairbhe na díolúine sin mar chuideachta bheag nó (de réir mar a bheidh) mar 
chuideachta mheánmhéide; agus

  (c) go ndearnadh na ráitis airgeadais ghiorraithe a ullmhú go cuí de réir alt 353 nó 354, 
de réir mar is cuí.

 (4) Déanfar na sínithe nó an síniú a cheanglaítear le fo-alt (1) nó (2), de réir mar a bheidh, 
a chur isteach ar éadan an chláir comhardaithe ghiorraithe díreach i ndiaidh an ráitis dá 
dtagraítear i bhfo-alt (3).

 (5) Luafar ar gach cóip de gach clár comhardaithe giorraithe a bheidh ceadaithe ag an mbord 
stiúrthóirí, nó a scaipfear, a fhoilseofar nó a eiseofar, ainmneacha na ndaoine a shínigh 
an clár comhardaithe thar ceann an bhoird stiúrthóirí.

 (6) Tá feidhm ag na ceanglais seo a leanas maidir leis na doiciméid a chuirfear i gceangal 
leis an tuairisceán bliantúil faoi alt 352(3) nó (4) agus a sheachadfar ar an gCláraitheoir:

  (a) luafar ar an gcóip de na ráitis airgeadais ghiorraithe a éilítear le halt 352(3)(a) nó (4)
(a) ainmneacha na stiúrthóirí a shínigh an clár comhardaithe giorraithe thar ceann an 
bhoird stiúrthóirí;

  (b) beidh ag gabháil leis an bhfaisnéis dá dtagraítear in alt 329 a baineadh, mar a éilítear 
le halt 352(3)(b), as tuarascáil na stiúrthóirí deimhniú ó rúnaí na cuideachta á rá gur 
cóip dhílis í den fhaisnéis a leagadh faoi bhráid na gcomhaltaí i gcruinniú ginearálta 
(agus beidh síniú an rúnaí, i bhfoirm scríofa nó leictreonach, ar an deimhniú sin);

  (c) luafar ar an gcóip de thuarascáil na stiúrthóirí a éilítear le halt 352(4)(b) ainmneacha 
na stiúrthóirí a shínigh an tuarascáil thar ceann an bhoird stiúrthóirí;

  (d) luafar ar an gcóip den tuarascáil iniúchóirí reachtúla speisialta a éilítear le halt 352(3)
(c) nó (4)(c) ainm na n-iniúchóirí reachtúla a shínigh an tuarascáil agus, murab iad 
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na hiniúchóirí reachtúla céanna iad, ainm na n-iniúchóirí reachtúla a shínigh an 
tuarascáil faoi alt 391.

 (7) Má cheadaítear ráitis airgeadais ghiorraithe nár ullmhaíodh de réir cheanglais alt 353 nó 
354, de réir mar a bheidh, beidh gach stiúrthóir ar an gcuideachta is páirtí ina gceadú, 
agus arb eol dó nó di nár ullmhaíodh iad amhlaidh nó a bheidh meargánta i dtaobh iad a 
bheith ullmhaithe amhlaidh, ciontach i gcion de chuid earnáil 2.

 (8) Chun na críche sin, measfar, maidir le gach stiúrthóir ar an gcuideachta, an tráth a 
cheadófar na ráitis airgeadais ghiorraithe, gur páirtí ina gceadú é nó í mura dtaispeánfaidh 
sé nó sí go ndearna sé nó sí gach beart réasúnach chun a gceadú a chosc.

 (9) Mura gcomhlíonfar ceanglais fho-alt (6) maidir le doiciméid a chuirfear i gceangal le 
tuairisceán bliantúil faoi alt 352(3) nó (4), beidh an chuideachta lena mbaineann agus 
aon oifigeach di a rinne mainneachtain ciontach i gcion de chuid earnáil 2.

 (10) I bhfo-alt (9), folaíonn “oifigeach” aon chúlstiúrthóir agus aon stiúrthóir de facto.

Tuarascáil speisialta ó na hiniúchóirí reachtúla maidir le ráitis airgeadais ghiorraithe

356. (1) Beidh ag gabháil le ráitis airgeadais ghiorraithe a chuirfear i gceangal leis an tuairisceán 
bliantúil agus a sheachadfar ar an gCláraitheoir cóip de thuarascáil speisialta ó iniúchóirí 
reachtúla na cuideachta dá stiúrthóirí ina mbeidh—

  (a) ráiteas ó na hiniúchóirí reachtúla maidir leis na nithe a leagtar amach i bhfo-alt (2) 
faoi na ráitis airgeadais ghiorraithe sin, agus

  (b) cóip de thuarascáil na n-iniúchóirí reachtúla faoi alt 391 san fhoirm a éilítear le halt 
336.

 (2) Más rud é—

  (a) go mbeartóidh stiúrthóirí cuideachta ráitis airgeadais ghiorraithe d’aon bhliain 
airgeadais arna n-ullmhú de bhun alt 353 nó 354 a chur i gceangal leis an tuairisceán 
bliantúil, agus

  (b) go mbeidh iniúchóirí reachtúla na cuideachta den tuairim go bhfuil stiúrthóirí na 
cuideachta i dteideal, chun na críche sin, seasamh ar an díolúine in alt 352 agus go 
ndearnadh na ráitis airgeadais ghiorraithe a ullmhú go cuí de bhun alt 353 nó 354, de 
réir mar a bheidh,

  beidh sé de dhualgas ar iniúchóirí reachtúla na cuideachta a rá sa tuarascáil speisialta  
dá dtagraítear i bhfo-alt (1) gurb é tuairim na n-iniúchóirí sin—

  (i) go bhfuil stiúrthóirí na cuideachta i dteideal na ráitis airgeadais ghiorraithe sin a chur 
i gceangal leis an tuairisceán bliantúil, agus

  (ii) go bhfuil na ráitis airgeadais ghiorraithe arna gcur i gceangal amhlaidh ullmhaithe  
go cuí amhlaidh.

 (3) Maidir le tuarascáil speisialta na n-iniúchóirí reachtúla dá dtagraítear i bhfo-alt (1) (a 
seachadfar cóip (mar a léifear an abairt sin de réir alt 352(5)) di ar an gCláraitheoir), 
beidh an bhunchóip den tuarascáil sin sínithe ag na hiniúchóirí reachtúla agus beidh dáta 
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an tsínithe sin uirthi; beidh feidhm freisin ag ceanglais alt 337(2) i dtaobh an tuarascáil 
dá dtagraítear ann a shíniú maidir leis an tuarascáil speisialta a shíniú.

 (4) Luafar ar gach cóip de thuarascáil speisialta na n-iniúchóirí reachtúla arna hullmhú de 
réir fho-alt (1) a scaipfear, a fhoilseofar nó a eiseofar ainm na n-iniúchóirí reachtúla a 
bheidh ag soláthar na tuarascála agus, murab iad na hiniúchóirí reachtúla céanna iad, 
ainmneacha na n-iniúchóirí reachtúla a sholáthair an tuarascáil faoi alt 391.

 (5) Má mhainníonn cuideachta fo-alt (1) nó (4) a chomhlíonadh, beidh an chuideachta agus 
aon oifigeach di a rinne mainneachtain ciontach i gcion de chuid earnáil 2.

 (6) I bhfo-alt (5), folaíonn “oifigeach” aon chúlstiúrthóir agus aon stiúrthóir de facto.

Foghnóthais faoi dhíolúine óna ráitis airgeadais reachtúla a chur i gceangal le tuairisceán 
bliantúil

357. (1) I gcás go mbeidh cuideachta ina foghnóthas do ghnóthas sealbhaíochta atá bunaithe faoi 
dhlíthe stáit de chuid LEE, beidh an chuideachta díolmhaithe, maidir le haon bhliain 
airgeadais áirithe de chuid na cuideachta, ó fhorálacha ailt 347 agus 348 i gcás, agus sa 
chás sin amháin, go gcomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:

  (a) go ndéanfaidh gach duine is scairshealbhóir de chuid na cuideachta ar an dáta a 
thionólfar an chéad chruinniú ginearálta bliantúil eile de chuid na cuideachta tar éis 
dheireadh na bliana airgeadais sin nó ar an gcéad dáta tuairisceáin bhliantúil eile de 
chuid na cuideachta tar éis dheireadh na bliana airgeadais sin, cibé acu is túisce, a 
dhearbhú go dtoilíonn sé nó sí leis an díolúine;

  (b) go mbeidh i bhfeidhm, maidir leis an mbliain airgeadais sin go léir, ráthaíocht 
neamh-inchúlghairthe ón ngnóthas sealbhaíochta ar na méideanna go léir a 
thaispeántar mar dhliteanais i ráitis airgeadais reachtúla na cuideachta i leith na 
bliana airgeadais sin;

  (c) go mbeidh fógra i scríbhinn faoin ráthaíocht tugtha ag an gcuideachta do gach duine 
dá dtagraítear i mír (a);

  (d) go mbeidh ráitis airgeadais reachtúla na cuideachta don bhliain airgeadais sin 
comhdhlúite sna cuntais chomhdhlúite arna n-ullmhú ag an ngnóthas sealbhaíochta;

  (e) go ndéanfar díolúine na cuideachta faoin alt seo a nochtadh i nóta a bheidh ag gabháil 
leis na cuntais chomhdhlúite sin;

  (f) go mbeidh fógra á rá go bhfuil leas bainte ag an gcuideachta as an díolúine faoin alt 
seo maidir leis an mbliain airgeadais sin mar aon leis na nithe seo a leanas—

   (i) cóip den ráthaíocht agus den fhógra dá dtagraítear i míreanna (b) agus (c), agus

   (ii) dearbhú i scríbhinn ón gcuideachta á rá go bhfuil mír (a) comhlíonta i ndáil leis 
an díolúine,

   i gceangal leis an tuairisceán bliantúil don bhliain airgeadais arna thabhairt ag an 
gcuideachta don Chláraitheoir;

  (g) go ndéanfar cuntais chomhdhlúite an ghnóthais sealbhaíochta a tharraingt suas de 
réir cheanglais an Seachtú Treoir 83/349/CEE ón gComhairle an 13 Meitheamh 
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1983 nó de réir caighdeáin idirnáisiúnta um thuairisciú airgeadais agus go ndéanfar 
iad a iniúchadh de réir Airteagal 37 den Seachtú Treoir sin ón gComhairle; agus

  (h) go mbeidh cóip de chuntais chomhdhlúite an ghnóthais sealbhaíochta mar aon le cóip 
de thuarascáil na n-iniúchóirí orthu i gceangal le tuairisceán bliantúil na cuideachta 
dá dtagraítear i mír (f).

 (2) Más i dteanga seachas Béarla nó Gaeilge a bheidh aon doiciméad dá dtagraítear i bhfo-alt 
(1) agus a bheidh curtha i gceangal leis an tuairisceán bliantúil, cuirfear i gceangal le 
gach doiciméad den sórt sin tiontú Béarla nó Gaeilge air a mbeidh sé deimhnithe ar an 
modh forordaithe gur tiontú ceart é.

 (3) Beidh feidhm ag alt 299(7) (forléiriú tagairtí áirithe) maidir le fo-alt (1) i gcás inar 
cuideachta arna clárú faoin Acht seo nó cuideachta láithreach é an gnóthas sealbhaíochta 
dá dtagraítear i bhfo-alt (1).

 (4) Tá feidhm ag alt 347(2) chun an tagairt do chóip de dhoiciméad i bhfo-alt (1)(h) den alt 
seo a fhorléiriú mar atá feidhm aige chun an tagairt do chóip de dhoiciméad in alt 347(1) 
a fhorléiriú.

caiBidil 15

Díolúine ó iniúchadh

Príomhchoinníollacha le haghaidh díolúine ó iniúchadh — cor nach cor grúpa

358. (1) Faoi réir fho-alt (3) agus fhorálacha eile na Caibidle seo, tá feidhm ag alt 360 (díolúine ó 
iniúchadh) maidir le cuideachta i leith a ráiteas airgeadais reachtúil do bhliain airgeadais 
áirithe má cháilíonn an chuideachta mar chuideachta bheag i ndáil leis an mbliain 
airgeadais sin.

 (2) Chun críocha an ailt seo, déanfar an cheist i dtaobh an gcáilíonn cuideachta mar 
chuideachta bheag a chinneadh de réir alt 350(2), (3), (5), (7), (8), (9) agus (10).

 (3) Níl feidhm ag alt 360 maidir le cuideachta i leith a ráiteas airgeadais reachtúil do bhliain 
airgeadais áirithe ar ghrúpchuideachta (de réir bhrí alt 359) í an chuideachta i rith aon 
chuid di mura rud é go gcáilíonn an grúpa, faoi alt 359, mar ghrúpa beag i ndáil leis an 
mbliain airgeadais sin (agus go gcomhlíontar na forálacha iomchuí eile den Chaibidil 
seo).

 (4) I bhfo-alt (3), léifear “grúpa”, i ndáil le grúpchuideachta, de réir alt 359(1)(b).

 (5) Ní dochar aon ní san alt seo d’oibriú Chaibidil 16 (díolúine speisialta ó iniúchadh le 
haghaidh cuideachtaí díomhaoine).

Príomhchoinníollacha le haghaidh díolúine ó iniúchadh — cor grúpa

359. (1) San alt seo—

  (a)  ciallaíonn “grúpchuideachta” cuideachta is cuideachta sealbhaíochta nó foghnóthas; 
agus
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  (b) aon tagairtí don ghrúpa, i ndáil le grúpchuideachta, is tagairtí iad don chuideachta 
sin, mar aon lena foghnóthais chomhlachaithe go léir, agus chun críocha na míre seo 
is gnóthais chomhlachaithe gnóthais más foghnóthas ceann díobh don cheann eile nó 
más foghnóthais iad araon do thríú gnóthas.

 (2) Faoi réir na Caibidle seo, tá feidhm ag alt 360 (díolúine ó iniúchadh) maidir le haon 
ghrúpchuideachta i leith a ráiteas airgeadais reachtúil do bhliain airgeadais áirithe má 
cháilíonn an grúpa mar ghrúpa beag i ndáil leis an mbliain airgeadais sin.

 (3) Cinnfear an cheist i dtaobh an gcáilíonn grúpa amhlaidh, mar a fhoráiltear san alt seo, 
faoi threoir cibé acu is éard í an bhliain airgeadais a bheidh i gceist an chéad bhliain 
airgeadais de chuid na cuideachta sealbhaíochta a bheidh i gceannas ar an ngrúpa nó 
bliain airgeadais dá cuid dá héis.

 (4) Cáilíonn grúpa mar ghrúpa beag i ndáil leis an gcéad bhliain airgeadais de chuid na 
cuideachta sealbhaíochta má chomhlíontar na coinníollacha cáiliúcháin i leith na bliana 
sin.

 (5) Cáilíonn grúpa mar ghrúpa beag i ndáil le bliain airgeadais de chuid na cuideachta 
sealbhaíochta dá éis—

  (a) má chomhlíontar na coinníollacha cáiliúcháin i leith na bliana sin agus na bliana 
airgeadais roimhe sin;

  (b) má chomhlíontar na coinníollacha cáiliúcháin i leith na bliana sin agus má cháiligh 
an grúpa mar ghrúpa beag i ndáil leis an mbliain airgeadais roimhe sin;

  (c) má comhlíonadh na coinníollacha cáiliúcháin i leith na bliana airgeadais roimhe sin 
agus má cháiligh an grúpa mar ghrúpa beag i ndáil leis an mbliain sin.

 (6) Comhlíonann grúpa na coinníollacha cáiliúcháin le haghaidh grúpa beag i ndáil le bliain 
airgeadais ina gcomhlíonann sé 2 cheann de na ceanglais seo a leanas:

  (a) nach mó ná €4.4 milliún iomlán an chláir comhardaithe atá ag an gcuideachta 
sealbhaíochta agus ag comhaltaí eile an ghrúpa arna nglacadh ina n-iomláine,

  (b) nach mó ná €8.8 milliún méid láimhdeachas na cuideachta sealbhaíochta agus ag 
comhaltaí eile an ghrúpa arna nglacadh ina n-iomláine,

  (c) nach mó ná 50 an meánlíon daoine ar fostú ag an gcuideachta sealbhaíochta agus ag 
comhaltaí eile an ghrúpa arna nglacadh ina n-iomláine.

 (7) Chun críocha fho-alt (6)(a)—

  (a)  ciallaíonn “iomlán an chláir comhardaithe”, i ndáil le cuideachta sealbhaíochta an 
ghrúpa nó le comhalta eile den ghrúpa, comhiomlán na méideanna a thaispeántar 
mar shócmhainní i gclár comhardaithe eintitis na cuideachta nó an chomhalta eile;

  (b) le linn iomlána na gclár comhardaithe a ghlacadh ina n-iomláine, scriosfar 
iarmhéideanna idirghrúpa.

 (8) Chun críocha fho-alt (6)(b)—
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  (a)  ciallaíonn “méid láimhdeachais”, i ndáil le cuideachta sealbhaíochta an ghrúpa nó 
le comhalta eile den ghrúpa, méid an láimhdeachais a thaispeántar i gcuntas sochair 
agus dochair eintitis na cuideachta nó an chomhalta eile;

  (b) le linn na méideanna láimhdeachais a ghlacadh ina n-iomláine, scriosfar díolacháin 
idirghrúpa.

 (9) Chun críoch fho-alt (6)(c), cinnfear an meánlíon daoine a bheidh fostaithe ag cuideachta 
nó ag comhalta eile den ghrúpa tríd an modh ríomha a chur i bhfeidhm a fhorordaítear le 
halt 317 d’fhonn cinneadh a dhéanamh ar an líon a cheanglaítear le fo-alt (1) den alt sin 
a lua i nóta a bheidh ag gabháil le ráitis airgeadais cuideachta.

 (10) Le linn mír (b) d’fho-alt (6) a fheidhmiú maidir le haon tréimhse is bliain airgeadais 
ach nach bliain í iarbhír, déanfar an méid a shonraítear sa mhír sin a choigeartú go 
comhréireach.

 (11) Oibreoidh gach ócáid ar a ndéanfar leasú den chineál dá dtagraítear i bhfo-alt (12) chun 
a chumasú don Aire fo-alt (6)(a) agus (b) a leasú, le hordú, trí mhéid agus iomlán (nach 
méid nó iomlán é is mó de 25 faoin gcéad ná an méid nó an t-iomlán a nglacfaidh sé a 
ionad) a chur in ionad an mhéid agus an iomláin faoi seach a shonraítear sna forálacha 
sin.

 (12) Maidir leis an leasú dá dtagraítear i bhfo-alt (11) is leasú é ar an iomlán agus ar an méid 
a shonraítear i míreanna (a) agus (b), faoi seach, d’alt 350(5), agus is leasú é a dhéantar 
chun éifeacht a thabhairt do ghníomh Comhphobail.

 (13) Ní dochar aon ní san alt seo nó in aon fhoráil ina dhiaidh seo den Chaibidil seo d’oibriú 
Chaibidil 16 (díolúine speisialta ó iniúchadh le haghaidh cuideachtaí díomhaoine).

Díolúine ó iniúchadh

360. (1) Beidh éifeacht leis na forálacha seo a leanas (an “díolúine ó iniúchadh”) i gcás feidhm a 
bheith ag an alt seo, de bhua alt 358 nó 359, de réir mar is cuí, maidir le ráitis airgeadais 
reachtúla cuideachta nó grúpa do bhliain airgeadais áirithe—

  (a) gan dochar d’alt 384(2), ní bheidh feidhm ag alt 333 (oibleagáid chun ráitis airgeadais 
reachtúla a iniúchadh) maidir leis an gcuideachta nó maidir leis an ngrúpa i leith na 
bliana airgeadais sin, agus

  (b) mura n-éireoidh agus go dtí go n-éireoidh imthosca (más ann) a fhágfaidh nach 
mbeidh an chuideachta nó an grúpa i dteideal na díolúine ó iniúchadh i leith na bliana 
airgeadais sin, ní bheidh feidhm ag na forálacha a shonraítear i bhfo-alt (2) maidir 
leis an gcuideachta nó maidir leis an ngrúpa i leith na bliana sin.

 (2) Is iad na forálacha a luaitear i bhfo-alt (1) na forálacha sin den Acht seo, ar forálacha 
iad—

  (a) lena dtugtar aon chumhachtaí d’iniúchóirí reachtúla nó lena gceanglaítear go 
ndéanfaidh iniúchóirí reachtúla aon rud nó go ndéanfar aon rud ar iniúchóirí reachtúla 
nó ina leith, nó

  (b) lena ndéantar foráil ar bhonn tuarascáil iniúchóirí reachtúla a bheith ullmhaithe i 
ndáil le ráitis airgeadais reachtúla cuideachta i mbliain airgeadais,
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agus, gan dochar do ghinearáltacht an mhéid sin roimhe seo, ar forálacha iad a bhfuil san 
áireamh iontu na forálacha a shonraítear sa Tábla a ghabhann leis an alt seo a mhéid a 
dhéantar foráil den chineál sin roimhe seo leo agus a mhéid sin amháin.

An Tábla

Alt 121(3) agus (4) (tuarascáil na n-iniúchóirí reachtúla ar ráitis airgeadais reachtúla 
chun críoch dáilte);

Alt 306(4) (ráiteas faoi shonraí i dtaobh neamhchomhlíonadh alt 305 nó 306);

Alt 322 (luach saothair a nochtadh le haghaidh iniúchadh, obair a bhaineann le 
hiniúchadh agus obair nach mbaineann le hiniúchadh);

Alt 330 (ráiteas faoi fhaisnéis iomchuí maidir le hiniúchadh);

Alt 336 (foirm thuarascáil na stiúrthóirí reachtúla);

Alt 337 (síniú thuarascáil an iniúchóra reachtúil);

Alt 338 (ráitis airgeadais reachtúla a scaipeadh);

Alt 339 (ceart comhaltaí chun cóipeanna de ráitis airgeadais agus de thuarascálacha a 
éileamh);

Alt 340 (ceanglais i ndáil le ráitis airgeadais a fhoilsiú);

Alt 341 (ráitis airgeadais agus tuarascálacha a leagfar faoi bhráid na cuideachta i 
gcruinniú ginearálta);

Alt 347 (doiciméid a bheidh le cur i gceangal leis an tuairisceán bliantúil);

Alt 356 (tuarascáil speisialta maidir le ráitis airgeadais ghiorraithe);

Alt 380 agus ailt 382 go 385 (déileáil le hiniúchóirí reachtúla a cheapadh);

Ailt 390 go 393 (oibleagáidí iniúchóirí reachtúla).

Ní bheidh díolúine ó iniúchadh ar fáil i gcás go seirbheálfar fógra faoi alt 334

361. (1) D’ainneoin go gcomhlíontar alt 358, níl cuideachta i dteideal na díolúine ó iniúchadh dá 
dtagraítear san alt sin i mbliain airgeadais má sheirbheáiltear fógra, i leith na bliana sin, 
faoi réim agus de réir alt 334(1) agus (2), ar an gcuideachta.

 (2) D’ainneoin go gcomhlíontar alt 359—

  (a) níl cuideachta sealbhaíochta agus comhaltaí eile an ghrúpa i dteideal na díolúine ó 
iniúchadh dá dtagraítear san alt sin i mbliain airgeadais má sheirbheáiltear fógra, 
i leith na bliana sin, faoi réim agus de réir alt 334(1) agus (2), ar an gcuideachta 
sealbhaíochta (is cuma cibé acu a sheirbheáiltear nó nach seirbheáiltear fógra den 
sórt sin faoi réim agus de réir na bhforálacha sin ar chomhalta amháin nó níos mó 
den ghrúpa),

  (b) más rud é nár seirbheáladh fógra den sórt sin, faoi réim agus de réir na bhforálacha 
sin, ar an gcuideachta sealbhaíochta ach gur seirbheáladh ceann amhlaidh ar 
chomhalta eile den ghrúpa, ansin níl an comhalta sin i dteideal na díolúine ó iniúchadh 
sa bhliain lena mbaineann is cuma cibé acu a bhaineann nó nach mbaineann a 
chuideachta sealbhaíochta agus aon chomhaltaí eile den ghrúpa leas as an díolúine ó 
iniúchadh sa bhliain sin (ach ní léifear an mhír seo mar mhír lena laghdaítear méid na 
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díolúine ó iniúchadh, a mhéid a bhaineann sí le ráitis airgeadais grúpa na cuideachta 
sealbhaíochta, a mbaineann an chuideachta sealbhaíochta leas aisti).

Ní bheidh díolúine ó iniúchadh ar fáil i gcás cuideachta nó foghnóthas do theacht faoi réim 
earnáil áirithe

362. (1) D’ainneoin go gcomhlíontar alt 358, níl cuideachta i dteideal na díolúine ó iniúchadh dá 
dtagraítear san alt sin más cuideachta í an chuideachta a thagann faoi réim aon fhoráil 
(a mhéid is infheidhme maidir le cuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna) 
de Sceideal 5, seachas cuideachta dá dtagraítear i mír 5 nó 16 den Sceideal sin, nó más 
cuideachta urrúsúcháin iomchuí í.

 (2) D’ainneoin go gcomhlíontar alt 359, níl cuideachta sealbhaíochta agus comhaltaí eile an 
ghrúpa i dteideal na díolúine ó iniúchadh dá dtagraítear san alt sin más rud é—

  (a) gur cuideachta í an chuideachta sealbhaíochta a thagann faoi réim aon fhoráil (a 
mhéid is infheidhme maidir le cuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna) 
de Sceideal 5, seachas cuideachta dá dtagraítear i mír 5 nó 16 den Sceideal sin, nó 
más cuideachta urrúsúcháin iomchuí í, nó

  (b) maidir le haon cheann de na comhaltaí sin—

   (i) gur foras creidmheasa é,

   (ii) gur gnóthas árachais é,

   (iii) gur cuideachta é a thagann faoi réim aon fhoráil de Sceideal 5, seachas cuideachta 
dá dtagraítear i mír 5 nó 16 den Sceideal sin,

   (iv) gur cuideachta urrúsúcháin iomchuí é, nó

   (v) gur comhlacht é a ligtear aon cheann dá urrúis chun a thrádála ar mhargadh 
rialáilte.

 (3) San alt seo, ciallaíonn “cuideachta urrúsúcháin iomchuí”—

  (a) cuideachta cháilitheach de réir bhrí alt 110 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997; nó

  (b) corparáid um meáin airgeadais (“CMA”) de réir bhrí na nAirteagal seo a leanas—

   (i) sa tréimhse roimh an 1 Eanáir 2015, Airteagal 1(1) de Rialachán (CE) Uimh. 
24/2009 an 19 Nollaig 2008 ón mBanc Ceannais Eorpach maidir le staidreamh 
ar shócmhainní agus ar dhliteanais corparáidí um meáin airgeadais atá ag gabháil 
d’idirbhearta urrúsúcháin; nó

   (ii) faoi réir fho-alt (4), sa tréimhse ar an 1 Eanáir 2015 nó dá éis, Airteagal 1(1) de 
Rialachán (AE) Uimh. 1075/2013 ón mBanc Ceannais Eorpach an 18 Deireadh 
Fómhair 2013 maidir le staidreamh ar shócmhainní agus ar dhliteanais corparáidí 
um meáin airgeadais atá i mbun idirbhearta urrúsúcháin (athmhúnlú).

 (4) Má dhéanann an Banc Ceannais Eorpach Rialachán maidir le staidreamh ar shócmhainní 
agus ar dhliteanais corparáidí um meáin airgeadais atá i mbun idirbhearta urrúsúcháin, ar 
Rialachán é—

  (a) ina mbeidh míniú ar chorparáid um meáin airgeadais (“CMA”) is míniú a bheidh 
éagsúil leis an míniú dá dtagraítear i bhfomhír (ii) d’fho-alt (3)(b), léifear an tagairt 
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san fhoráil sin don mhíniú sin mar thagairt don mhíniú a bheidh sa Rialachán a 
dhéanfar amhlaidh, nó

  (b) lena leasófar an míniú dá dtagraítear amhlaidh, léifear an tagairt san fhoráil sin don 
mhíniú sin mar thagairt don mhíniú sin mar a bheidh sé leasaithe amhlaidh.

Ní bheidh díolúine ó iniúchadh (cor nach cor grúpa) ar fáil mura gcomhdófar tuairisceán 
bliantúil in am trátha

363. (1) D’ainneoin go gcomhlíontar alt 358, níl cuideachta i dteideal na díolúine ó iniúchadh dá 
dtagraítear san alt sin i mbliain airgeadais mura rud é—

  (a) go seachadtar ar an gCláraitheoir, i gcomhlíonadh alt 343, tuairisceán bliantúil na 
cuideachta lena bhfuil na ráitis airgeadais reachtúla nó (de réir mar is cuí) na ráitis 
airgeadais ghiorraithe don bhliain airgeadais sin i gceangal, agus

  (b) murab é an tuairisceán bliantúil dá dtagraítear i mír (a) an chéad tuairisceán bliantúil 
de chuid na cuideachta, gur seachadadh ar an gCláraitheoir, i gcomhlíonadh alt 343, 
a tuairisceán bliantúil lena raibh na ráitis airgeadais reachtúla nó (de réir mar is cuí) 
na ráitis airgeadais ghiorraithe dá bliain airgeadais roimhe sin i gceangal.

 (2) I gcás gurb é an tuairisceán bliantúil dá dtagraítear i mír (a) nó (b) d’fho-alt (1) an chéad 
tuairisceán bliantúil de chuid na cuideachta, beidh éifeacht leis an mír sin amhail is dá 
ndéanfaí an tagairt do ráitis airgeadais reachtúla nó ráitis airgeadais ghiorraithe a bheith 
i gceangal leis an tuairisceán sin a fhágáil ar lár.

Ní bheidh díolúine ó iniúchadh (cor grúpa) ar fáil mura gcomhdófar an tuairisceán  
bliantúil in am trátha

364. (1) San alt seo—

  (a) aon tagairt do gach ceann de na comhlachtaí iomchuí is tagairt í don chuideachta 
sealbhaíochta agus do chomhaltaí eile an ghrúpa (ach tá an mhír seo faoi réir fho-alt 
(6)),

  (b)  ciallaíonn “bliain airgeadais roimhe sin” an bhliain airgeadais roimh an mbliain 
airgeadais dá dtagraítear i bhfo-alt (2).

 (2) D’ainneoin go gcomhlíontar alt 359, níl cuideachta sealbhaíochta agus comhaltaí eile an 
ghrúpa i dteideal na díolúine ó iniúchadh dá dtagraítear san alt sin i mbliain airgeadais 
mura rud é——

  (a) go seachadtar ar an gCláraitheoir, i gcomhlíonadh alt 343, tuairisceán bliantúil gach 
ceann de na comhlachtaí iomchuí lena bhfuil na ráitis airgeadais reachtúla nó (de réir 
mar is cuí) na ráitis airgeadais ghiorraithe de chuid an chomhlachta iomchuí áirithe 
don bhliain airgeadais sin i gceangal, agus

  (b) murab é an tuairisceán bliantúil dá dtagraítear i mír (a) an chéad tuairisceán bliantúil 
de chuid gach ceann de na comhlachtaí iomchuí, go gcomhlíontar an coinníoll a 
shonraítear i bhfo-alt (3) nó (4), de réir mar a bheidh.

 (3) Murab é an tuairisceán bliantúil dá dtagraítear i mír (a) d’fho-alt (2) an chéad tuairisceán 
bliantúil de chuid aon cheann de na comhlachtaí iomchuí, is é an coinníoll dá dtagraítear 
i mír (b) den fho-alt sin gur seachadadh ar an gCláraitheoir, i gcomhlíonadh alt 343, an 
tuairisceán bliantúil de chuid gach ceann de na comhlachtaí iomchuí lena raibh na ráitis 
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airgeadais reachtúla nó (de réir mar is cuí) na ráitis airgeadais ghiorraithe de chuid an 
chomhlachta iomchuí áirithe don bhliain airgeadais roimhe sin i gceangal.

 (4) Más é an tuairisceán bliantúil dá dtagraítear i mír (a) d’fho-alt (2) an chéad tuairisceán 
bliantúil de chuid aon cheann nó níos mó de na comhlachtaí iomchuí, ach gan iad 
go léir, is é an coinníoll dá dtagraítear i mír (b) den fho-alt sin gur seachadadh ar an 
gCláraitheoir, i gcomhlíonadh alt 343, an tuairisceán bliantúil de chuid gach ceann de 
na comhlachtaí iomchuí (gan aon cheann díobh arb é a thuairisceán bliantúil an chéad 
tuairisceán bliantúil dá chuid) lena raibh na ráitis airgeadais reachtúla nó (de réir mar is 
cuí) na ráitis airgeadais ghiorraithe de chuid an chomhlachta iomchuí áirithe don bhliain 
airgeadais roimhe sin i gceangal.

 (5) I gcás na nithe seo a leanas—

  (a) an tríú tuairisceán bliantúil a luaitear i bhfo-alt (2)(a), más é an tuairisceán sin an 
chéad tuairisceán bliantúil de chuid na cuideachta nó an chomhalta eile, beidh éifeacht 
le fo-alt (2)(a) (i ndáil leis an gcuideachta nó leis an gcomhalta eile) amhail is dá 
ndéanfaí an tagairt do na ráitis airgeadais reachtúla nó na ráitis airgeadais ghiorraithe 
a bheith i gceangal leis an tuairisceán sin a fhágáil ar lár,

  (b) an tuairisceán bliantúil lena mbaineann an coinníoll dá dtagraítear i bhfo-alt (3) nó 
(4) (eadhon, an tuairisceán bliantúil lena mbeidh na ráitis airgeadais reachtúla nó na 
ráitis airgeadais ghiorraithe don bhliain airgeadais roimhe sin le cur i gceangal), más 
é an tuairisceán sin an chéad tuairisceán bliantúil de chuid an chomhlachta iomchuí, 
beidh éifeacht le fo-alt (3) nó (4), de réir mar a bheidh, (i ndáil leis an gcomhlacht 
iomchuí) amhail is dá ndéanfaí an tagairt do ráitis airgeadais reachtúla nó ráitis 
airgeadais ghiorraithe a bheith i gceangal leis an tuairisceán sin a fhágáil ar lár.

 (6) Ní áireofar mar chomhalta eile den ghrúpa chun críocha an ailt seo (seachas chun críocha 
na habairte “comhaltaí eile an ghrúpa” i bhfo-alt (2)) foghnóthas nach cuideachta arna 
clárú faoin Acht seo nó cuideachta láithreach agus léifear an forléiriú a fhoráiltear le 
fo-alt (1)(a) (ar thagairtí do gach ceann de na comhlachtaí iomchuí) dá réir sin.

caiBidil 16

Díolúine speisialta ó iniúchadh le haghaidh cuideachtaí díomhaoine

Díolúine ó iniúchadh le haghaidh cuideachtaí díomhaoine

365. (1) Faoi réir fho-alt (5), beidh feidhm ag fo-alt (3) maidir le cuideachta i leith a ráiteas 
airgeadais reachtúil do bhliain airgeadais más rud é gurb é tuairim stiúrthóirí na 
cuideachta go gcomhlíonfaidh an chuideachta an coinníoll a shonraítear i bhfo-alt (2) 
i leith na bliana sin agus go dtabharfaidh siad breith gur chóir don chuideachta leas 
a bhaint as fo-alt (3) sa bhliain sin (agus go ndéanfaidh na stiúrthóirí an bhreith sin a 
thaifeadadh i miontuairiscí an chruinnithe lena mbaineann).

 (2) Is é an coinníoll a luaitear i bhfo-alt (1) go mbeidh an chuideachta díomhaoin i leith na 
bliana lena mbaineann, is é sin le rá, le linn na bliana sin—

  (a) nach mbeidh aon idirbheart suntasach cuntasaíochta aici, agus

  (b) nach mbeidh ina sócmhainní agus ina dliteanais ach sócmhainní agus dliteanais 
cheadaithe.
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 (3) Beidh éifeacht leis na forálacha seo a leanas (an “díolúine ó iniúchadh le haghaidh 
cuideachtaí díomhaoine”) i gcás, de bhua na bhfo-alt roimhe seo, go mbeidh feidhm 
ag an bhfo-alt seo i leith ráitis airgeadais reachtúla cuideachta do bhliain airgeadais 
áirithe—

  (a) gan dochar d’alt 384(2), ní bheidh feidhm ag alt 333 (oibleagáid chun ráitis airgeadais 
reachtúla a iniúchadh) maidir leis an gcuideachta i leith na bliana airgeadais sin, agus

  (b) mura n-éireoidh agus go dtí go n-éireoidh imthosca, más ann, sa bhliain airgeadais 
sin a fhágfaidh nach mbeidh an chuideachta i dteideal na díolúine sin ó iniúchadh i 
leith na bliana airgeadais sin, ní bheidh feidhm ag na forálacha a shonraítear i bhfo-
alt (4) maidir leis an gcuideachta i leith na bliana sin.

 (4) Is iad na forálacha a luaitear i bhfo-alt (3) na forálacha sin den Acht seo, ar forálacha 
iad—

  (a) lena dtugtar aon chumhachtaí d’iniúchóirí reachtúla nó lena gceanglaítear go 
ndéanfaidh iniúchóirí reachtúla aon rud nó go ndéanfar aon rud ar iniúchóirí reachtúla 
nó ina leith, nó

  (b) lena ndéantar foráil ar bhonn tuarascáil iniúchóirí reachtúla a bheith ullmhaithe i 
ndáil le ráitis airgeadais reachtúla cuideachta i mbliain airgeadais,

  agus, gan dochar do ghinearáltacht an mhéid sin roimhe seo, ar forálacha iad a bhfuil 
san áireamh iontu na forálacha a shonraítear sa Tábla a ghabhann le halt 360 a mhéid a 
dhéantar foráil den chineál sin roimhe seo leo agus a mhéid sin amháin.

 (5) Beidh feidhm ag alt 363 chun críocha an ailt seo mar atá feidhm aige chun críoch alt 358 
ach—

  (a) tagairt don choinníoll a shonraítear i bhfo-alt (2) den alt seo a bheith á chomhlíonadh 
a chur in ionad na tagartha d’alt 358 a bheith á chomhlíonadh i bhfo-alt (1), agus

  (b) tagairt don díolúine ó iniúchadh le haghaidh cuideachtaí díomhaoine a chur in ionad 
na tagartha don díolúine ó iniúchadh dá dtagraítear in alt 358 i bhfo-alt (1).

 (6) Beidh feidhm ag alt 335 chun críocha an ailt seo mar atá feidhm aige chun críoch alt 358 
ach—

  (a) na míreanna seo a leanas a chur in ionad mhíreanna (a) agus (b) i bhfo-alt (1):

  “(a) go bhfuil an chuideachta ag baint leas as an díolúine ó iniúchadh (agus 
déarfar go sainráite gurb í an díolúine “an díolúine dá bhforáiltear le 
Caibidil 16 de Chuid 6 d’Acht na gCuideachtaí, 2014’); 

  (b) go bhfuil an chuideachta ag baint leas as an díolúine ar na forais go 
gcomhlíontar an coinníoll a shonraítear in alt 365(2);”,

   agus

  (b) fo-ailt (1)(c) agus (7) a fhágáil ar lár.

 (7) San alt seo—

  is éard atá i “sócmhainní agus dliteanais cheadaithe” infheistíochtaí i scaireanna 
grúpghnóthas eile agus méideanna atá dlite do ghrúpghnóthais eile nó uathu;
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  ciallaíonn “idirbheart suntasach cuntasaíochta” idirbheart a cheanglaítear le hailt 281 
agus 282 a iontráil i dtaifid chuntasaíochta na cuideachta.

 (8) Le linn cinneadh á dhéanamh i dtaobh an cuideachta dhímhaoin cuideachta nó cén 
uair a bheidh cuideachta ina cuideachta dhímhaoin chun críocha an ailt seo, tabharfar 
neamhaird ar na nithe seo a leanas—

  (a) aon idirbheart a eascróidh as sínitheoir leis an mbunreacht do thógáil scaireanna 
sa chuideachta mar thoradh ar ghealltanas dá chuid nó dá cuid i ndáil le foirmiú na 
cuideachta,

  (b) aon idirbheart arb éard é—

   (i) táille a íoc leis an gCláraitheoir ar ainm na cuideachta a athrú,

   (ii) táille a íoc leis an gCláraitheoir ar athchlárú na cuideachta, nó

   (iii) táille a íoc leis an gCláraitheoir as tuairisceán bliantúil a chlárú (lena n-áirítear 
aon táille is méid méadaithe de bhua rialacháin faoi alt 889(6)).

caiBidil 17

Ráitis airgeadais reachtúla lochtacha a athbhreithniú

Ráitis airgeadais reachtúla lochtacha a athbhreithniú go deonach

366. (1) Más dealraitheach do stiúrthóirí cuideachta—

  (a) maidir le haon ráitis airgeadais reachtúla de chuid na cuideachta (dá ngairtear na 
“ráitis airgeadais reachtúla bhunaidh” ina dhiaidh seo sa Chaibidil seo), nó

  (b) maidir le haon tuarascáil stiúrthóirí (dá ngairtear “tuarascáil bhunaidh na stiúrthóirí” 
ina dhiaidh seo sa Chaibidil seo), 

  i leith bliain airgeadais áirithe, nach raibh siad nó sí de réir cheanglais an Achta seo nó, 
más infheidhme, cheanglais Airteagal 4 den Rialachán maidir le CICanna, is ceadmhach 
dóibh ráitis airgeadais athbhreithnithe nó tuarascáil athbhreithnithe stiúrthóirí a ullmhú i 
leith na bliana sin.

 (2) I gcás go mbeifear tar éis cóipeanna de na ráitis airgeadais reachtúla bhunaidh nó 
de thuarascáil bhunaidh na stiúrthóirí a leagan faoi bhráid na cuideachta i gcruinniú 
ginearálta nó a sheachadadh ar an gCláraitheoir, ní bheidh sna hathbhreithnithe ach na 
nithe seo a leanas—

  (a) na nithe sin a cheartú ar ina leith nach raibh na ráitis airgeadais reachtúla bhunaidh nó 
tuarascáil bhunaidh na stiúrthóirí de réir cheanglais an Achta seo, nó más infheidhme, 
cheanglais Airteagal 4 den Rialachán maidir le CICanna, agus

  (b) aon athruithe iarmhartacha is gá a dhéanamh.

 (3) I gcás gurb é is cúis leis na ráitis airgeadais reachtúla a athbhreithniú—

  (a) nach raibh faisnéis ba chóir a bheith ar áireamh i nóta a ghabhann leis na ráitis 
airgeadais ar áireamh amhlaidh, nó

cd.6 a.365



372

[2014.][Uimh. 38.]
  

Acht na gCuideachtaí, 2014.
  

  (b) go raibh faisnéis a soláthraíodh i nóta a ghabhann leis na ráitis airgeadais mícheart 
nó neamhiomlán,

  ansin—

  (i) i gcás nach ndéantar difear do mhéideanna agus do chur i láthair an chuntais sochair 
agus dochair, an chláir comhardaithe nó na ráiteas eile a éilítear leis an gcreat 
tuairiscithe airgeadais i ngeall ar an athbhreithniú orthu — féadfar an t-athbhreithniú 
a dhéanamh le nóta forlíontach, agus

  (ii) i ngach cás eile — ullmhófar ráitis airgeadais athbhreithnithe.

 (4) I gcás gurb é is cúis le tuarascáil na stiúrthóirí a athbhreithniú—

  (a) nach raibh faisnéis ba chóir a bheith ar áireamh sa tuarascáil ar áireamh amhlaidh, nó

  (b) go raibh faisnéis a soláthraíodh sa tuarascáil mícheart nó neamhiomlán,

  ansin—

  (i) i gcás nach ndéanann an fhaisnéis bhreise atá le soláthar le hathbhreithniú difear 
d’fhaisnéis eile atá ar áireamh sa tuarascáil — féadfar an t-athbhreithniú a dhéanamh 
le nóta forlíontach, agus

  (ii) i ngach cás eile — ullmhófar tuarascáil stiúrthóirí athbhreithnithe.

 (5) I gcás go ndéanfar na ráitis airgeadais reachtúla d’aon bhliain airgeadais a athbhreithniú, 
beidh tagairt sna chéad ráitis airgeadais reachtúla eile a ullmhófar tar éis dháta 
an athbhreithnithe don fhíoras go ndearnadh tacar ráiteas airgeadais roimhe sin a 
athbhreithniú agus soláthrófar sonraí an athbhreithnithe, an éifeacht a bhí leis agus na 
cúiseanna a bhí leis i nóta a bheidh ag gabháil leis na ráitis airgeadais.

Lánas ráiteas airgeadais athbhreithnithe nó tuarascála athbhreithnithe

367. (1) Faoi réir alt 379, maidir le forálacha an Achta seo i ndáil leis na nithe a bheidh le 
háireamh i ráitis airgeadais reachtúla cuideachta, beidh feidhm acu maidir leis na ráitis 
airgeadais athbhreithnithe amhail is dá n-ullmhódh agus dá gceadódh na stiúrthóirí na 
ráitis airgeadais athbhreithnithe amhail ar dháta na ráiteas airgeadais reachtúil bunaidh.

 (2) Beidh feidhm ag alt 289, go háirithe, chun a cheangal go dtabharfar léargas fíorcheart 
sna ráitis airgeadais athbhreithnithe ar na nithe dá dtagraítear san alt sin ar breathnaíodh 
orthu amhail ar dháta na ráiteas airgeadais reachtúil bunaidh.

 (3) I gcás ráitis airgeadais Acht na gCuideachtaí, beidh feidhm ag mír 14(b) de Sceideal 3 
maidir le ráitis airgeadais athbhreithnithe amhail is dá mba thagairt don dáta a síníodh na 
ráitis airgeadais reachtúla bhunaidh an tagairt san fhoráil sin don dáta a síníodh na ráitis 
airgeadais.

 (4) Maidir le forálacha an Achta seo i dtaobh na nithe a bheidh le háireamh i dtuarascáil 
stiúrthóirí, beidh feidhm acu maidir le tuarascáil athbhreithnithe stiúrthóirí amhail is 
dá n-ullmhódh agus dá gceadódh stiúrthóirí na cuideachta an tuarascáil athbhreithnithe 
amhail ar dháta thuarascáil bhunaidh na stiúrthóirí.
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Ráitis airgeadais athbhreithnithe a cheadú agus a shíniú

368. (1) Beidh feidhm ag alt 324 (ráitis airgeadais reachtúla a cheadú agus a shíniú) maidir le 
ráitis airgeadais athbhreithnithe ach amháin, i gcás athbhreithniú arna dhéanamh le nóta 
forlíontach, go mbeidh feidhm aige ionann is dá gceanglófaí leis síniú nó sínithe a bheith 
ar an nóta forlíontach seachas ar an gclár comhardaithe.

 (2) I gcás go mbeifear tar éis cóipeanna de na ráitis airgeadais reachtúla bhunaidh a chur 
chuig comhaltaí faoi alt 338, a leagan faoi bhráid na gcomhaltaí i gcruinniú ginearálta 
faoi alt 341 nó a sheachadadh ar an gCláraitheoir faoi alt 347, cuirfidh na stiúrthóirí faoi 
deara, roimh dóibh na ráitis airgeadais athbhreithnithe a cheadú faoi alt 324, go ndéanfar 
na ráitis seo a leanas in áit fheiceálach sna ráitis airgeadais athbhreithnithe nó, i gcás 
athbhreithniú arna dhéanamh le nóta forlíontach, sa nóta sin—

  (a) i gcás athbhreithniú arna dhéanamh trí ionadú—

   (i) ráiteas ina sainaithneofar go soiléir gur ráitis airgeadais athbhreithnithe na ráitis 
airgeadais ionaid, agus

   (ii) ráitis i dtaobh na nithe seo a leanas:

    (I) go gcuirtear na ráitis airgeadais athbhreithnithe in ionad na ráiteas airgeadais 
reachtúil bunaidh don bhliain airgeadais, agus an bhliain sin a shonrú;

    (II) gurb iad ráitis airgeadais reachtúla na cuideachta anois iad don bhliain 
airgeadais sin;

    (III) gur ullmhaíodh iad amhail ar dháta na ráiteas airgeadais bunaidh agus ní 
amhail ar dháta an athbhreithnithe agus, dá réir sin, nach bpléitear iontu 
teagmhais agus idirbhearta idir na dátaí sin;

    (IV) na nithe ar ina leith nach raibh na ráitis airgeadais reachtúla bhunaidh de 
réir cheanglais an Achta seo nó, más infheidhme, cheanglais Airteagal 4 den 
Rialachán maidir le CICanna; agus

    (V) aon leasuithe suntasacha a rinneadh ag leanúint as na lochtanna sin a  
leigheas;

  (b) i gcás athbhreithniú arna dhéanamh le nóta forlíontach, ráitis i dtaobh na nithe seo a 
leanas:

   (i) go n-athbhreithnítear leis an nóta ráitis airgeadais reachtúla bhunaidh na 
cuideachta i leith nithe áirithe agus gur chóir déileáil leis mar chuid de na ráitis 
airgeadais reachtúla bhunaidh sin; agus 

   (ii) go bhfuiltear tar éis na ráitis airgeadais reachtúla a athbhreithniú amhail ar dháta 
na ráiteas airgeadais reachtúil bunaidh agus ní amhail ar dháta an athbhreithnithe 
agus, dá réir sin, nach bpléitear iontu teagmhais agus idirbhearta idir na dátaí sin;

  agus cuirfidh siad faoi deara, le linn dóibh na ráitis airgeadais athbhreithnithe a cheadú, 
go ndéanfar an dáta ar a dtabharfar an ceadú a lua iontu (nó, i gcás athbhreithniú arna 
dhéanamh le nóta forlíontach, sa nóta sin).

 (3) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), beidh éifeacht le fo-ailt (8) go (10) d’alt 324 
amhail is dá n-áireofaí san fho-alt sin, i dteannta na dtagairtí san fho-alt sin (8) do 
na ceanglais maidir leis an gclár comhardaithe a shíniú agus ráiteas i dtaobh ainm an 
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tsínitheora a áireamh, tagairtí do gach ceann de cheanglais mhír (a) nó (b), de réir mar a 
bheidh, d’fho-alt (2).

Tuarascáil stiúrthóirí a cheadú agus a shíniú

369. (1) Beidh feidhm ag alt 332 (tuarascáil stiúrthóirí a cheadú agus a shíniú) maidir le tuarascáil 
stiúrthóirí athbhreithnithe ach amháin, i gcás athbhreithniú arna dhéanamh le nóta 
forlíontach, go mbeidh feidhm aige ionann is dá gceanglófaí leis síniú nó sínithe a bheith 
ar an nóta forlíontach seachas ar an tuarascáil.

 (2) I gcás go mbeifear tar éis cóipeanna de thuarascáil bhunaidh na stiúrthóirí a chur chuig 
comhaltaí faoi alt 338, a leagan faoi bhráid na gcomhaltaí i gcruinniú ginearálta faoi alt 
341 nó a sheachadadh ar an gCláraitheoir faoi alt 347, cuirfidh na stiúrthóirí faoi deara, 
roimh dóibh tuarascáil athbhreithnithe na stiúrthóirí a cheadú faoi alt 332, go ndéanfar 
ráitis i dtaobh na nithe seo a leanas in áit fheiceálach i dtuarascáil athbhreithnithe na 
stiúrthóirí, nó i gcás athbhreithniú arna dhéanamh le nóta forlíontach, sa nóta sin—

  (a) i gcás athbhreithniú arna dhéanamh trí ionadú—

   (i) go gcuirtear tuarascáil athbhreithnithe na stiúrthóirí in ionad thuarascáil bhunaidh 
na stiúrthóirí don bhliain airgeadais, agus an bhliain sin a shonrú;

   (ii) go bhfuiltear tar éis í a ullmhú amhail ar dháta thuarascáil bhunaidh na stiúrthóirí 
agus ní amhail ar dháta an athbhreithnithe agus, dá réir sin, nach bpléitear inti 
teagmhais agus idirbhearta idir na dátaí sin,

   (iii) na nithe ar ina leith nach raibh tuarascáil bhunaidh na stiúrthóirí de réir cheanglais 
an Achta seo nó, más infheidhme, cheanglais Airteagal 4 den Rialachán maidir le 
CICanna, agus

   (iv) aon leasuithe suntasacha a rinneadh ag leanúint as na lochtanna sin a leigheas,

  (b) i gcás athbhreithniú arna dhéanamh le nóta forlíontach—

   (i) go n-athbhreithnítear leis an nóta tuarascáil bhunaidh stiúrthóirí na cuideachta i 
leith nithe áirithe agus gur chóir déileáil leis mar chuid den tuarascáil bhunaidh 
stiúrthóirí sin; agus

   (ii) go bhfuiltear tar éis tuarascáil na stiúrthóirí a athbhreithniú amhail ar dháta 
thuarascáil bhunaidh na stiúrthóirí agus ní amhail ar dháta an athbhreithnithe 
agus, dá réir sin, nach bpléitear inti teagmhais agus idirbhearta idir na dátaí sin, 

  agus cuirfidh siad faoi deara, le linn dóibh tuarascáil athbhreithnithe na stiúrthóirí a 
cheadú, go luafar iontu (nó, i gcás athbhreithniú arna dhéanamh le nóta forlíontach, sa 
nóta sin) an dáta ar a dtabharfar an ceadú.

 (3) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), beidh éifeacht le fo-ailt (4) agus (5) d’alt 332 
amhail is dá n-áireofaí san fho-alt sin, i dteannta na dtagairtí san fho-alt sin (4) do na 
ceanglais maidir le tuarascáil na stiúrthóirí a shíniú agus ainm an tsínitheora a áireamh, 
tagairtí do gach ceann de cheanglais mhír (a) nó (b), de réir mar a bheidh, d’fho-alt (2).
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Tuarascáil iniúchóirí reachtúla maidir le ráitis airgeadais athbhreithnithe agus tuarascáil 
athbhreithnithe

370. (1) Faoi réir alt 371 agus fho-alt (3), déanfaidh iniúchóirí reachtúla reatha cuideachta 
tuarascáil, nó, de réir mar a bheidh, tuarascáil bhreise den chineál dá dtagraítear in alt 
391, san fhoirm a éilítear le halt 336, a thabhairt do chomhaltaí na cuideachta faoin alt 
seo maidir le ráitis airgeadais athbhreithnithe arna n-ullmhú faoi alt 366.

 (2) Sa chás sin, beidh feidhm ag alt 392 (taifid chuntasaíochta a mheasúnú) agus alt 393 
(cionta a thuairisciú) fairis na modhnuithe is gá.

 (3) I gcás nach ndearna iniúchóirí reachtúla reatha na cuideachta tuarascáil na n-iniúchóirí 
reachtúla maidir leis na ráitis airgeadais reachtúla bhunaidh, féadfaidh stiúrthóirí na 
cuideachta a shocrú go mbeidh an tuarascáil a éilítear le fo-alt (1) le déanamh ag an 
duine nó ag na daoine a rinne an tuarascáil chéadluaite, ar choinníoll go gcomhaontóidh 
an duine sin nó na daoine sin déanamh amhlaidh agus go mbeadh an duine nó na daoine 
cáilithe lena cheapadh, lena ceapadh nó lena gceapadh mar iniúchóirí reachtúla ar an 
gcuideachta.

 (4) I gcás go gcomhaontóidh an duine nó na daoine atá cáilithe amhlaidh an tuarascáil sin a 
dhéanamh (agus go rachaidh siad ar aghaidh le déanamh amhlaidh)—

  (a) beidh an fheidhm chéanna ag fo-alt (2) (feidhm alt 392 agus 393) i gcás den sórt sin, 
agus

  (b) Maidir le tagairtí ina dhiaidh seo sa Chaibidil seo, i ndáil le tuarascáil faoin alt seo, 
is tagairtí d’iniúchóirí reachtúla, déanfar iad a léamh mar thagairtí don duine sin nó 
do na daoine sin.

 (5) Faoi réir alt 379, luafar i dtuarascáil iniúchóirí reachtúla faoin alt seo cibé acu, i 
dtuairim na n-iniúchóirí reachtúla, a ullmhaíodh nó nár ullmhaíodh na ráitis airgeadais 
athbhreithnithe go cuí de réir an chreata tuairiscithe airgeadais iomchuí agus, go háirithe, 
de réir fhorálacha an Achta seo nó, más infheidhme, fhorálacha Airteagal 4 den Rialachán 
maidir le CICanna agus, i ndáil leis an airteagal deiridh, cibé acu a ndéantar, amhail ar an 
dáta a cheadaigh na stiúrthóirí na ráitis airgeadais reachtúla bhunaidh, léargas fíorcheart 
a thabhairt sna ráitis airgeadais athbhreithnithe i dtaobh na nithe atá leagtha amach in alt 
336.

 (6) Luafar sa tuarascáil freisin cibé acu, i dtuairim na n-iniúchóirí reachtúla, ar chomhlíon 
nó nár chomhlíon na ráitis airgeadais reachtúla bhunaidh ceanglais an Achta seo nó, más 
infheidhme, ceanglais Airteagal 4 den Rialachán maidir le CICanna i leith na nithe a 
shainaithin na stiúrthóirí sa ráiteas a cheanglaítear a dhéanamh le halt 368(2) sna ráitis 
airgeadais athbhreithnithe nó sa nóta forlíontach, de réir mar a bheidh. 

 (7) Déanfaidh na hiniúchóirí reachtúla breithniú freisin i dtaobh an bhfuil an fhaisnéis 
atá i dtuarascáil na stiúrthóirí don bhliain airgeadais ar ina leith a ullmhaítear na ráitis 
airgeadais athbhreithnithe (nó i gcás gur athbhreithníodh an tuarascáil sin faoin gCaibidil 
seo, i dtuarascáil athbhreithnithe na stiúrthóirí) ar comhréir leis na ráitis airgeadais sin, 
agus 

  (a) má tá siad den tuairim go bhfuil, nó

  (b) má tá siad den tuairim nach bhfuil,

  luafaidh siad an méid sin ina dtuarascáil faoin alt seo.
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 (8) Beidh feidhm ag alt 337 (síniú thuarascáil an iniúchóra reachtúil) maidir le tuarascáil 
iniúchóirí reachtúla faoin alt seo mar atá feidhm aige maidir le tuarascáil iniúchóirí 
reachtúla dá dtagraítear in alt 336 fairis na modhnuithe is gá.

 (9) Maidir le tuarascáil iniúchóirí reachtúla faoin alt seo, ar í a shíniú faoi alt 337 arna 
chur chun feidhme amhlaidh, is í, amhail ó dháta an tsínithe, tuarascáil na n-iniúchóirí 
reachtúla í maidir le ráitis airgeadais reachtúla na cuideachta in ionad na tuarascála 
maidir leis na ráitis airgeadais reachtúla bhunaidh. 

Cásanna inar bhain an chuideachta leas as díolúine ó iniúchadh

371. (1) Ní bheidh feidhm ag alt 370 maidir le cuideachta atá i dteideal na díolúine ó iniúchadh 
agus a bhaineann leas aisti mura mbeidh feidhm ag fo-alt (2).

 (2) Má rud é, mar thoradh ar na hathbhreithnithe ar na ráitis airgeadais reachtúla, maidir 
le cuideachta a bhí, i ndáil leis na ráitis airgeadais reachtúla bhunaidh, i dteideal na 
díolúine ó iniúchadh agus a bhain leas aisti, go dtiocfaidh sí chun bheith ina cuideachta 
nach bhfuil i dteideal na díolúine sin a thuilleadh, cuirfidh an chuideachta faoi deara go 
n-ullmhófar tuarascáil ó iniúchóirí reachtúla na cuideachta maidir leis na ráitis airgeadais 
athbhreithnithe. 

 (3) Déanfar an tuarascáil arna déanamh de réir fho-alt (2) a sheachadadh ar an gCláraitheoir 
laistigh de 2 mhí tar éis an dáta a dhéanfar na ráitis airgeadais a athbhreithniú.

Tuarascáil iniúchóirí reachtúla maidir le tuarascáil athbhreithnithe stiúrthóirí agus léi 
amháin

372. (1) Faoi réir fho-alt (2), déanfaidh iniúchóirí reachtúla reatha cuideachta tuarascáil, nó de réir 
mar a bheidh, tuarascáil bhreise, san fhoirm a éilítear le halt 36, a thabhairt do chomhaltaí 
na cuideachta maidir le haon tuarascáil athbhreithnithe stiúrthóirí arna hullmhú faoi 
alt 366 mura ndearnadh na ráitis airgeadais reachtúla iomchuí a athbhreithniú san am 
céanna.

 (2) I gcás nach ndearna iniúchóirí reachtúla reatha na cuideachta tuarascáil na n-iniúchóirí 
reachtúla maidir leis na ráitis airgeadais reachtúla bhunaidh, féadfaidh stiúrthóirí na 
cuideachta a shocrú go mbeidh an tuarascáil a éilítear le fo-alt (1) le déanamh ag an 
duine nó ag na daoine a rinne an tuarascáil chéadluaite, ar choinníoll go gcomhaontóidh 
an duine sin nó na daoine sin déanamh amhlaidh agus go mbeadh an duine nó na daoine 
cáilithe lena cheapadh, lena ceapadh nó lena gceapadh mar iniúchóirí reachtúla ar an 
gcuideachta.

 (3) I gcás go gcomhaontóidh an duine nó na daoine atá cáilithe amhlaidh an tuarascáil sin 
a dhéanamh (agus go rachaidh siad ar aghaidh le déanamh amhlaidh), maidir le tagairtí 
ina dhiaidh seo sa Chaibidil seo, i ndáil le tuarascáil faoin alt seo, is tagairtí d’iniúchóirí 
reachtúla, déanfar iad a léamh mar thagairtí don duine sin nó do na daoine sin.

 (4) Luafar sa tuarascáil go bhfuil breithniú déanta ag na hiniúchóirí reachtúla i dtaobh 
an bhfuil an fhaisnéis a thugtar sa tuarascáil athbhreithnithe ar comhréir leis na ráitis 
airgeadais reachtúla bhunaidh don bhliain iomchuí (agus an bhliain sin a shonrú) agus— 

  (a) má tá siad den tuairim go bhfuil, nó

  (b) má tá siad den tuairim nach bhfuil,

  luafaidh siad an méid sin ina dtuarascáil.
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 (5) Beidh feidhm ag alt 337 (síniú thuarascáil an iniúchóra reachtúil) maidir le tuarascáil 
iniúchóirí reachtúla faoin alt seo mar atá feidhm aige maidir le tuarascáil iniúchóirí 
reachtúla faoi alt 336 fairis na modhnuithe is gá.

Éifeacht an athbhreithnithe

373. (1) Ar na stiúrthóirí do cheadú na ráiteas airgeadais athbhreithnithe faoi alt 324 arna chur 
chun feidhme le halt 368, beidh éifeacht le forálacha an Achta seo, amhail is dá mba 
rud é, amhail ó dháta a gceadaithe, gurbh iad na ráitis airgeadais athbhreithnithe ráitis 
airgeadais reachtúla na cuideachta in ionad na ráiteas airgeadais reachtúil bunaidh.

 (2) Go háirithe, air sin, is iad na ráitis airgeadais athbhreithnithe ráitis airgeadais reachtúla 
na cuideachta don bhliain airgeadais iomchuí chun críocha—

  (a) alt 339 (ceart chun cóipeanna de ráitis airgeadais agus de thuarascálacha a éileamh) 
agus alt 340 (ceanglais i ndáil le ráitis airgeadais a fhoilsiú), agus

  (b) gach ceann díobh seo a leanas (ach sin, i ngach cás, murar comhlíonadh ceanglais an 
ailt lena mbaineann roimh dháta an athbhreithnithe agus sa chás sin amháin)— 

   (i) alt 338 (ráitis airgeadais reachtúla a scaipeadh),

   (ii) alt 341 (ráitis airgeadais agus tuarascálacha a leagfar faoi bhráid na gcomhaltaí i 
gcruinniú ginearálta), agus

   (iii) alt 347 (doiciméid a bheidh le cur i gceangal leis an tuairisceán bliantúil: gach 
cás).

 (3) Ar na stiúrthóirí do cheadú tuarascáil athbhreithnithe stiúrthóirí faoi alt 332 arna chur 
chun feidhme le halt 369, beidh éifeacht le forálacha an Achta seo, amhail is dá mba 
rud é, amhail ó dháta a ceadaithe, gurbh í an tuarascáil athbhreithnithe tuarascáil na 
stiúrthóirí in ionad thuarascáil bhunaidh na stiúrthóirí.

 (4) Go háirithe, air sin, is í an tuarascáil athbhreithnithe tuarascáil na stiúrthóirí don bhliain 
airgeadais iomchuí chun críocha—

  (a) alt 339 (ceart comhaltaí chun cóipeanna de ráitis airgeadais agus de thuarascálacha a 
éileamh), agus

  (b) gach ceann díobh seo a leanas (ach sin, i ngach cás, murar comhlíonadh ceanglais an 
ailt lena mbaineann roimh dháta an athbhreithnithe agus sa chás sin amháin):

   (i) alt 338 (ráitis airgeadais reachtúla a scaipeadh);

   (ii) alt 341 (ráitis airgeadais agus tuarascálacha a leagfar faoi bhráid na gcomhaltaí i 
gcruinniú ginearálta); agus

   (iii) alt 347 (doiciméid a bheidh le cur i gceangal leis an tuairisceán bliantúil: gach 
cás).

Tuarascálacha agus ráitis airgeadais athbhreithnithe a fhoilsiú

374. (1) Beidh éifeacht leis an alt seo i gcás go mbeidh na stiúrthóirí tar éis ráitis airgeadais 
athbhreithnithe nó tuarascáil athbhreithnithe stiúrthóirí a ullmhú faoi alt 366 agus go 
mbeifear tar éis cóipeanna de na ráitis airgeadais reachtúla bhunaidh nó de thuarascáil 
bhunaidh na stiúrthóirí a chur chuig aon duine faoi alt 338.
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 (2) Cuirfidh na stiúrthóirí na nithe seo a leanas chuig aon duine den sórt sin—

  (a) i gcás athbhreithniú arna dhéanamh trí ionadú, cóip de na ráitis airgeadais 
athbhreithnithe, nó (de réir mar a bheidh) de thuarascáil athbhreithnithe na stiúrthóirí, 
maille le cóip de thuarascáil na n-iniúchóirí reachtúla maidir leis na ráitis airgeadais 
sin, nó (de réir mar a bheidh) maidir leis an tuarascáil sin, nó

  (b) i gcás athbhreithniú arna dhéanamh le nóta forlíontach, cóip den nóta sin maille 
le cóip de thuarascáil na n-iniúchóirí reachtúla maidir leis na ráitis airgeadais 
athbhreithnithe, nó (de réir mar a bheidh) maidir le tuarascáil athbhreithnithe na 
stiúrthóirí,

  tráth nach déanaí ná 28 lá tar éis dháta an athbhreithnithe.

 (3) Déanfaidh na stiúrthóirí freisin, tráth nach déanaí ná 28 lá tar éis dháta an athbhreithnithe, 
cóip de na ráitis airgeadais athbhreithnithe nó (de réir mar a bheidh) de thuarascáil 
athbhreithnithe na stiúrthóirí, maille le cóip de thuarascáil na n-iniúchóirí reachtúla 
maidir leis na ráitis airgeadais sin nó (de réir mar a bheidh) maidir leis an tuarascáil sin, 
a chur chuig aon duine nach duine é nó í atá i dteideal cóip a fháil faoi alt 338 ach atá, 
amhail ar dháta an athbhreithnithe—

  (a) ina chomhalta nó ina comhalta de chuid na cuideachta, 

  (b) ina shealbhóir nó ina sealbhóir ar aon bhintiúir de chuid na cuideachta, nó

  (c) ina dhuine nó ina duine atá i dteideal fógra i dtaobh cruinnithe ginearálta a fháil.

 (4) Má mhainnítear an t-alt seo a chomhlíonadh, beidh gach duine de na stiúrthóirí a 
cheadaigh na ráitis airgeadais athbhreithnithe faoi alt 324 arna chur chun feidhme le halt 
368 nó tuarascáil athbhreithnithe na stiúrthóirí faoi alt 332 arna chur chun feidhme le 
halt 369 ciontach i gcion de chuid earnáil 3.

 (5) Más rud é, roimh dháta athbhreithnithe na ráiteas airgeadais reachtúil bunaidh, maidir 
leis an gcuideachta—

  (a) go mbeidh deireadh aici le cóipeanna de na ráitis airgeadais sin a chur faoi alt 338, 
déanfar tagairtí san Acht seo don lá a chuirfear ráitis airgeadais faoi alt 338 a léamh 
mar thagairtí don lá a cuireadh na ráitis reachtúla bhunaidh faoin alt sin (agus fo-alt 
(8) den alt sin á chur chun feidhme mar is gá) d’ainneoin gur athbhreithníodh na 
ráitis airgeadais sin, nó

  (b) nach mbeidh deireadh aici le cóipeanna de na ráitis airgeadais sin a chur faoi alt 338, 
déanfar na tagairtí roimhe seo san Acht seo a léamh mar thagairtí don lá, nó don lá 
deireanach, a chuirfear na ráitis airgeadais athbhreithnithe faoin alt seo.

Ráitis airgeadais athbhreithnithe nó tuarascáil athbhreithnithe a leagan

375. (1) Beidh éifeacht leis an alt seo i gcás go mbeidh stiúrthóirí cuideachta tar éis ráitis  
airgeadais athbhreithnithe nó tuarascáil athbhreithnithe stiúrthóirí a ullmhú faoi alt 
366 agus go mbeifear tar éis cóipeanna de na ráitis airgeadais reachtúla bhunaidh nó 
de thuarascáil bhunaidh na stiúrthóirí a leagan faoi bhráid cruinniú ginearálta den 
chuideachta faoi alt 341.

 (2) Déanfar cóip de na ráitis airgeadais athbhreithnithe nó (de réir mar a bheidh) de 
thuarascáil athbhreithnithe na stiúrthóirí, maille le cóip de thuarascáil na n-iniúchóirí 
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reachtúla maidir leis na ráitis airgeadais sin, nó (de réir mar a bheidh) maidir leis an 
tuarascáil sin, a leagan faoi bhráid an chéad chruinnithe ghinearálta eile den chuideachta 
a thionólfar tar éis dháta an athbhreithnithe ar a leagfar aon ráitis airgeadais reachtúla do 
bhliain airgeadais, mura ndearnadh na ráitis airgeadais athbhreithnithe, nó (de réir mar a 
bheidh) tuarascáil athbhreithnithe na stiúrthóirí, a leagan faoi bhráid cruinniú ginearálta 
is luaithe ná sin roimhe sin. 

Ráitis airgeadais athbhreithnithe nó tuarascáil athbhreithnithe a sheachadadh

376. (1) Beidh éifeacht leis an alt seo i gcás go mbeidh stiúrthóirí cuideachta tar éis ráitis 
airgeadais athbhreithnithe nó tuarascáil athbhreithnithe stiúrthóirí a ullmhú faoi alt 366 
agus go mbeifear tar éis cóip de na ráitis airgeadais reachtúla bhunaidh nó de thuarascáil 
bhunaidh na stiúrthóirí, arna cur i gceangal le tuairisceán bliantúil na cuideachta, a 
sheachadadh ar an gCláraitheoir faoi alt 343.

 (2) Déanfaidh stiúrthóirí na cuideachta, laistigh de 28 lá tar éis dháta an athbhreithnithe, na 
nithe seo a leanas a sheachadadh ar an gCláraitheoir—

  (a) i gcás athbhreithniú arna dhéanamh trí ionadú, cóip de na ráitis airgeadais 
athbhreithnithe nó (de réir mar a bheidh) de thuarascáil athbhreithnithe na stiúrthóirí, 
maille le cóip de thuarascáil na n-iniúchóirí reachtúla maidir leis na ráitis airgeadais 
sin nó (de réir mar a bheidh) maidir leis an tuarascáil sin, nó

  (b) i gcás athbhreithniú arna dhéanamh le nóta forlíontach, cóip den nóta sin, maille 
le cóip de thuarascáil na n-iniúchóirí reachtúla maidir leis na ráitis airgeadais 
athbhreithnithe nó (de réir mar a bheidh) maidir leis an tuarascáil athbhreithnithe.

 (3) Má mhainníonn stiúrthóir fo-alt (2) a chomhlíonadh, beidh sé nó sí ciontach i gcion de 
chuid earnáil 3.

 (4) Gan oibleagáidí stiúrthóirí cuideachta faoin alt seo nó faoi fho-alt (3) a theorannú, beidh 
sé de dhualgas ar dhuine is cúlstiúrthóir nó stiúrthóir de facto ar chuideachta a chinntiú 
go gcomhlíonfar ceanglais fho-alt (2) i ndáil leis an gcuideachta.

 (5) Má mhainníonn duine a dhualgas nó a dualgas faoi fho-alt (4) a chomhlíonadh, beidh an 
duine ciontach i gcion de chuid earnáil 3.

 (6) Más rud é go mbeidh na ráitis airgeadais reachtúla bhunaidh nó tuarascáil bhunaidh na 
stiúrthóirí i leith na cuideachta cláraithe ag an gCláraitheoir roimh an dáta a gheobhaidh 
an Cláraitheoir na ráitis airgeadais athbhreithnithe nó (de réir mar a bheidh) tuarascáil 
athbhreithnithe na stiúrthóirí, ansin, d’ainneoin aon ní in alt 373(2), oibreoidh an t-alt 
seo chun a cheangal—

  (a) go ndéanfar na ráitis airgeadais athbhreithnithe nó (de réir mar a bheidh) tuarascáil 
athbhreithnithe na stiúrthóirí a chur ar an gclár, agus

  (b) d’ainneoin an gníomh sin a dhéanamh, go leanfaidh na ráitis airgeadais reachtúla 
bhunaidh nó tuarascáil bhunaidh na stiúrthóirí de bheith ar an gclár.

 (7) Beidh feidhm ag alt 347(2) d’fhonn tagairtí do chóip de dhoiciméad i bhfo-alt (2) den 
alt seo a fhorléiriú mar atá feidhm aige d’fhonn an tagairt do chóip de dhoiciméad in alt 
347(1) a fhorléiriú.

 (8) San alt seo, ciallaíonn “dáta athbhreithnithe” dáta athbhreithnithe na ráiteas airgeadais 
reachtúil bunaidh.
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Cuideachtaí beaga agus meánmhéide

377. (1) Beidh éifeacht leis an alt seo (faoi réir alt 379(2)) i gcás go mbeidh ráitis airgeadais 
athbhreithnithe ullmhaithe ag na stiúrthóirí faoi alt 366 agus go mbeidh an chuideachta, 
roimh dháta an athbhreithnithe, agus leas á bhaint aici as an díolúine do chuideachta 
bheag nó mheánmhéide a thugtar le halt 352, tar éis ráitis airgeadais ghiorraithe a 
sheachadadh ar an gCláraitheoir.

 (2) I gcás nach mbeadh na ráitis airgeadais ghiorraithe arna seachadadh amhlaidh ar an 
gCláraitheoir, dá mbeifí tar éis iad a ullmhú faoi threoir na nithe a cuireadh i gcuntas 
sna ráitis airgeadais athbhreithnithe, de réir fhorálacha an Achta seo, más infheidhme, 
cheanglais Airteagal 4 den Rialachán maidir le CICanna cibé acu toisc—

  (a) nach mbeadh an chuideachta cáilithe mar chuideachta bheag nó (de réir mar a bheidh) 
cuideachta mheánmhéide i bhfianaise na ráiteas airgeadais athbhreithnithe, nó

  (b) gur athbhreithníodh na ráitis airgeadais ar mhodh a dhéanann difear do lánas na 
ráiteas airgeadais giorraithe, 

  beidh an dualgas seo a leanas ar stiúrthóirí na cuideachta.

 (3) Is é an dualgas sin a chur faoi deara go ndéanfaidh an chuideachta—

  (a) laistigh de 28 lá tar éis dháta an athbhreithnithe, cóip de na ráitis airgeadais 
athbhreithnithe, maille le cóip de thuarascáil na stiúrthóirí agus de thuarascáil na 
n-iniúchóirí reachtúla maidir leis na ráitis airgeadais athbhreithnithe, a sheachadadh 
ar an gCláraitheoir, nó

  (b) dá mbeadh an chuideachta, ar bhonn na ráiteas airgeadais athbhreithnithe, i dteideal 
faoi alt 352 é a dhéanamh, ráitis airgeadais ghiorraithe athbhreithnithe a ullmhú faoi 
alt 353 nó 354 de réir mar is cuí agus iad a sheachadadh ar an gCláraitheoir, maille 
le ráiteas i dtaobh éifeacht na n-athbhreithnithe a rinneadh,

  agus déanfar ailt 352 go 354 a léamh mar ailt is infheidhme sna himthosca dá dtagraítear 
i mír (b) mar atá siad infheidhme in imthosca nach dtagann faoi réim na Caibidle seo.

 (4) I gcás go mbeadh na ráitis airgeadais ghiorraithe, dá mbeidís ullmhaithe faoi threoir 
na nithe a cuireadh i gcuntas sna ráitis airgeadais athbhreithnithe, de réir cheanglais an 
Achta seo, nó i gcás go bhfuil an tAirteagal sin infheidhme, de réir cheanglais iomchuí 
an Achta seo agus cheanglais Airteagal 4 den Rialachán maidir le CICanna, beidh an 
dualgas seo a leanas ar stiúrthóirí na cuideachta.

 (5) Is é an dualgas sin a chur faoi deara go ndéanfaidh an chuideachta na nithe seo a leanas 
a sheachadadh ar an gCláraitheoir—

  (a) nóta ina luafar gur athbhreithníodh ráitis airgeadais reachtúla na cuideachta don 
bhliain airgeadais iomchuí (agus an bhliain sin á sonrú) i leith ní nach bhfuil aon 
bhaint aige leis na ráitis airgeadais ghiorraithe a seachadadh don bhliain sin, agus

  (b) cóip de thuarascáil na n-iniúchóirí reachtúla maidir leis na ráitis airgeadais 
athbhreithnithe.

 (6) Déanfar na ráitis airgeadais ghiorraithe athbhreithnithe dá dtagraítear i bhfo-alt (3)(b) nó 
nóta faoi fho-alt (5) a sheachadadh ar an gCláraitheoir laistigh de 28 lá tar éis dháta an 
athbhreithnithe. 
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 (7) I gcás go mainneoidh stiúrthóir a dhualgas nó a dualgas a chomhlíonadh faoi fho-alt (2) 
nó (4), beidh sé nó sí ciontach i gcion de chuid earnáil 3.

 (8) Gan oibleagáidí stiúrthóirí cuideachta faoin alt seo nó faoi fho-alt (7) a theorannú, beidh 
sé de dhualgas ar dhuine is cúlstiúrthóir nó stiúrthóir de facto ar chuideachta a chinntiú 
go gcomhlíonfar ceanglais fho-ailt (3) agus (5) i ndáil leis an gcuideachta.

 (9) Má mhainníonn duine a dhualgas nó a dualgas a chomhlíonadh faoi fho-alt (8), beidh an 
duine ciontach i gcion de chuid earnáil 3.

 (10) Beidh feidhm ag alt 347(2) d’fhonn tagairtí do chóip de dhoiciméad i bhfo-alt (3) nó (5) 
den alt seo a fhorléiriú mar atá feidhm aige d’fhonn an tagairt do chóip de dhoiciméad in 
alt 347(1) a fhorléiriú.

 (11) San alt seo, ciallaíonn “dáta athbhreithnithe” dáta athbhreithnithe na ráiteas airgeadais 
reachtúil bunaidh.

Feidhm na Caibidle seo i gcásanna ina bhfuil díolúine ó iniúchadh ar fáil, etc.

378. Más rud é, ar bhonn na ráiteas airgeadais athbhreithnithe arna n-ullmhú faoi alt 366, maidir 
le cuideachta—

  (a) go mbeidh sí i dteideal na díolúine ó iniúchadh i leith na bliana airgeadais lena 
mbaineann agus go mbainfidh sí leas aisti, nó

  (b) go mbeadh sí, murach an fad ama a thógann sé chun críoch a chur le hullmhú 
na ráiteas athbhreithnithe sin ar dá thoradh nach féidir leis na stiúrthóirí breith a 
thabhairt de réir alt 358(1) nó (2) d’alt 365(1) (de réir mar a bheidh) maidir leis sin, 
i dteideal leas a bhaint as an díolúine ó iniúchadh i leith na bliana sin,

 beidh éifeacht leis an gCaibidil seo amhail is dá mbeadh aon tagairt inti do thuarascáil 
iniúchóirí reachtúla, nó do thuarascáil den sórt sin a dhéanamh, fágtha ar lár.

Modhnuithe ar an Acht

379. (1) Maidir le forálacha an Achta seo i dtaobh na nithe a bheidh le háireamh i ráitis  
airgeadais reachtúla cuideachta nó (de réir mar a bheidh) i dtuarascáil stiúrthóirí, i gcás 
go mbeifear tar éis iad a leasú tar éis dháta na ráiteas airgeadais reachtúil bunaidh nó (de 
réir mar a bheidh) thuarascáil bhunaidh na stiúrthóirí ach roimh dháta an athbhreithnithe, 
déanfar tagairtí in ailt 366 agus 370(3) d’fhorálacha an Achta seo a léamh mar thagairtí 
d’fhorálacha an Achta seo mar a bhí i bhfeidhm an dáta a ceadaíodh na ráitis airgeadais 
reachtúla bhunaidh nó (de réir mar a bheidh) tuarascáil bhunaidh na stiúrthóirí. 

 (2) I gcás go mbeifear tar éis forálacha alt 353 agus 354 i dtaobh na nithe a bheidh le 
háireamh i ráitis airgeadais ghiorraithe a leasú tar éis dháta seachadta na ráiteas airgeadais 
giorraithe bunaidh ach roimh dháta athbhreithnithe na ráiteas airgeadais nó na tuarascála 
athbhreithnithe, déanfar tagairtí in alt 370 d’fhorálacha an Achta seo nó d’aon fhoráil 
áirithe de a léamh mar thagairtí d’fhorálacha an Achta seo, nó don fhoráil áirithe, mar a 
bhí i bhfeidhm an dáta a ceadaíodh na ráitis airgeadais ghiorraithe bhunaidh. 
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caiBidil 18

Iniúchóirí reachtúla a cheapadh

Iniúchóirí reachtúla — forálacha ginearálta (lena n-áirítear i ndáil le forléiriú forálacha 
lena bhforáiltear maidir le téarma oifige iniúchóirí)

380. (1) Déanfar iniúchóir reachtúil amháin nó níos mó a cheapadh de réir na Caibidle seo do 
gach bliain airgeadais de chuid na cuideachta.

 (2) Mar áis léirithe (ach amháin i gcásanna áirithe inar mó is cuí an fhoirm uatha a úsáid) 
úsáidtear an fhoirm iolra — “iniúchóirí reachtúla” — sa Chuid seo ar fad is cuma ar 
ceapadh iniúchóir reachtúil amháin nó an bhfuil iniúchóir reachtúil amháin le ceapadh 
amhlaidh.

 (3) Déanfar tagairt d’iniúchóirí reachtúla in áiteanna eile san Acht seo a léamh dá réir sin.

 (4) I gcás gnólacht (nach comhlacht corpraithe é) a cheapadh faoi ainm an ghnólachta ina 
n-iniúchóirí reachtúla ar chuideachta, measfar gurb amhlaidh a ceapadh na daoine sin—

  (a) arb iad ó am go ham, le linn ré an cheapacháin, na comhpháirtithe sa ghnólacht sin 
amhail mar a bheidh sé comhdhéanta ó am go ham, agus

  (b) ar daoine iad atá cáilithe chun bheith ina n-iniúchóirí reachtúla ar an gcuideachta  
sin.

 (5) Déanfar—

  (a) aon tagairt sa Chaibidil seo do dhuine a bheith á cheapadh nó á ceapadh mar 
iniúchóir reachtúil ar chuideachta chun bheith i seilbh oifige go dtí deireadh an chéad 
chruinnithe ghinearálta eile de chuid na cuideachta, nó

  (b) aon fhoráil thairis sin den Chaibidil seo á lua go mbeidh duine a cheapfar mar 
iniúchóir reachtúil i seilbh na hoifige sin go dtí deireadh cruinnithe ghinearálta den 
sórt sin,

  a léamh mar thagairt nó mar fhoráil a chiallaíonn go mbeidh an duine i seilbh na hoifige 
sin go dtí deireadh cruinnithe ghinearálta den sórt sin ach amháin i gcás go dtarlóidh 
ceann de na nithe seo a leanas roimhe sin—

  (i) go n-éireoidh an duine as oifig (de réir na Coda seo) nó go bhfaighidh sé nó sí bás,

  (ii) go ndéanfar oifig an duine a fhoirceannadh (nó go gcuirfear é nó í as oifig ar shlí eile) 
de bhun na Coda seo, nó

  (iii) go dtiocfaidh an duine chun bheith dícháilithe chun oifig a shealbhú de bhua 
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Iniúchtaí Reachtúla) (Treoir 2006/43/CE), 
2010.

Luach saothair iniúchóirí reachtúla

381. (1) Is mar a leanas a shocrófar luach saothair iniúchóirí reachtúla—

  (a) más rud é go gceapfaidh na stiúrthóirí iad de bhun na Caibidle seo, is leis na  
stiúrthóirí a chomhaontófar é,
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  (b) más rud é—

   (i) go gceapfaidh na comhaltaí iad de bhun na Caibidle seo, nó

   (ii) go measfar faoi alt 383(2) iad a bheith athcheaptha,

   féadfaidh na comhaltaí é a shocrú—

   (I) ag an gcruinniú ginearálta bliantúil nó ag an gcruinniú ginearálta urghnách lena 
mbaineann agus dá éis sin ag gach cruinniú ginearálta bliantúil i ndiaidh an 
chruinnithe sin a bheidh ann le linn théarma oifige na n-iniúchóirí, nó

   (II) ar cibé slí eile a chinnfidh na comhaltaí ó am go ham,

   nó

  (c) i gcás go gceapfaidh an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach iad de bhua 
alt 385, féadfaidh an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach é a shocrú nó 
féadfaidh na stiúrthóirí nó na comhaltaí é a shocrú a mhéid, agus sna himthosca, a 
údaróidh an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach é sin a dhéanamh.

 (2) Chun críocha an ailt seo, measfar aon suimeanna a íocfaidh an chuideachta i leith 
chaiteachais na n-iniúchóirí reachtúla a bheith ar áireamh san abairt “luach saothair”.

Iniúchóirí reachtúla a cheapadh – na chéad cheapacháin den sórt sin agus cumhachtaí 
comhaltaí vis-à-vis stiúrthóirí

382. (1) Féadfaidh na stiúrthóirí na chéad iniúchóirí reachtúla ar chuideachta a cheapadh aon 
tráth roimh an gcéad chruinniú ginearálta den chuideachta.

 (2) Beidh iniúchóirí reachtúla arna gceapadh amhlaidh i seilbh oifige go dtí deireadh an 
chéad chruinnithe ghinearálta bhliantúil sin ach amháin go bhféadfaidh an chuideachta, 
ag cruinniú ginearálta roimhe sin, aon iniúchóirí den sórt sin a chur as oifig agus daoine 
eile a cheapadh ina n-ionad mar iniúchóirí reachtúla ar an gcuideachta is daoine a bheidh 
ceaptha ag aon chomhalta den chuideachta lena gceapadh amhlaidh.

 (3) Beidh fógra i dtaobh ainmniú na ndaoine sin lena gceapadh amhlaidh tugtha do 
chomhaltaí na cuideachta 14 lá ar a laghad roimh dháta an chruinnithe roimhe sin.

 (4) Má mhainníonn stiúrthóirí na cuideachta a gcumhachtaí a fheidhmiú faoi fho-alt 
(1), féadfaidh an chuideachta i gcruinniú ginearálta na chéad iniúchóirí reachtúla ar 
an gcuideachta a cheapadh, agus, i gcás go ndéanfaidh siad amhlaidh, scoirfidh na 
cumhachtaí sin de chuid na stiúrthóirí ansin.

 (5) Beidh iniúchóirí reachtúla arna gceapadh ag an gcuideachta i gcruinniú ginearálta de 
bhun fho-alt (2) nó (4) i seilbh oifige go dtí deireadh an chéad chruinnithe ghinearálta 
bhliantúil de chuid na cuideachta.

Iniúchóirí reachtúla a cheapadh ina dhiaidh sin (lena n-áirítear foráil maidir le hiniúchóirí 
reachtúla a athcheapadh go huathrialach ag cruinnithe ginearálta bliantúla)

383.  (1) Faoi réir fho-alt (2), déanfaidh cuideachta, ag gach cruinniú ginearálta bliantúil, 
iniúchóirí reachtúla a cheapadh chun oifig a shealbhú ó dheireadh an chruinnithe sin go 
dtí deireadh an chéad chruinnithe ghinearálta bhliantúil eile.
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 (2) Faoi réir fho-alt (3), maidir le hiniúchóir reachtúil a bheidh ag scor, cibé slí ar ceapadh 
é nó í faoin gCuid seo, measfar, ag aon chruinniú ginearálta bliantúil, é nó í a bheith 
athcheaptha gan aon rún a rith mura rud é—

  (a) nach mbeidh sé nó sí cáilithe chun a athcheaptha nó chun a hathcheaptha, nó

  (b) go mbeifear tar éis rún a rith ag an gcruinniú sin ag ceapadh duine éigin eile ina ionad 
nó ina hionad nó á fhoráil go sainráite nach n-athcheapfaí é nó í, nó

  (c) go mbeidh sé nó sí tar éis fógra i scríbhinn a thabhairt don chuideachta, de réir alt 
400, á rá nach toil leis nó léi go n-athcheapfaí é nó í.

 (3) I gcás go dtabharfar fógra faoi rún a bheith beartaithe chun duine nó daoine eile a 
cheapadh in ionad iniúchóir reachtúil a bheidh ag scor agus nach féidir, mar gheall ar 
bhás, éagumas nó dícháilíocht an duine sin nó na ndaoine sin go léir, de réir mar a 
bheidh, dul ar aghaidh leis an rún, ní dhéanfar an t-iniúchóir reachtúil a bheidh ag scor a 
athcheapadh go huathrialach de bhua fho-alt (2).

 (4) Maidir le hiniúchóir reachtúil a bheidh ag scor, cibé slí ar ceapadh é nó í faoin gCuid 
seo, measfar freisin é nó í a bheith athcheaptha, amhail ón dáta a bheidh an rún sínithe ag 
an gcomhalta deireanach a shínigh é, i gcás go mbeidh comhaltaí na cuideachta (tríd an 
rún dá dtagraítear in alt 175(3) a shíniú), tar éis an chuideachta a shaoradh ón oibleagáid 
cruinniú ginearálta bliantúil a thionól. 

Stiúrthóirí do cheapadh iniúchóirí reachtúla i gcásanna eile, etc.

384. (1) I gcás go dtarlóidh aon chorrfholúntas in oifig na n-iniúchóirí reachtúla, beidh sé de 
dhualgas ar na stiúrthóirí iniúchóirí reachtúla a cheapadh chun na cuideachta a luaithe is 
féidir tar éis don fholúntas sin tarlú.

 (2) Aon uair de bhíthin imthosca a eascróidh nach mbeidh an chuideachta i dteideal na 
díolúine ó iniúchadh i leith na bliana airgeadais lena mbaineann, beidh sé de dhualgas 
ar stiúrthóirí na cuideachta iniúchóirí reachtúla ar an gcuideachta a cheapadh a luaithe is 
féidir tar éis an trátha a eascróidh na himthosca sin.

 (3) Beidh iniúchóirí reachtúla a cheapfar de bhun fho-alt (1) nó (2) i seilbh oifige go dtí 
deireadh an chéad chruinnithe ghinearálta bhliantúil eile de chuid na cuideachta a 
thionólfar tar éis a gceaptha.

Iniúchóirí reachtúla a cheapadh: mainneachtain iad a cheapadh

385. (1) I gcás nach gceapfaidh na comhaltaí iniúchóirí reachtúla ar bith ag cruinniú ginearálta 
bliantúil de chuideachta agus nach mbeidh an chuideachta i dteideal leas a bhaint as an 
díolúine ó iniúchadh, féadfaidh an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach duine 
amháin nó níos mó a cheapadh chun post iniúchóirí reachtúla na cuideachta a líonadh.

 (2) Déanfaidh cuideachta—

  (a) laistigh de sheachtain tar éis an dáta ar a dtiocfaidh cumhacht an Stiúrthóra um 
Fhorfheidhmiú Corparáideach faoi fho-alt (1) chun bheith infheidhmithe i ndáil 
leis an gcuideachta, fógra i scríbhinn ina thaobh sin a thabhairt don Stiúrthóir um 
Fhorfheidhmiú Corparáideach, agus
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  (b) i gcás go rithfear rún ag cur na n-iniúchóirí reachtúla as oifig, fógra ina thaobh sin 
a thabhairt san fhoirm fhorordaithe don Chláraitheoir laistigh de 14 lá ó dháta an 
chruinnithe ag ar ritheadh an rún ag cur na n-iniúchóirí reachtúla as oifig.

 (3) Má mhainníonn cuideachta fógra a thabhairt de réir mar a éilítear le fo-alt (2)(a) nó (b), 
beidh an chuideachta agus aon oifigeach di a rinne mainneachtain ciontach i gcion de 
chuid earnáil 3.

 (4) Beidh iniúchóirí a cheapfar de bhun fho-alt (1) i seilbh oifige go dtí deireadh an chéad 
chruinnithe ghinearálta bhliantúil eile de chuid na cuideachta a thionólfar tar éis a 
gceaptha.

caiBidil 19

Cearta, oibleagáidí agus dualgais iniúchóirí reachtúla

Ceart rochtana ar thaifid chuntasaíochta

386. Beidh ceart rochtana gach tráth réasúnach ag iniúchóirí reachtúla ar chuideachta ar  
thaifid chuntasaíochta na cuideachta.

Ceart chun faisnéis agus mínithe maidir le cuideachta a fháil

387. (1) Féadfaidh iniúchóirí reachtúla ar chuideachta a cheangal ar oifigigh na cuideachta cibé 
faisnéis agus mínithe a thabhairt is eol dóibh nó is féidir leo a fháil agus is dóigh leis na 
hiniúchóirí reachtúla is gá chun a ndualgais a chomhlíonadh.

 (2) Gan fo-alt (1) a theorannú, beidh oifigeach do chuideachta ciontach i gcion de chuid 
earnáil 2 má mhainníonn an t-oifigeach—

  (a) laistigh de 2 lá tar éis an dáta ar a ndéanfar é, ceanglas a chomhlíonadh a chuirfidh 
iniúchóirí reachtúla na cuideachta air nó uirthi chun aon fhaisnéis nó mínithe a 
éileoidh na hiniúchóirí sin mar iniúchóirí reachtúla ar an gcuideachta a sholáthar do 
na hiniúchóirí sin, nó

  (b) laistigh de 2 lá ón dáta ar a ndéanfar é, ceanglas a chomhlíonadh a chuirfidh iniúchóirí 
reachtúla chuideachta sealbhaíochta na cuideachta sin air nó uirthi chun aon fhaisnéis 
nó mínithe a éileoidh na hiniúchóirí sin mar iniúchóirí reachtúla ar an gcuideachta 
sealbhaíochta a sholáthar do na hiniúchóirí sin,

  is faisnéis nó mínithe, i gceachtar cás, is eol don oifigeach nó is féidir leis an oifigeach a 
fháil.

 (3) In aon imeachtaí in aghaidh duine i leith cion faoi fho-alt (2), is cosaint a chruthú nárbh 
fhéidir leis an duine le réasún an ceanglas faoi fho-alt (2)(a) nó (b) lena mbaineann an 
cion a chomhlíonadh laistigh den am a shonraítear san fhoráil sin ach gur chomhlíon sé 
nó sí é a luaithe ab fhéidir le réasún tar éis dheireadh an ama sin.

 (4) San alt seo, ciallaíonn “oifigeach”, i ndáil le cuideachta, aon fhostaí de chuid na 
cuideachta agus aon chúlstiúrthóir agus aon stiúrthóir de facto dá cuid.
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Ceart chun faisnéis agus mínithe maidir le foghnóthais a fháil

388. (1) I gcás go bhfuil foghnóthas ag cuideachta (dá ngairtear “an chuideachta sealbhaíochta” 
san alt seo), ansin—

  (a) más rud é, maidir leis an bhfoghnóthas—

   (i) gur cuideachta láithreach, cuideachta atá cláraithe faoin Acht seo nó comhlacht 
arna bhunú sa Stát é, nó

   (ii) gur comhpháirtíocht nó comhlacht neamhchorpraithe daoine é ar sa Stát atá a 
phríomháit ghnó aige,

   beidh sé de dhualgas ar an bhfoghnóthas agus ar na hiniúchóirí reachtúla, más 
ann, cibé faisnéis agus mínithe a thabhairt d’iniúchóirí reachtúla na cuideachta 
sealbhaíochta a theastóidh le réasún ó na dara hiniúchóirí reachtúla a luaitear chun 
críocha a ndualgas mar iniúchóirí reachtúla ar an gcuideachta sealbhaíochta,

  (b) in aon chás eile, beidh sé de dhualgas ar an gcuideachta sealbhaíochta, má 
cheanglaíonn a cuid iniúchóirí reachtúla uirthi déanamh amhlaidh, gach beart a 
dhéanamh atá ar fáil di le réasún chun cibé faisnéis agus mínithe a luaitear i mír (a) 
a fháil ón bhfoghnóthas.

 (2) Má mhainníonn gnóthas, comhlacht nó duine eile ceanglas a chuirfear air nó uirthi faoi 
fho-alt (1)(a) nó (b) a chomhlíonadh, laistigh de 5 lá ón lá a dhéanfar é, beidh an gnóthas, 
an comhlacht nó an duine eile, agus aon oifigeach don ghnóthas nó don chomhlacht a 
rinne mainneachtain, ciontach i gcion de chuid earnáil 2.

 (3) In aon imeachtaí in aghaidh duine i leith cion faoi fho-alt (2), is cosaint a chruthú nárbh 
fhéidir leis an duine le réasún an ceanglas faoi fho-alt (1)(a) nó (b) lena mbaineann an 
cion a chomhlíonadh laistigh den am a shonraítear i bhfo-alt (2) ach gur chomhlíon sé nó 
sí é a luaithe ab fhéidir le réasún tar éis dheireadh an ama sin.

 (4) I bhfo-alt (2), folaíonn “oifigeach”, i ndáil le gnóthas nó comhlacht, aon fhostaí de chuid 
an ghnóthais nó an chomhlachta agus, más cuideachta í, aon chúlstiúrthóir agus aon 
stiúrthóir de facto dá cuid.

Is cion é ráitis bhréagacha a dhéanamh le hiniúchóirí reachtúla

389. (1) Aon oifigeach do chuideachta a dhéanfaidh go feasach ráiteas lena mbaineann an t-alt 
seo agus atá míthreorach nó bréagach i bponc ábhartha, nó a dhéanfaidh ráiteas den sórt 
sin agus a bheidh meargánta i dtaobh é a bheith amhlaidh, beidh sé nó sí ciontach i gcion 
de chuid earnáil 2.

 (2) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le haon ráiteas a dhéanfar le hiniúchóirí reachtúla 
cuideachta (cibé acu is ó bhéal nó i scríbhinn é) agus a thabharfaidh aon fhaisnéis nó 
míniú nó a airbheartóidh aon fhaisnéis nó míniú a thabhairt a éileoidh siad faoin Acht 
seo, nó a bheidh siad i dteideal a éileamh amhlaidh, mar iniúchóirí reachtúla ar an 
gcuideachta.

 (3) San alt seo, ciallaíonn “oifigeach”, i ndáil le cuideachta, aon fhostaí de chuid na 
cuideachta agus aon chúlstiúrthóir agus aon stiúrthóir de facto uirthi.
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Oibleagáid gníomhú le hionracas gairmiúil

390. Gan dochar do Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Iniúchtaí Reachtúla) (Treoir 
2006/43/CE), 2010 (I.R. Uimh. 220 de 2010), beidh an duine nó na daoine a cheapfar mar 
iniúchóirí reachtúla ar chuideachta faoi dhualgas ginearálta an t-iniúchadh sin a dhéanamh 
le hionracas gairmiúil.

Tuarascáil ó iniúchóirí reachtúla maidir le ráitis airgeadais reachtúla

391. Tabharfaidh iniúchóirí reachtúla cuideachta, san fhoirm a leagtar amach in alt 336, 
tuarascáil do na comhaltaí maidir leis na ráitis airgeadais reachtúla uile a leagfar faoi bhráid 
na gcomhaltaí le linn iad a bheith i seilbh oifige.

Tuarascáil don Chláraitheoir agus don Stiúrthóir: taifid chuntasaíochta

392. (1) Más rud é, tráth ar bith, gurb é tuairim iniúchóirí reachtúla cuideachta go bhfuil an 
chuideachta ag sárú, nó gur sháraigh sí, aon cheann d’ailt 281 go 285, déanfaidh na 
hiniúchóirí reachtúla—

  (a) a luaithe is indéanta, le seachadadh taifeadta, fógra i scríbhinn a sheirbheáil ar an 
gcuideachta ag sonrú a dtuairime, agus 

  (b) tráth nach déanaí ná 7 lá tar éis an dáta a sheirbheálfar an fógra sin ar an gcuideachta, 
scéala faoin bhfógra a chur chuig an gCláraitheoir san fhoirm fhorordaithe agus 
cuirfidh an Cláraitheoir cóip den fhógra ar aghaidh láithreach chuig an Stiúrthóir.

 (2) I gcás gurb é tuairim na n-iniúchóirí gur sháraigh an chuideachta ailt 281 go 285 ach, tar 
éis an tsáraithe sin, go ndearna stiúrthóirí na cuideachta na bearta is gá chun a chinntiú 
go gcomhlíonfaí na forálacha sin, ní bheidh feidhm ag fo-alt (1)(b).

 (3) Ní cheanglóidh an t-alt seo ar na hiniúchóirí reachtúla na fógraí dá dtagraítear i bhfo-alt 
(1) a thabhairt más dóigh leo gur mionsáruithe iad na sáruithe lena mbaineann nó thairis 
sin nach bhfuil baint acu le hábhar.

 (4) I gcás go gcuirfidh iniúchóirí reachtúla cuideachta scéala de bhun fho-alt (1)(b),  
déanfaidh siad, má iarrann an Stiúrthóir amhlaidh—

  (a) cibé faisnéis a theastóidh ón Stiúrthóir a chur ar fáil don Stiúrthóir, lena n-áirítear 
míniú ar na cúiseanna atá lena dtuairim gur sháraigh an chuideachta aon cheann 
d’ailt 281 go 285, agus

  (b) cibé rochtain ar dhoiciméid a theastóidh ón Stiúrthóir a thabhairt don Stiúrthóir, lena 
n-áirítear saoráidí chun iad a iniúchadh agus chun cóipeanna a thógáil,

  ar faisnéis í nó ar doiciméid iad a bheidh ina seilbh nó faoina rialú agus a bhaineann leis 
an ní is ábhar don scéala.

 (5) Beidh aon fhaisnéis i scríbhinn arna tabhairt mar fhreagra ar iarraidh ón Stiúrthóir 
faoi fho-alt (4) inghlactha i ngach imeacht dlí (seachas in imeacht maidir le cion) gan 
tuilleadh cruthúnais, go dtí go gcruthófar a mhalairt, mar fhianaise ar na fíorais a bheidh 
luaite inti.

 (6) Ní mheasfar aon dualgas gairmiúil nó dlíthiúil, a mbeidh iniúchóirí reachtúla faoina 
réir de bhua a gceapacháin mar iniúchóirí reachtúla ar chuideachta, a bheith sáraithe 
ag iniúchóirí reachtúla, agus ní bheidh aon dliteanas ar iniúchóirí reachtúla i leith na 
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cuideachta, a scairshealbhóirí, a creidiúnaithe nó páirtithe leasmhara eile de chuid na 
cuideachta mar gheall ar iad do chomhlíonadh oibleagáid a fhorchuirtear orthu leis an alt 
seo nó faoi.

 (7) Ní chuireann aon ní san alt seo d’iallach ar aon duine aon fhaisnéis a nochtadh a mbeadh 
an duine i dteideal diúltú í a thabhairt ar aird ar fhoras a bhaineann le pribhléid ghairmiúil 
dhlíthiúil ná ní údaraíonn aon ní san alt seo aon doiciméad ina mbeidh faisnéis den sórt 
sin a bheidh i seilbh an duine a iniúchadh nó cóip a dhéanamh de.

 (8) Aon duine a mhainneoidh an scéala a éilítear a chur le fo-alt (1)(a) nó (b) nó iarraidh faoi 
fho-alt (4)(a) nó (b) a chomhlíonadh, beidh sé nó sí ciontach i gcion de chuid earnáil 3.

Tuarascáil don Chláraitheoir agus don Stiúrthóir: cionta de chuid earnálacha 1 agus 2

393. (1) Más rud é, le linn agus de bhua iniúchadh a bheith á dhéanamh ag iniúchóirí reachtúla 
ar ráitis airgeadais na cuideachta, go dtiocfaidh faisnéis i seilbh iniúchóirí reachtúla 
cuideachta is cúis le hiad do theacht ar an tuairim go bhfuil forais réasúnacha ann chun 
a chreidiúint go bhfuil cion de chuid earnáil 1 nó 2 déanta ag an gcuideachta nó ag 
oifigeach nó gníomhaire di, déanfaidh na hiniúchóirí reachtúla an tuairim sin a chur in 
iúl, láithreach tar éis dóibh teacht uirthi, don Stiúrthóir agus soláthróidh siad sonraí na 
bhforas ar a bhfuil siad tar éis teacht ar an tuairim sin don Stiúrthóir.

 (2) I gcás go dtabharfaidh iniúchóirí reachtúla cuideachta fógra don Stiúrthóir i dtaobh aon 
ní de bhun fho-alt (1), déanfaidh siad, de bhreis ar a gcuid oibleagáidí faoin alt sin a 
chomhlíonadh, má iarrann an Stiúrthóir sin orthu—

  (a) cibé faisnéis bhreise a bheidh ina seilbh nó faoina rialú agus a bhaineann leis an ní 
agus a theastóidh ón Stiúrthóir, lena n-áirítear faisnéis bhreise a bhaineann le sonraí 
maidir leis na forais ar a bhfuil siad tar éis teacht ar an dtuairim dá dtagraítear san 
fho-alt sin, a thabhairt don Stiúrthóir,

  (b) cibé rochtain ar leabhair agus doiciméid a bheidh ina seilbh nó faoina rialú agus a 
bhaineann leis an ní a theastóidh ón Stiúrthóir a thabhairt don Stiúrthóir, agus

  (c) cibé rochtain ar shaoráidí chun cóipeanna a dhéanamh de na leabhair agus de na 
doiciméid sin nó chun sleachta a thógáil astu a theastóidh ón Stiúrthóir a thabhairt 
don Stiúrthóir.

 (3) Beidh aon fhaisnéis i scríbhinn arna tabhairt mar fhreagra ar iarraidh ón Stiúrthóir faoi 
fho-alt (2) inghlactha i ngach imeacht dlí (seachas in imeacht maidir le cion) gan tuilleadh 
cruthúnais, go dtí go suífear a mhalairt, mar fhianaise ar na fíorais a bheidh luaite inti.

 (4) Ní mheasfar aon dualgas gairmiúil nó dlíthiúil, a mbeidh iniúchóirí reachtúla faoina 
réir de bhua a gceapacháin mar iniúchóirí reachtúla ar chuideachta, a bheith sáraithe 
ag iniúchóirí reachtúla, agus ní bheidh aon dliteanas ar iniúchóirí reachtúla i leith na 
cuideachta, a scairshealbhóirí, a creidiúnaithe nó páirtithe leasmhara eile de chuid na 
cuideachta mar gheall ar iad do chomhlíonadh oibleagáid a fhorchuirtear orthu leis an alt 
seo nó faoi.

 (5) Ní chuireann aon ní san alt seo d’iallach ar aon duine aon fhaisnéis a nochtadh a mbeadh 
an duine i dteideal diúltú í a thabhairt ar aird ar fhoras a bhaineann le pribhléid ghairmiúil 
dhlíthiúil ná ní údaraíonn aon ní san alt seo aon doiciméad ina mbeidh faisnéis den sórt 
sin a bheidh i seilbh an duine a iniúchadh nó cóip a dhéanamh de.
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 (6) Aon duine a sháróidh fo-alt (1) nó a mhainneoidh iarraidh faoi fho-alt (2) a chomhlíonadh, 
beidh sé nó sí ciontach i gcion de chuid earnáil 3.

caiBidil 20

Iniúchóirí reachtúla a chur as oifig agus d’éirí as oifig

Iniúchóirí reachtúla a chur as oifig: cruinniú ginearálta

394. Féadfaidh cuideachta, le gnáthrún ag cruinniú ginearálta, iniúchóir reachtúil a chur as  
oifig agus aon duine eile nó aon daoine eile a cheapadh ina áit nó ina háit, is duine nó 
daoine—

  (a) a bheidh ainmnithe le ceapadh ag aon chomhalta den chuideachta agus a bheidh 
cáilithe de bhua Rialachán na gComhphobal Eorpach (Iniúchtaí Reachtúla) (Treoir 
2006/43/CE), 2010 (I.R. Uimh. 220 de 2010) chun bheith ina n-iniúchóirí reachtúla 
ar an gcuideachta, agus

  (b) a bhfuil fógra faoina ainmniú nó faoina hainmniú nó faoina n-ainmniú tugtha dá 
comhaltaí,

  ach beidh sin—

  (i) faoi réir alt 395, agus

  (ii) gan dochar d’aon chearta de chuid an iniúchóra reachtúla i ndáil le hé nó le hí a chur 
as oifig faoin alt seo.

Srianta ar iniúchóir reachtúil a chur as oifig

395. (1) Maidir le rún lena mbaineann an t-alt seo a rith, ní bheidh sé sin éifeachtach i leith an ní 
dá ndéanfaidh sé foráil mura rud é—

  (a) i gcás ina bhforálfar leis an rún an t-iniúchóir a chur as oifig, go bhfuil forais mhaithe 
substainteacha leis an gcur as oifig i ndáil le hiompar an iniúchóra i leith a chuid nó 
a cuid dualgas mar iniúchóir ar an gcuideachta nó ar shlí eile, nó

  (b) i gcás aon rún eile lena mbaineann an t-alt seo, gurb é, i dtuairim na cuideachta, leas 
na cuideachta an rún a rith,

  ach—

  (i) chun na gcríoch sin roimhe seo, i gcás go mbeidh tuairimí éagsúla ann ar dhéileálacha 
ó thaobh cuntasaíochta nó ar nósanna imeachta maidir le hiniúchadh, ní féidir leis sin 
a bheith ina bhonn le haon rún den sórt sin a rith, agus

  (ii) i mír (b), ní fholaíonn “leas na cuideachta”, in aon chás ina mainneoidh an  
chuideachta an tAcht seo a chomhlíonadh, aon tucaid neamhdhleathach nó mhíchuí i 
ndáil le nochtadh nó brath aon mhainneachtana den sórt sin a sheachaint.

 (2) Tá feidhm ag an alt seo maidir leis na nithe seo a leanas—

  (a) rún lena gcuirfear iniúchóir reachtúil as oifig,

  (b) rún ag cruinniú ginearálta bliantúil lena gceapfar duine seachas an t-iniúchóir 
reachtúil atá ag scor mar iniúchóir reachtúil,
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  (c) rún lena bhforálfar go sainráite nach n-athcheapfar an t-iniúchóir reachtúil atá ag 
scor.

Riachtanas fógra fadtréimhse a thabhairt i gcásanna áirithe ina ndéanfar iniúchóirí a 
cheapadh, a chur as oifig, etc.

396. (1) Beidh fógra fadtréimhse riachtanach:

  (a) le haghaidh rún ag cruinniú ginearálta bliantúil de chuideachta lena gceapfar mar 
iniúchóirí reachtúla aon daoine seachas na hiniúchóirí reachtúla láithreacha nó 
lena bhforálfar go sainráite nach ndéanfar na hiniúchóirí reachtúla láithreacha a 
athcheapadh;

  (b) le haghaidh rún ag cruinniú ginearálta de chuideachta ag cur iniúchóirí reachtúla as 
oifig; agus

  (c) le haghaidh rún ag cruinniú ginearálta de chuideachta ag líonadh corrfholúntas in 
oifig na n-iniúchóirí reachtúla.

 (2) Chun críoch an ailt seo, áireofar na ceanglais seo a leanas i bhfógra fadtréimhse:

  (a) déanfaidh an duine a bheidh ag moladh an rúin fógra nach lú ná 28 lá a thabhairt don 
chuideachta go bhfuil sé beartaithe aon rún den sórt sin a thairiscint; agus

  (b) ar fhógra a fháil i dtaobh rún beartaithe den sórt sin, déanfaidh an chuideachta—

   (i) cóip de a chur láithreach chuig na hiniúchóirí reachtúla láithreacha nó chuig an 
duine (más ann) arbh é a scor de shealbhú na hoifige mar iniúchóir reachtúil ar 
an gcuideachta ba chúis leis an gcorrfholúntas, agus

   (ii) fógra a thabhairt dá comhaltaí i dtaobh aon rún den sórt sin san am céanna 
a thabharfaidh agus ar an dóigh chéanna a dtabharfaidh sí fógra i dtaobh an 
chruinnithe nó, murab indéanta sin, fógra a thabhairt dóibh ina thaobh, trí fhógrán 
i nuachtán laethúil a léitear sa cheantar ina bhfuil oifig chláraithe na cuideachta 
nó ar aon mhodh eile a cheadaítear leis an Acht seo, tráth nach déanaí ná 21 lá 
roimh dháta an chruinnithe.

 (3) Más rud é, tar éis fógra a thabhairt don chuideachta go bhfuil sé beartaithe rún den sórt 
sin a thairiscint, go ngairfear cruinniú do dháta a bheidh 28 lá nó níos lú tar éis an dáta 
a tugadh an fógra, measfar, bíodh nár tugadh é laistigh den am a éilítear le fo-alt (2), an 
fógra a bheith tugtha go cuí chun críocha an fho-ailt sin. 

Ceart iniúchóirí reachtúla uiríll a dhéanamh i gcás go bhfuil sé beartaithe iad a chur as  
oifig nó gan iad a athcheapadh

397. (1) San alt seo, ciallaíonn “cruinniú iomchuí” an cruinniú ag a mbeidh an rún a luaitear in 
alt 396(1)(a) nó (b), de réir mar a bheidh, le breithniú.

 (2) Faoi réir fho-alt (4), i gcás go dtabharfar fógra i dtaobh rún beartaithe den sórt a luaitear 
in alt 396(1)(a) nó (b) agus go ndéanfaidh na hiniúchóirí reachtúla a luaitear ann, i ndáil 
leis an rún beartaithe, uiríll i scríbhinn (nach mbeidh thar fhad réasúnach iontu) chuig 
an gcuideachta agus go n-iarrfaidh siad iad a chur in iúl do chomhaltaí na cuideachta, 
déanfaidh an chuideachta, mura mbeidh sé ródhéanach chun é sin a dhéanamh nuair a 
gheobhaidh sí na huiríll—
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  (a) ráiteas a chur in aon fhógra i dtaobh an rúin a thabharfar do chomhaltaí na  
cuideachta á rá go ndearnadh na huiríll, agus 

  (b) cóip de na huiríll a chur chuig gach comhalta den chuideachta chun a gcuirfear fógra 
i dtaobh an chruinnithe iomchuí (cibé acu is roimh na huiríll a fháil don chuideachta 
nó dá éis sin é).

 (3) Mura gcuirfear cóip de na huiríll amach mar a luaitear i bhfo-alt (2) (mar gheall ar 
iad a fháil ródhéanach nó mar gheall ar mhainneachtain na cuideachta), féadfaidh na 
hiniúchóirí reachtúla lena mbaineann (gan dochar dá gceart chun éisteacht a fháil do 
ráiteas béil uathu) a éileamh go léifear amach na huiríll ag an gcruinniú iomchuí. 

 (4) Ní gá cóipeanna de na huiríll a chur amach ná ní gá na huiríll a léamh amach ag an 
gcruinniú iomchuí mar a luaitear i bhfo-alt (2) nó (3) más rud é, ar iarratas ón gcuideachta 
nó ó aon duine eile a éileoidh gur duine éagóirithe é nó í, gur deimhin leis an gcúirt go 
bhfuil na cearta a thugtar leis an alt seo á mí-úsáid chun poiblíocht gan ghá a fháil 
d’ábhar clúmhillteach agus go n-ordóidh sí nach gá na nithe sin a dhéanamh.

 (5) Féadfaidh an chúirt a ordú go mbeidh costais na cuideachta maidir le hiarratas den sórt 
sin le híoc, go hiomlán nó go páirteach, ag na hiniúchóirí reachtúla lena mbaineann 
d’ainneoin nach páirtí san iarratas iad.

Iniúchóirí reachtúla a cuireadh as oifig: a gcearta chun fógra a fháil i dtaobh cruinniú 
ginearálta, chun freastal air agus chun éisteacht a fháil aige

398. (1) Beidh iniúchóirí reachtúla a cuireadh as oifig i dteideal freastal—

  (a) ar an gcéad chruinniú ginearálta bliantúil eile den chuideachta tar éis iad a chur as 
oifig, agus

  (b) ar an gcruinniú ginearálta den chuideachta ag a bhfuil sé beartaithe rún a bhreithniú 
maidir leis an bhfolúntas a líonadh atá ann de dhroim iad a chur as oifig,

  agus gach fógra i dtaobh aon chruinniú den sórt sin agus gach cumarsáid eile a  
bhaineann leis an gcruinniú sin a fháil a bhfuil comhalta den chuideachta i dteideal 
é nó í a fháil agus éisteacht a fháil ag aon chruinniú ginearálta ar a bhfreastalaíonn 
comhalta den sórt sin maidir le haon chuid de ghnó an chruinnithe a bhaineann leo mar 
iariniúchóirí reachtúla ar an gcuideachta.

 (2) Faoi réir fho-alt (4), i gcás go dtabharfar fógra i dtaobh rún beartaithe den sórt a luaitear 
i bhfo-alt (1) agus go ndéanfaidh na hiniúchóirí reachtúla a luaitear ann, i ndáil leis 
an rún beartaithe, uiríll i scríbhinn (nach mbeidh thar fhad réasúnach iontu) chuig an 
gcuideachta agus go n-iarrfaidh siad iad a chur in iúl do chomhaltaí na cuideachta, 
déanfaidh an chuideachta, mura mbeidh sé ródhéanach chun é sin a dhéanamh nuair a 
gheobhaidh sí na huiríll—

  (a) ráiteas a chur in aon fhógra i dtaobh an rúin a thabharfar do chomhaltaí na  
cuideachta á rá go ndearnadh na huiríll, agus

  (b) cóip de na huiríll a chur chuig gach comhalta den chuideachta chun a gcuirfear  
fógra i dtaobh an chruinnithe (cibé acu is roimh na huiríll a fháil don chuideachta nó 
dá éis sin é).

 (3) Mura gcuirfear cóip de na huiríll amach mar a luaitear i bhfo-alt (2) (mar gheall ar 
iad a fháil ródhéanach nó mar gheall ar mhainneachtain na cuideachta), féadfaidh na 

cd.6 a.397



392

[2014.][Uimh. 38.]
  

Acht na gCuideachtaí, 2014.
  

hiniúchóirí reachtúla lena mbaineann (gan dochar dá gceart chun éisteacht a fháil do 
ráiteas béil uathu) a éileamh go léifear amach na huiríll ag an gcruinniú. 

 (4) Ní gá cóipeanna de na huiríll a chur amach ná ní gá na huiríll a léamh amach ag an 
gcruinniú mar a luaitear i bhfo-alt (2) nó (3) más rud é, ar iarratas ón gcuideachta nó ó 
aon duine eile a éileoidh gur duine éagóirithe é nó í, gur deimhin leis an gcúirt go bhfuil 
na cearta a thugtar leis an alt seo á mí-úsáid chun poiblíocht gan ghá a fháil d’ábhar 
clúmhillteach agus go n-ordóidh sí nach gá na nithe sin a dhéanamh.

 (5) Féadfaidh an chúirt a ordú go mbeidh costais na cuideachta maidir le hiarratas den sórt 
sin le híoc, go hiomlán nó go páirteach, ag na hiniúchóirí reachtúla lena mbaineann 
d’ainneoin nach páirtí san iarratas iad.

Iniúchóirí reachtúla a chur as oifig: ráiteas ó iniúchóirí reachtúla i gcás go mbaineann 
cuideachta leas as díolúine ó iniúchadh

399. (1) Más rud é, maidir le cuideachta a bhaineann leas as an díolúine ó iniúchadh—

  (a) go gcinnfidh sí nár chóir leanúint de dhaoine a cheapadh mar iniúchóirí reachtúla ar 
an gcuideachta ar feadh iomlán bliana airgeadais, nó cuid de bhliain airgeadais, ina 
bhfuil leas á bhaint as an díolúine i ndáil leis an gcuideachta, agus

  (b) go dtabharfaidh sí breith, dá réir, ceapachán na ndaoine sin mar iniúchóirí reachtúla 
ar an gcuideachta a fhoirceannadh,

  ansin—

  (i) déanfaidh na hiniúchóirí reachtúla, laistigh den tréimhse 21 lá tar éis an dáta a 
dhéanfaidh an chuideachta an cinneadh sin nó a thabharfaidh sí an bhreith 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 na hiniúchóirí reachtúla fógra den 
sórt sin a sheirbheáil, ní bheidh éifeacht le haon fhoirceannadh airbheartaithe ar a 
gceapachán mar iniúchóirí reachtúla ar an gcuideachta.

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

  (a) ráiteas á rá nach bhfuil aon imthosca ann a bhaineann le cinneadh nó breith na 
cuideachta dá dtagraítear i bhfo-alt (1) agus a measann na hiniúchóirí reachtúla lena 
mbaineann gur cheart iad a thabhairt ar aird do chomhaltaí nó do chreidiúnaithe na 
cuideachta, nó

  (b) ráiteas maidir le haon imthosca den sórt dá dtagraítear i mír (a).

 (3) I gcás go ndéanfar fógra faoi fho-alt (1)(i) a sheirbheáil ar chuideachta—

  (a) déanfaidh na hiniúchóirí reachtúla lena mbaineann, laistigh de 14 lá tar éis dháta na 
seirbheála sin, cóip den fhógra a chur chuig an gCláraitheoir, agus 

  (b) faoi réir fho-alt (4), déanfaidh an chuideachta, má bhíonn 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 gach duine atá i dteideal faoi alt 338 go gcuirfí cóipeanna de na 
doiciméid dá dtagraítear san alt sin chucu.

cd.6 a.398



393

[Uimh. 38.][2014.]
  

Acht na gCuideachtaí, 2014.
  

 (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 gur duine éagóirithe é nó í, gur deimhin leis an gcúirt go 
bhfuil ábhar san fhógra atá curtha isteach ann chun poiblíocht gan ghá a fháil d’ábhar 
clúmhillteach agus go n-ordóidh sí nach gá an ní sin a dhéanamh.

 (5) Féadfaidh an chúirt a ordú go mbeidh costais na cuideachta maidir le hiarratas den sórt 
sin le híoc, go hiomlán nó go páirteach, ag na hiniúchóirí reachtúla lena mbaineann 
d’ainneoin nach páirtí san iarratas iad.

 (6) Ní bheidh feidhm ag alt 398 maidir le hiniúchóirí reachtúla i leith iad a chur as oifig sna 
himthosca dá dtagraítear i bhfo-alt (1).

Iniúchóirí reachtúla d’éirí as oifig: ginearálta

400. (1) Féadfaidh iniúchóirí reachtúla ar chuideachta, trí fhógra i scríbhinn a chomhlíonfaidh 
fo-alt (3) arna sheirbheáil ar an gcuideachta agus á rá go mbeartaíonn siad déanamh 
amhlaidh, éirí as oifig iniúchóirí reachtúla ar an gcuideachta.

 (2) Beidh éifeacht leis an éirí as ar an dáta ar a seirbheálfar an fógra amhlaidh nó ar cibé dáta 
is déanaí ná sin a bheidh sonraithe san fhógra.

 (3) Beidh ceann amháin díobh seo a leanas i bhfógra faoi fho-alt (1)—

  (a) ráiteas á rá nach bhfuil aon imthosca ann a bhaineann leis an éirí as lena mbaineann 
sé agus a measann na hiniúchóirí reachtúla lena mbaineann gur cheart iad a thabhairt 
ar aird do chomhaltaí nó do chreidiúnaithe na cuideachta, nó

  (b) ráiteas maidir le haon imthosca den sórt a luaitear i mír (a).

 (4) I gcás go ndéanfar fógra faoi fho-alt (1) a sheirbheáil ar chuideachta— 

  (a) déanfaidh na hiniúchóirí reachtúla lena mbaineann, laistigh de 14 lá tar éis dháta na 
seirbheála sin, cóip den fhógra a chur chuig an gCláraitheoir, agus

  (b) faoi réir fho-alt (5), déanfaidh an chuideachta, má bhíonn ráiteas dá dtagraítear i 
bhfo-alt (3)(b) san fhógra, cóip den fhógra a chur, tráth nach déanaí ná 14 lá tar 
éis dháta na seirbheála sin, chuig gach duine atá i dteideal faoi alt 338 go gcuirfí 
cóipeanna de na doiciméid dá dtagraítear san alt sin chucu.

 (5) Ní gá cóipeanna d’fhógra a sheirbheálfar ar chuideachta faoi fho-alt (1) a chur chuig na 
daoine a shonraítear i bhfo-alt (4)(b) más rud é, ar iarratas ón gcuideachta lena mbaineann 
nó ó aon duine eile a éileoidh gur duine éagóirithe é nó í, gur deimhin leis an gcúirt go 
bhfuil ábhar san fhógra atá curtha isteach ann chun poiblíocht gan ghá a fháil d’ábhar 
clúmhillteach agus go n-ordóidh sí nach gá an ní sin a dhéanamh.

 (6) Féadfaidh an chúirt a ordú go mbeidh costais na cuideachta maidir le hiarratas den sórt 
sin le híoc, go hiomlán nó go páirteach, ag na hiniúchóirí reachtúla lena mbaineann 
d’ainneoin nach páirtí san iarratas iad.

 (7) Beidh feidhm ag an alt seo freisin maidir le fógra arna thabhairt ag iniúchóirí reachtúla 
dá dtagraítear in alt 383/2)(c) lena léirítear nach toil leo go n-athcheapfaí iad agus, dá 
réir, chun na críche sin beidh éifeacht leis an alt seo amhail is—

  (a) dá gcuirfí an fo-alt seo a leanas in ionad fho-alt (1):

cd.6 a.399



394

[2014.][Uimh. 38.]
  

Acht na gCuideachtaí, 2014.
  

 “(1) Féadfaidh iniúchóirí reachtúla ar chuideachta, trí fhógra i scríbhinn a 
chomhlíonfaidh fo-alt (3) agus a sheirbheálfar ar an gcuideachta, a léiriú nach 
toil leo go n-athcheapfaí iad mar iniúchóirí reachtúla ar an gcuideachta.”,

  (b) dá bhfágfaí fo-alt (2) ar lár, agus

  (c) dá mba thagairt do léiriú na n-iniúchóirí reachtúla nach toil leo go n-athcheapfaí  
iad an tagairt d’éirí as na n-iniúchóirí reachtúla i bhfo-alt (3).

 (8) Aon duine a mhainneoidh—

  (a) fo-alt (3) nó (4)(a), nó

  (b) ceachtar foráil díobh sin mar atá feidhm aici de bhua fho-alt (7),

  a chomhlíonadh, beidh sé nó sí ciontach i gcion de chuid earnáil 3.

 (9) Má mhainnítear fo-alt (4)(b) nó an fhoráil sin mar atá feidhm aici de bhua fho-alt (7) 
a chomhlíonadh, beidh an chuideachta lena mbaineann agus aon oifigeach di a rinne 
mainneachtain ciontach i gcion de chuid earnáil 3.

 (10) I bhfo-alt (9), folaíonn “oifigeach” aon chúlstiúrthóir agus aon stiúrthóir de facto.

Iniúchóirí reachtúla d’éirí as oifig: cruinniú ginearálta a fhoréileamh

401. (1) Féadfar a fhoréileamh freisin le fógra a sheirbheálfaidh iniúchóirí reachtúla ar  
chuideachta faoi alt 400 ina mbeidh ráiteas de réir fho-alt (3)(b) den alt sin go ndéanfaidh 
stiúrthóirí na cuideachta cruinniú ginearálta den chuideachta a chomóradh chun na críche 
seo a leanas.

 (2) Is í an chríoch sin cibé faisnéis agus míniú ar na himthosca a bhaineann leis na  
hiniúchóirí reachtúla d’éirí as oifig is toil leo a thabhairt don chruinniú a fháil agus a 
mheas.

 (3) I gcás go ndéanfaidh iniúchóirí reachtúla foréileamh den sórt sin, rachaidh stiúrthóirí na 
cuideachta ar aghaidh go cuí, laistigh de 14 lá tar éis an dáta a sheirbheálfar an fógra sin 
roimhe seo ar an gcuideachta, chun cruinniú ginearálta den chuideachta a chomóradh le 
haghaidh lá nach déanaí ná 28 lá tar éis dháta na seirbheála sin.

 (4) Faoi réir fho-alt (5), más rud é—

  (a) go mbeidh i bhfógra a sheirbheálfar ar chuideachta faoi alt 400 ráiteas de réir fho-alt 
(3)(b) den alt sin, agus

  (b) go n-iarrfaidh na hiniúchóirí reachtúla lena mbaineann ar an gcuideachta ráiteas 
breise i scríbhinn a scaipeadh ar a comhaltaí— 

   (i) roimh an gcéad chruinniú ginearálta eile tar éis dóibh éirí as oifig, nó 

   (ii) roimh aon chruinniú ginearálta ag a bhfuil sé beartaithe an folúntas arbh é a  
n-éirí as oifig ba chúis leis a líonadh nó a chomórfar de bhun foréileamh dá 
dtagraítear i bhfo-alt (1), 

   ar ráiteas é a bheidh ullmhaithe ag na hiniúchóirí reachtúla i dtaobh na n-imthosca a 
bhaineann lena n-éirí as oifig agus a measann na hiniúchóirí reachtúla gur cheart iad 
a thabhairt ar aird do na comhaltaí, déanfaidh an chuideachta—
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  (i) in aon fhógra i dtaobh an chruinnithe a thabharfar do chomhaltaí na cuideachta, a lua 
go ndearnadh an ráiteas, agus 

  (ii) cóip den ráiteas a chur chuig an gCláraitheoir agus chuig gach duine atá i dteideal 
faoi alt 338 go gcuirfí cóipeanna de na doiciméid dá dtagraítear san alt sin chucu. 

 (5) Ní gá don chuideachta lena mbaineann fo-alt (4) a chomhlíonadh más rud é, ar iarratas 
ón gcuideachta nó ó aon duine eile a éileoidh gur duine éagóirithe é nó í, gur deimhin leis 
an gcúirt go bhfuil na cearta a thugtar leis an alt seo á mí-úsáid chun poiblíocht gan ghá 
a fháil d’ábhar clúmhillteach agus go n-ordóidh sí nach gá an fo-alt sin a chomhlíonadh.

 (6) Féadfaidh an chúirt a ordú go mbeidh costais na cuideachta maidir le hiarratas den sórt 
sin le híoc, go hiomlán nó go páirteach, ag na hiniúchóirí reachtúla lena mbaineann 
d’ainneoin nach páirtí san iarratas iad. 

 (7) Má mhainnítear fo-alt (3) nó (4) a chomhlíonadh, beidh an chuideachta lena mbaineann 
agus aon oifigeach di a rinne mainneachtain ciontach i gcion de chuid earnáil 3.

 (8) I bhfo-alt (7), folaíonn “oifigeach” aon chúlstiúrthóir agus aon stiúrthóir de facto.

Iniúchóirí reachtúla d’éirí as: ceart chun fógra a fháil i dtaobh cruinniú ginearálta, chun 
freastal air agus chun éisteacht a fháil aige

402. (1) Ceadóidh an chuideachta d’iniúchóirí reachtúla na cuideachta a d’éirigh as oifig mar 
iniúchóirí reachtúla freastal—

  (a) ar an gcéad chruinniú ginearálta bliantúil eile den chuideachta tar éis dóibh éirí as 
oifig, agus

  (b) ar aon chruinniú ginearálta den chuideachta ag a bhfuil sé beartaithe an folúntas arbh 
é a n-éirí as oifig ba chúis leis a líonadh nó a chomórfar de bhun foréileamh uathu dá 
dtagraítear in alt 401(1), 

  agus, chun na críche sin, déanfaidh an chuideachta—

  (i) gach fógra a chur chucu maidir le haon chruinniú den sórt sin agus gach cumarsáid 
eile a bhaineann le haon chruinniú den sórt sin a bhfuil comhalta den chuideachta i 
dteideal iad a fháil, agus

  (ii) cead a thabhairt dóibh éisteacht a fháil ag aon chruinniú den sórt sin a bhfreastalaíonn 
siad air maidir le haon chuid de ghnó an chruinnithe a bhaineann leo mar iariniúchóirí 
reachtúla ar an gcuideachta.

 (2) Má mhainnítear fo-alt (1) a chomhlíonadh, beidh an chuideachta lena mbaineann agus 
aon oifigeach di a rinne mainneachtain ciontach i gcion de chuid earnáil 3.

 (3) I bhfo-alt (2), folaíonn “oifigeach” aon chúlstiúrthóir agus aon stiúrthóir de facto.
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caiBidil 21

Fógra a thabhairt don Údarás Maoirseachta i dtaobh nithe áirithe agus iniúchóirí do ghníomhú 
le linn dóibh a bheith faoi réir ordú dícháilíochta

Dualgas ar iniúchóir fógra a thabhairt don Údarás Maoirseachta maidir le scor d’oifig

403. (1) Más rud é, ar aon chúis, le linn na tréimhse idir deireadh an chruinnithe ghinearálta 
bhliantúil dheireanaigh agus deireadh an chéad chruinnithe ghinearálta bhliantúil eile de 
chuid cuideachta, go scoirfidh iniúchóir reachtúil d’oifig a shealbhú de bhua alt 394 nó 
400, déanfaidh an t-iniúchóir—

  (a) i cibé foirm agus ar cibé modh a shonróidh an tÚdarás Maoirseachta, agus

  (b) laistigh de 30 lá tar éis dháta an scoir sin,

  fógra a thabhairt don Údarás Maoirseachta gur scoir an t-iniúchóir d’oifig a shealbhú.

 (2) Beidh ag gabháil leis an bhfógra sin—

  (a) i gcás an t-iniúchóir d’éirí as oifig, an fógra a bheidh seirbheáilte ag an iniúchóir faoi 
alt 400(1), nó

  (b) i gcás an t-iniúchóir a chur as oifig ag cruinniú ginearálta de bhun alt 394, cóip 
d’aon uiríll i scríbhinn arna ndéanamh chuig an gcuideachta, de bhun alt 397(2), ag 
an iniúchóir a bheidh ag dul as oifig i ndáil leis an rún beartaithe seachas i gcás nár 
cuireadh na huiríll sin amach chuig comhaltaí na cuideachta de dhroim iarratas chun 
na cúirte faoi alt 397(4).

 (3) Más rud é, i gcás éirí as oifig, gurb é a bheidh san fhógra arna sheirbheáil faoi alt 400(1) 
nach bhfuil aon imthosca ann a bhaineann leis an éirí as lena mbaineann sé agus a 
measann an t-iniúchóir lena mbaineann gur cheart iad a thabhairt ar aird do chomhaltaí 
nó do chreidiúnaithe na cuideachta, beidh ráiteas i dtaobh na gcúiseanna le héirí as an 
iniúchóra ag gabháil leis an bhfógra faoi fho-alt (1).

 (4) San alt seo—

  (a) folaíonn “éirí as” léiriú nach toil le duine go n-athcheapfaí é nó í ag cruinniú ginearálta 
bliantúil; agus

  (b) folaíonn tagairt d’fhógra arna sheirbheáil faoi alt 400(1) tagairt d’fhógra arna 
thabhairt ag an iniúchóir dá dtagraítear in alt 383(2)(c).

Dualgas ar chuideachta fógra a thabhairt d’Údarás Maoirseachta i dtaobh iniúchóir do  
scor d’oifig

404. (1) Más rud é, ar aon chúis, le linn na tréimhse idir deireadh an chruinnithe ghinearálta 
bhliantúil dheireanaigh agus deireadh an chéad chruinnithe ghinearálta bhliantúil eile de 
chuid cuideachta, go scoirfidh iniúchóir reachtúil d’oifig a shealbhú de bhua alt 394 nó 
400, déanfaidh an chuideachta—

  (a) i cibé foirm agus ar cibé modh a shonróidh an tÚdarás Maoirseachta, agus

  (b) laistigh de 30 lá tar éis dháta an scoir sin,
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  fógra a thabhairt don Údarás Maoirseachta gur scoir an t-iniúchóir d’oifig a shealbhú.

 (2) Beidh ag gabháil leis an bhfógra sin—

  (a) i gcás an t-iniúchóir d’éirí as oifig, an fógra a bheidh seirbheáilte ag an iniúchóir faoi 
alt 400(1), nó

  (b) i gcás an t-iniúchóir a chur as oifig ag cruinniú ginearálta de bhun alt 394—

   (i) cóip den rún lena gcuirtear an t-iniúchóir as oifig, agus

   (ii) cóip d’aon uiríll i scríbhinn arna ndéanamh chuig an gcuideachta, de bhun alt 
397(2), ag an iniúchóir a bheidh ag dul as oifig i ndáil leis an rún beartaithe 
seachas i gcás nár cuireadh na huiríll sin chuig comhaltaí na cuideachta de 
dhroim iarratas chun na cúirte faoi alt 397(4).

 (3) San alt seo—

  (a) folaíonn “éirí as” léiriú nach toil le duine go n-athcheapfaí é nó í ag cruinniú ginearálta 
bliantúil; agus

  (b) folaíonn tagairt d’fhógra arna sheirbheáil faoi alt 400(1) tagairt d’fhógra arna 
thabhairt ag an iniúchóir dá dtagraítear in alt 383(2)(c).

Toirmeasc ar ghníomhú i ndáil le hiniúchadh fad a bheidh ordú dícháilíochta i bhfeidhm

405. (1) Más rud é, maidir le duine atá faoi réir, nó a mheastar a bheith faoi réir, ordú dícháilíochta 
(de réir bhrí Chaibidil 4 de Chuid 14)— 

  (a) go dtiocfaidh sé nó sí chun bheith, nó go bhfanfaidh sé nó sí breis agus 28 lá tar éis 
dháta déanta an ordaithe, ina chomhpháirtí nó ina comhpháirtí i ngnólacht iniúchóirí 
reachtúla, 

  (b) go dtabharfaidh sé nó sí treoracha nó teagasc i ndáil le haon chuid den iniúchadh ar 
ráitis airgeadais cuideachta a sheoladh, nó 

  (c) go n-oibreoidh sé nó sí in aon cháil le linn iniúchadh ar ráitis airgeadais cuideachta a 
bheith á sheoladh, 

  beidh sé nó sí ciontach i gcion de chuid earnáil 2. 

 (2) I gcás go gciontófar duine i gcion faoi fho-alt (1), déanfar an tréimhse a raibh sé 
dícháilithe ina leith a fhadú—

  (a) go ceann tréimhse bhreise 10 mbliana tar éis dháta an chiontaithe, nó 

  (b) go ceann cibé tréimhse bhreise eile (is faide nó is giorra) a ordóidh an chúirt ar 
iarratas ón ionchúisitheoir nó ón gcosantóir agus ag féachaint d’imthosca uile an 
cháis. 

 (3) Ní bheidh feidhm ag alt 847 maidir le duine a chiontófar i gcion faoi fho-alt (1).
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caiBidil 22

Ráitis bhréagacha — cion

Ráitis bhréagacha i dtuairisceáin, i ráitis airgeadais, etc.

406. Más rud é, in aon tuairisceán, ráiteas, ráiteas airgeadais nó doiciméad eile a éilítear le 
haon fhoráil, nó chun críoch aon fhorála, den Chuid seo, go ndéanfaidh duine ráiteas atá 
bréagach in aon phonc ábhartha a thabhairt go hintinneach, agus a fhios aige nó aici é a 
bheith bréagach amhlaidh, beidh an duine ciontach i gcion de chuid earnáil 2.

caiBidil 23

Idirthréimhseach

Foráil idirthréimhseach — cuntasaíocht cuideachtaí faoi threoir an Séú Sceideal a  
ghabhann le hAcht 1963

407. (1) D’ainneoin aon ní sa Chuid seo, féadfaidh stiúrthóirí ar chuideachta láithreach, i leith 
bliain airgeadais lena mbaineann an t-alt seo, roghnú ráitis airgeadais a ullmhú (agus iad 
a cheadú) de réir fhorálacha Acht 1963 agus an Séú Sceideal a ghabhann leis an gcéanna.

 (2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le bliain airgeadais cuideachta príobháidí láithrí a 
chomhlíonann na coinníollacha seo a leanas—

  (a) thosaigh sí roimh thosach feidhme an ailt seo agus críochnóidh sí dá éis, agus

  (b) d’fhéadfadh stiúrthóirí na cuideachta na cuntais ina leith, murach aisghairm  
Achtanna na gCuideachtaí roimhe seo, a ullmhú de réir fhorálacha Acht 1963 agus 
an Séú Sceideal a ghabhann leis (ar leithligh ó Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1986 
agus ó na forálacha eile d’Achtanna na gCuideachtaí roimhe seo nó ó rialacháin arna 
ndéanamh faoi Acht na gComhphobal Eorpach, 1972).

 (3) Na cearta agus na hoibleagáidí go léir a éiríonn faoin Acht seo de dhroim nó i leith  
ráitis airgeadais a bheith ceadaithe ag stiúrthóirí cuideachta éireoidh siad mar an 
gcéanna i ndáil le ráitis airgeadais a bheidh ceadaithe ag stiúrthóirí i gcás a thagann faoi  
fho-alt (1).

 (4) San alt seo—

  ciallaíonn “cuntais” cuntais faoi Acht 1963;

  tá le “cuideachta phríobháideach láithreach” an bhrí a thugtar dó le halt 15 ach na  
focail go léir a thagann tar éis mhíreanna (a) agus (b) den mhíniú sin in alt 15 a bheith 
fágtha ar lár.
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CUID 7

muiRiR agus BintiúiR

caiBidil 1

Léiriú

Mínithe (Cuid 7)

408. (1) Sa Chuid seo—

  ciallaíonn “muirear”, i ndáil le cuideachta, morgáiste nó muirear, i gcomhaontú (i 
scríbhinn nó ó bhéal), a chruthófar ar leas in aon mhaoin de chuid na cuideachta (agus in 
alt 409(8) agus ailt 414 go 421, folaíonn sé morgáiste breithiúnais) ach ní fholaíonn sé 
morgáiste nó muirear, i gcomhaontú (i scríbhinn nó ó bhéal), a chruthófar ar leas—

  (a) in airgead tirim,

  (b) in airgead a chreidiúnófar do chuntas forais airgeadais, nó in aon taiscí eile,

  (c) i scaireanna, i mbannaí nó in ionstraimí fiachais,

  (d) in aonaid i ngnóthais chomhinfheistíochta nó in ionstraimí margaidh airgid, nó

  (e) in éilimh agus i gcearta (amhail díbhinní nó leas) i leith aon ní dá dtagraítear in aon 
cheann de mhíreanna (b) go (d);

  folaíonn “maoin”, i ndáil le cuideachta, aon sócmhainní nó aon ghnóthas de chuid na 
cuideachta.

 (2) Aon eisiamh dá bhforáiltear i bhfo-alt (1) ó ní a mhínítear san fho-alt sin mar ní is  
ionann agus “muirear” féadfar é a athrú le hordú a dhéanfaidh an tAire má mheasann 
an tAire gur gá nó gur fóirsteanach déanamh amhlaidh de dhroim aon ghníomh  
Comhphobail a ghlacfar tar éis thosach feidhme an ailt seo agus a bhaineann le 
comhshocraíochtaí comhthaobhacha airgeadais.

 (3) D’fhonn amhras a sheachaint, i gcás morgáiste nó muirear a chruthófar—

  (a) ar leas in aon ní a shonraítear in aon cheann de mhíreanna (a) go (e) d’fho-alt (1); 
agus

  (b) ar aon mhaoin, sócmhainní nó gnóthas nach dtagann faoi réim aon cheann de na 
míreanna sin,

  measfar gur muirear de réir bhrí na Coda seo é an morgáiste nó an muirear, seachas a 
mhéid a chruthófar é ar leas in aon ní a shonraítear in aon cheann de na míreanna sin 
roimhe seo d’fho-alt (1).
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caiBidil 2

Muirir a chlárú agus tosaíocht

Clárú muirear a bhunóidh cuideachtaí

409. (1) Gach muirear a bhunóidh cuideachta, tar éis thosach feidhme an ailt seo, beidh sé ar 
neamhní i gcoinne an leachtaitheora agus aon chreidiúnaí de chuid na cuideachta mura 
gcomhlíonfar an nós imeachta a leagtar amach—

  (a) i bhfo-alt (3) — an “nós imeachta aonchéime”, nó

  (b) i bhfo-alt (4) — an “nós imeachta dhá chéim”,

  maidir le clárú an mhuirir.

 (2) Más rud é, i gcomhlíonadh airbheartaithe na gceanglas den Chuid seo maidir le bearta a 
dhéanamh chuige sin, go bhfaighidh an Cláraitheoir sonraí i dtaobh muirir a mbeidh na 
sonraí is gá i leith aon mhaoin amháin nó níos mó lena mbaineann an muirear fágtha ar 
lár astu, léifear fo-alt (1) mar ní a oibríonn chun an muirear a chur ar neamhní (amhail i 
gcoinne an leachtaitheora agus aon chreidiúnaí de chuid na cuideachta) mar a bhaineann 
sé leis an maoin nó na maoine áirithe ar ina leith a fhágfar na sonraí sin ar lár ach ní ar 
shlí eile.

 (3) Is éard atá sa nós imeachta maidir le clárú faoin bhfo-alt seo dá ngairtear an nós imeachta 
aonchéime i bhfo-alt (1) bearta a dhéanamh ionas go bhfaighidh an Cláraitheoir, tráth 
nach déanaí ná 21 lá tar éis an dáta a bhunófar an muirear, sonraí forordaithe an mhuirir 
san fhoirm fhorordaithe.

 (4) Is éard atá sa nós imeachta maidir le clárú faoin bhfo-alt seo dá ngairtear an nós imeachta 
dhá chéim i bhfo-alt (1) an méid seo a leanas, eadhon bearta a dhéanamh:

  (a) ionas go bhfaighidh an Cláraitheoir fógra á rá go bhfuil sé ar intinn ag an gcuideachta 
an muirear a bhunú (is fógra san fhoirm fhorordaithe ina mbeidh sonraí forordaithe 
an mhuirir), agus

  (b) ionas go bhfaighidh an Cláraitheoir, tráth nach déanaí ná 21 lá tar éis an dáta a 
gheobhaidh an Cláraitheoir an fógra faoi mhír (a) (an “fógra céadluaite”), fógra, san 
fhoirm fhorordaithe, á rá go bhfuil an muirear dá dtagraítear san fhógra céadluaite 
bunaithe.

 (5) Mura gcomhlíonfar an ceanglas faoi mhír (b) d’fho-alt (4), laistigh den tréimhse a 
shonraítear sa mhír sin, déanfaidh an Cláraitheoir an fógra a gheobhaidh sé faoi mhír (a) 
den fho-alt sin i ndáil leis an muirear a bhaint den chlár.

 (6) Ní dochar fo-alt (1) d’aon chonradh nó oibleagáid chun an t-airgead a urraítear leis an 
muirear lena mbaineann a aisíoc agus, nuair a thiocfaidh muirear chun bheith ar neamhní 
faoin bhfo-alt sin, tiocfaidh an t-airgead a urraítear leis an muirear chun bheith iníoctha 
láithreach.

 (7) I gcás gurb éard atá i muirear maoin lasmuigh den Stát, féadfar na sonraí forordaithe,  
san fhoirm fhorordaithe, (agus, de réir mar a bheidh, an fógra faoi fho-alt (4)(b)) a chur 
ar aghaidh lena gclárú faoin alt seo, d’ainneoin go bhféadfadh tuilleadh imeachtaí a 
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bheith riachtanach chun an muirear a dhéanamh bailí nó éifeachtach de réir dhlí na tíre 
ina bhfuil an mhaoin.

 (8) Má bhíonn aon athrú ann ar an duine nó i measc na ndaoine a bheidh i dteideal  
muirear a chlárófar faoin gCuid seo, féadfar fógra gur tharla an t-athrú sin, agus sonraí 
an duine nó na ndaoine a bheidh i dteideal an mhuirir anois, a sheachadadh san fhoirm 
fhorordaithe ar an gCláraitheoir agus féadfaidh sé nó sí é a chlárú.

 (9) Ní údaraítear le haon ní san alt seo nó le haon fhoráil eile den Chuid seo gníomhas, nó 
aon doiciméad forlíontach a ghabhann leis, a sheachadadh ar an gCláraitheoir, agus ní 
dhéantar leis an gCuid seo aon dualgas a fhorchur ar an gCláraitheoir nó aon chumhacht 
a thabhairt dó nó di chun aon ghníomhas nó aon doiciméad forlíontach a ghabhann leis 
a scrúdú.

Dualgas ar chuideachta maidir le clárú faoi alt 409 agus ceart ag daoine eile clárú a  
dhéanamh

410. (1) Beidh sé de dhualgas ar an gcuideachta a bhunóidh an muirear an nós imeachta faoi  
alt 409(3) nó (4) a chomhlíonadh maidir le clárú an mhuirir ach ní dochar é sin d’fho-alt 
(2).

 (2) Aon duine a bhfuil leas aige nó aici sa mhuirear féadfaidh sé nó sí an nós imeachta faoi 
alt 409(3) nó (4) a úsáid maidir lena chlárú agus beidh an éifeacht chéanna leis an duine 
sin d’úsáid an nóis imeachta sin (agus i gcomhlíonadh alt 409(3) nó (4)) amhail is dá 
n-úsáidfeadh an chuideachta an nós imeachta sin (agus i gcomhlíonadh alt 409(3) nó 
(4)).

 (3) I gcás go n-úsáidfidh duine den sórt sin an nós imeachta sin (agus i gcomhlíonadh alt 
409(3) nó (4)), féadfaidh an duine an méid táillí a d’íoc an duine sin go cuí leis an 
gCláraitheoir i leith chlárú an mhuirir lena mbaineann a ghnóthú ón gcuideachta.

Dualgas ar chuideachta muirir atá ar marthain ar mhaoin a fuarthas a chlárú

411. (1) I gcás go bhfaighidh cuideachta aon mhaoin atá faoi réir muirear as a dtiocfadh, dá 
mbunódh an chuideachta é tar éis an mhaoin a fháil, an dualgas faoi alt 409(1) ar thaobh 
na cuideachta maidir le clárú an mhuirir, ansin beidh an dualgas seo a leanas ar an 
gcuideachta.

 (2) Is é an dualgas sin bearta a dhéanamh ionas go bhfaighidh an cláraitheoir, tráth nach 
déanaí ná 21 lá tar éis an dáta a chríochnófar fáil na maoine lena mbaineann, na sonraí 
forordaithe, san fhoirm fhorordaithe, i dtaobh an mhuirir.

 (3) Má mhainnítear an t-alt seo a chomhlíonadh, beidh an chuideachta agus aon oifigeach 
don chuideachta a rinne mainneachtain ciontach i gcion de chuid earnáil 4.

Tosaíocht muirear

412. (1) Chun críocha an ailt seo—

  (a) ciallaíonn “riail dlí iomchuí” riail dlí lena rialaítear tosaíocht na muirear a  
chruthóidh cuideachta, agus d’fhonn amhras a sheachaint, ní chuimsíonn an abairt 
sin aon achtachán lena rialaítear tosaíocht na muirear sin,
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  (b) an tagairt i bhfo-alt (2) d’aon tosaíocht atá ag aon mhuirear amháin, de bhua gan 
ní a bheith curtha in iúl do dhuine, ar mhuirear eile nó ar mhuirir eile measfar go 
bhfolaíonn sí tagairt d’aon tosaíocht atá ag airleacan arna dhéanamh ar scór muirir, 
de bhua gan ní a bheith curtha in iúl do dhuine, ar mhuirear nó ar mhuirir dá éis.

 (2) Ar thosach feidhme an ailt seo agus uaidh sin amach, déanfar aon riail dlí iomchuí a 
mhodhnú mar a shonraítear i bhfo-alt (3), ach ní ar shlí go gcuirfí as ionad aon tosaíocht, 
cibé acu is roimh an tosach feidhme sin nó dá éis é, a bheadh ag aon mhuirear, de bhua 
gan ní a bheith curtha in iúl do dhuine, ar mhuirear nó ar mhuirir eile.

 (3) Is é an modhnú sin go gcuirfear, in ionad an chuid den riail a oibríonn faoi threoir thráth 
bunaithe an 2 mhuirear nó níos mó lena mbaineann, cuid a oibríonn—

  (a) faoi threoir na ndátaí a gheobhaidh an Cláraitheoir na sonraí forordaithe i dtaobh an 
2 mhuirear nó níos mó lena mbaineann, nó

  (b) más é an dáta céanna é an dáta a gheobhaidh an Cláraitheoir na sonraí forordaithe 
i dtaobh an 2 mhuirear nó níos mó, faoi threoir na dtráthanna faoi seach, ar an dáta 
lena mbaineann, a gheobhaidh an Cláraitheoir na sonraí sin.

 (4) Aon tagairtí i bhfo-alt (3) don dáta, nó don tráth, a gheofar na sonraí forordaithe is 
tagairtí iad—

  (a) má chomhlíontar an nós imeachta faoi fho-alt (3) d’alt 409 i ndáil le muirear áirithe, 
don dáta, nó don tráth, a gheobhaidh an Cláraitheoir sonraí forordaithe an mhuirir 
san fhoirm fhorordaithe, nó

  (b) má chomhlíontar an nós imeachta faoi fho-alt (4) d’alt 409 i ndáil le muirear áirithe, 
don dáta, nó don tráth, a gheobhaidh an Cláraitheoir an fógra san fhoirm fhorordaithe 
ina mbeidh na sonraí forordaithe i ndáil leis an muirear faoi mhír (a) den fho-alt sin 
(4).

 (5) Ní dhéanfaidh fo-ailt (2) agus (3) difear d’aon chomhaontú idir daoine ar ina bhfabhar 
a mbeidh muirir bunaithe i ndáil leis an tosaíocht a bheidh ag na muirir sin amhail 
eatarthu.

 (6) Faoi réir fho-alt (7) i ndáil le sonraí i dtaobh muirir a gheobhaidh an Cláraitheoir de bhun 
alt 409(3) nó (4), beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas a mhéid is sonraí i dtaobh 
gealltán diúltach, aon teagmhas lena gcriostalaítear muirear foluaineach nó aon srianta 
ar úsáid aon sócmhainne muirearaithe (agus “ábhar deoranta” a ghairtear ina dhiaidh seo 
san fho-alt seo de shonraí i dtaobh aon ní den sórt sin) atá sna sonraí sin:

  (a) ní iontrálfaidh an Cláraitheoir sa chlár faoi alt 414 sonraí i dtaobh an ábhair dheoranta 
de bhun an ailt sin;

  (b) ní bheidh aon éifeacht dhlíthiúil le sonraí an ábhair dheoranta a bheith faighte ag an 
gCláraitheoir;

  ach ní dhéanann aon ní sa mhéid sin roimhe seo difear do bhailíocht an Cláraitheoir 
d’fháil shonraí eile an mhuirir.

 (7) Níl feidhm ag fo-alt (6) maidir le sonraí i dtaobh gealltán diúltach a bheidh san áireamh 
i sonraí muirir fholuainigh a dheonóidh cuideachta don Bhanc Ceannais chun urrús 
comhthaobhach a chur ar fáil nó a áirithiú.
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 (8) San alt seo, ciallaíonn “gealltán diúltach” aon chomhaontú arna dhéanamh ag an 
gcuideachta lena mbaineann agus ag aon duine nó aon daoine eile—

  (a) lena bhforáiltear nach ndéanfaidh an chuideachta, nó nach ndéanfaidh sí seachas in 
imthosca sonraithe—

   (i) airgead a fháil ar iasacht nó creidmheas a fháil ar shlí eile ó aon duine seachas ón 
duine sin nó ó na daoine sin,

   (ii) aon mhuirear, lian nó eire eile nó aon ghealltán ar iomlán mhaoin na cuideachta 
nó ar aon chuid den chéanna a bhunú ná a cheadú an céanna a bheith ann, ná

   (iii) aon chuid de mhaoin na cuideachta a choimhthiú nó a dhiúscairt ar aon slí eile,

   nó

  (b) ina bhfuil toirmeasc, cibé acu is go ginearálta nó in imthosca sonraithe é, ar an 
gcuideachta do dhéanamh ní nó nithe dá dtagraítear i bhforáil nó i bhforálacha de 
mhír (a).

Clárú agus tosaíocht morgáistí breithiúnais

413. (1) Má ghnóthaítear breithiúnas in aghaidh cuideachta agus má dhéantar ina dhiaidh sin 
an breithiúnas sin a chomhshó ina mhorgáiste breithiúnais a dhéanann difear d’aon 
mhaoin de chuid na cuideachta, beidh an morgáiste breithiúnais ar neamhní i gcoinne an 
leachtaitheora agus aon chreidiúnaí de chuid na cuideachta mura gcomhlíonfar an nós 
imeachta a leagtar amach i bhfo-alt (2) maidir le clárú an mhorgáiste breithiúnais.

 (2) Is éard atá sa nós imeachta maidir le clárú faoin bhfo-alt seo bearta a dhéanamh ionas go 
bhfaighidh an Cláraitheoir, mar aon leis an doiciméad morgáiste breithiúnais iomchuí, 
na sonraí forordaithe, san fhoirm fhorordaithe, i dtaobh an mhorgáiste breithiúnais, tráth 
nach déanaí ná 21 lá tar éis an dáta seo a leanas.

 (3) Is é an dáta sin an dáta a gheobhaidh an creidiúnaí breithiúnais fógra ón Údarás  
Clárúcháin Maoine i dtaobh bhunú an mhorgáiste breithiúnais.

 (4) I bhfo-alt (2), ciallaíonn an “doiciméad morgáiste breithiúnais iomchuí” cóip d 
heimhnithe, de réir mar is cuí—

  (a) d’Fhoirm 60, 60A nó 60B a leagtar amach i Sceideal na bhFoirmeacha a ghabhann 
leis na Rialacha um Chlárú Talún, 2012 (I.R. Uimh. 483 de 2012) arna leasú leis na 
Rialacha um Chlárú Talún, 2013 (I.R. Uimh. 389 de 2013), nó

  (b) d’Fhoirm 16 a leagtar amach sa Sceideal a ghabhann leis na Rialacha um Chlárú 
Gníomhas (Uimh. 2), 2009 (I.R. Uimh. 457 de 2009),

  a úsáidtear chun an breithiúnas lena mbaineann a chomhshó ina mhorgáiste breithiúnais.

 (5) Chun críocha an ailt seo, toimhdeofar, go dtí go gcruthófar a mhalairt, go bhfuair an 
creidiúnaí breithiúnais fógra, i dtaobh bhunú an mhorgáiste breithiúnais, ón Údarás 
Clárúcháin Maoine an tríú lá tar éis an dáta a chuirfidh sé an fógra sin chuig an gcreidiúnaí 
breithiúnais nó a ghníomhaire nó a gníomhaire.

 (6) Má dhéantar rialacha faoi alt 126 den Acht um Chlárú Teidil, 1964 nó, de réir mar a 
bheidh, faoi alt 48 den Acht um Chlárú Gníomhas agus Teidil, 2006—
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  (a) lena n-ionadófar foirm dá dtagraítear i bhfo-alt (4)(a) nó (b), de réir mar is cuí, 
léifear an tagairt san fhoráil sin don fhoirm mar thagairt don fhoirm arna hionadú 
amhlaidh, nó

  (b) lena leasófar foirm dá dtagraítear amhlaidh, léifear an tagairt san fhoráil sin don 
fhoirm mar thagairt don fhoirm mar a bheidh sí arna leasú amhlaidh.

 (7) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le haon mhorgáiste breithiúnais a bunaíodh  
roimh thosach feidhme an ailt seo.

Clár muirear

414. (1) Coimeádfaidh an Cláraitheoir, i ndáil le gach cuideachta, clár san fhoirm fhorordaithe, 
de na muirir is gá a chlárú faoin gCuid seo, agus, ar cibé táille a bheidh forordaithe a íoc, 
iontrálfaidh sé nó sí sa chlár, i ndáil leis na muirir sin, na sonraí seo a leanas:

  (a) gan dochar do mhíreanna (e) agus (f), i gcás muirear arna bhunú ag an gcuideachta, 
dáta a bhunaithe agus—

   (i) i gcás go gcomhlíonfar an nós imeachta maidir le clárú faoi alt 409(3), an 
dáta agus an tráth a fuair an Cláraitheoir faoin bhforáil sin na sonraí a bheidh 
forordaithe, san fhoirm fhorordaithe, i dtaobh an mhuirir, agus

   (ii) i gcás go gcomhlíonfar an nós imeachta maidir le clárú faoi alt 409(4), na dátaí 
agus na tráthanna faoi seach a fuair an Cláraitheoir na fógraí faoi mhíreanna (a) 
agus (b) den fhoráil sin i ndáil leis an muirear;

  (b) gan dochar do mhíreanna (e) agus (f), i gcás muirear a bhí ar marthain ar mhaoin a 
fuair an chuideachta, an dáta a fuair an chuideachta an mhaoin;

  (c) gan dochar do mhíreanna (e) agus (f), i gcás morgáiste breithiúnais, an dáta a 
bunaíodh an morgáiste agus an dáta agus an tráth, i ndáil leis, a fuair an Cláraitheoir, 
faoi alt 413(2), na sonraí forordaithe san fhoirm a bheidh forordaithe, mar aon leis 
an doiciméad morgáiste breithiúnais iomchuí dá dtagraítear san fhoráil sin;

  (d) gan dochar do mhíreanna (e) agus (f), i gcás muirear foluaineach a dheonóidh an 
chuideachta don Bhanc Ceannais chun urrús comhthaobhach a chur ar fáil nó a 
áirithiú, sonraí maidir le haon soláthar den mhuirear sin a mbeidh d’éifeacht leis 
a thoirmisc ar an gcuideachta nó srian a chur ar an gcuideachta ó urrúis bhreise a 
eisiúint is ionann ord tosaíochta leis an muirear nó a mhodhnaíonn ord tosaíochta an 
mhuirir sin i ndáil le hurrúis a d’eisigh an chuideachta roimhe sin;

  (e) gearrshonraí na maoine a cuireadh faoi mhuirear; agus

  (f) na daoine atá i dteideal an mhuirir.

 (2) Beidh an clár a choimeádfar de bhun an ailt seo ar fáil lena iniúchadh ag aon duine ar 
cibé táille, más ann, a fhorordófar a íoc.

Deimhniú clárúcháin

415. (1) Tabharfaidh an Cláraitheoir deimhniú i dtaobh clárú aon mhuirir a chlárófar de bhun na 
Coda seo.

 (2) Faoi réir fho-alt (3), beidh deimhniú den sórt sin ina fhianaise dhochloíte gur  
comhlíonadh na ceanglais den Chuid seo a bhaineann le clárú an mhuirir.
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 (3) A mhéid a fhágfar ar lár as sonraí muirir a sheachadfar ar an gCláraitheoir i gcomhlíonadh 
airbheartaithe na Coda seo na sonraí is gá i leith aon mhaoin amháin nó níos mó lena 
mbaineann an muirear, ní bhainfidh éifeacht fianaise an deimhnithe dá bhforáiltear faoi 
fho-alt (2) leis an maoin nó na maoine áirithe ar ina leith a fhágfar na sonraí sin ar lár 
amhlaidh.

 (4) Gan dochar do ghinearáltacht an mhínithe, in alt 408, ar an abairt sin, i bhfo-alt (3), 
folaíonn “maoin” leas i maoin, nó ceart ar mhaoin.

Taifid maidir le sásamh agus maidir le maoin a scaoileadh ó mhuirear

416. (1) Féadfaidh an Cláraitheoir na cumhachtaí faoi fho-alt (2) a fheidhmiú, ar fhianaise a 
thabhairt chun a shástachta nó chun a sástachta maidir le haon mhuirear a chlárófar faoin 
gCuid seo—

  (a) go bhfuil an fiach ar bunaíodh an muirear ina leith íoctha nó sásaithe go hiomlán nó 
go páirteach, nó

  (b) go bhfuil cuid den mhaoin a cuireadh faoi mhuirear scaoilte ón muirear nó gur scoir 
sí de bheith ina cuid de mhaoin na cuideachta,

  agus, i gcás nach mbeidh an sásamh nó an scaoileadh sínithe ag an muirearaí nó thar a 
cheann nó thar a ceann, tar éis fógra a thabhairt don duine a bheidh, de thuras na huaire, 
arna chlárú nó arna clárú mar an duine atá i dteideal an mhuirir sin nó don chreidiúnaí 
breithiúnais, de réir mar a bheidh.

 (2) Is iad na cumhachtaí sin meabhrán a thaifeadadh ar an gclár—

  (a) i dtaobh sásaimh go hiomlán nó go páirteach, nó

  (b) á rá go bhfuil cuid den mhaoin scaoilte ón muirear nó gur scoir sí de bheith ina cuid 
de mhaoin na cuideachta,

  de réir mar a bheidh.

 (3) I gcás go ndéanfaidh an Cláraitheoir meabhrán sásaimh iomláin den sórt sin a thaifeadadh, 
déanfaidh sé nó sí, má iarrtar air nó uirthi é, cóip de a thabhairt don chuideachta.

 (4) Féadfaidh an Cláraitheoir glacadh le ráiteas san fhoirm fhorordaithe mar fhianaise ar 
shásamh nó ar scaoileadh dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(a) nó (b), agus an ráiteas sínithe ag 
stiúrthóir agus rúnaí de chuid na cuideachta, nó ag 2 stiúrthóirí de chuid na cuideachta, 
á rá go bhfuil an sásamh nó an scaoileadh déanta. 

 (5) I gcás go síneoidh duine ráiteas dá dtagraítear i bhfo-alt (4) agus a fhios aige nó aici é a 
bheith bréagach, beidh an duine ciontach i gcion de chuid earnáil 2.

 (6) I gcás go síneoidh duine ráiteas dá dtagraítear i bhfo-alt (4) agus le linn dó nó di déanamh 
amhlaidh nár chreid sé nó sí go macánta ar fhorais réasúnacha go raibh an ráiteas fíor, 
agus go measfaidh an chúirt maidir le déanamh an ráitis sin—

  (a) go raibh sé ina chionchúis leis an gcuideachta gan bheith ábalta a fiacha a íoc,

  (b) gur choisc sé nó gur chuir sé bac ar fhoirceannadh ordúil na cuideachta, nó

  (c) gur éascaigh sé calaois a dhéanamh ar chreidiúnaithe na cuideachta,
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  féadfaidh an chúirt, ar iarratas ó leachtaitheoir nó ó scrúdaitheoir nó ó ghlacadóir na 
maoine de chuid na cuideachta, nó ó aon chreidiúnaí nó aon ranníocóir de chuid na 
cuideachta, má mheasann sí gur cuí déanamh amhlaidh, an dearbhú seo a leanas a 
dhéanamh.

 (7) Is é an dearbhú sin go mbeidh an sínitheoir sin faoi dhliteanas pearsanta, gan teorainn 
dliteanais, i leith na bhfiach agus na ndliteanas eile go léir de chuid na cuideachta nó i 
leith cibé cuid díobh a shonróidh an chúirt.

Fadú na tréimhse chun táillí a chlárú agus an clár a cheartú

417. (1) Féadfaidh an chúirt an faoiseamh seo a leanas a dheonú más deimhin léi, i gcás nár 
cláraíodh muirear laistigh den tréimhse a éilítear leis an gCuid seo nó i gcás aon sonra 
a bheith fágtha ar lár nó míráiteas a bheith déanta ina leith maidir le haon mhuirear den 
sórt sin nó i meabhrán sásaimh—

  (a) gur de thionóisc nó trí neamhaire nó ar chúis leormhaith eile a tharla sin, nó

  (b) nach cás é sin de chineál a dhéanfadh dochar do sheasamh creidiúnaithe nó 
scairshealbhóirí de chuid na cuideachta,

  nó go bhfuil sé cóir cothromasach an faoiseamh sin a dheonú ar fhorais eile i leith fágáil 
ar lár nó míráiteas den sórt sin.

 (2) Is é an faoiseamh sin a ordú, ar cibé téarmaí agus coinníollacha a fheicfear don chúirt a 
bheith cóir agus fóirsteanach, go ndéanfar an tréimhse le haghaidh clárú a fhadú nó, de 
réir mar a bheidh, an fhágáil ar lár nó an míráiteas a cheartú.

 (3) Féadfar iarratas ar fhaoiseamh faoin alt seo a dhéanamh thar ceann na cuideachta nó thar 
ceann aon duine leasmhar eile.

Coimeádfar cóipeanna d’ionstraimí lena mbunaítear muirir

418. (1) Coimeádfaidh cuideachta cóip de gach ionstraim lena mbunaítear aon mhuirear i ndáil 
léi agus lena gceanglófar í a chlárú faoin gCuid seo, lena n-áirítear, i gcás morgáiste 
breithiúnais, cóip den doiciméad morgáiste breithiúnais iomchuí a fuair an Cláraitheoir.

 (2) Coimeádfar san áit chéanna gach cóip den sórt sin a choimeádfaidh an chuideachta.

 (3) Tá feidhm ag ailt 215 go 217 (cearta iniúchta, etc.) maidir leis na cóipeanna sin.

 (4) Má mhainnítear fo-alt (1) nó (2) a chomhlíonadh, déanfaidh an chuideachta lena 
mbaineann agus aon oifigeach di a rinne mainneachtain cion de chuid earnáil 3.

Clárú muirear a bunaíodh roimh thosach feidhme na Coda seo

419. (1) D’ainneoin alt 4, leanfaidh ailt 99 go 106, 108 go 110 agus 112 d’Acht 1963 d’fheidhm 
a bheith acu maidir le muirir (de réir bhrí Chuid IV den Acht sin) a bunaíodh roimh 
thosach feidhme na Coda seo.

 (2) D’fhonn amhras a sheachaint, maidir leis na cásanna ina leanfaidh na forálacha sin 
d’Acht 1963 d’fheidhm a bheith acu, i leith muirear (de réir bhrí Chuid IV den Acht sin) 
a bunaíodh roimh thosach feidhme na Coda seo, folaíonn siad aon chás nach mbeidh an 
t-am a cheadaítear faoi na forálacha sin maidir le clárú an mhuirir sin faoin gCuid sin IV 
imithe in éag ar an tosach feidhme sin, agus folaíonn an tagairt sin roimhe seo don am a 
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cheadaítear faoi na forálacha sin an t-am a cheadaítear faoi na forálacha sin arna leathnú 
le hordú (má tá a leithéid déanta) faoi alt 106 d’Acht 1963.

Forálacha idirthréimhseacha i ndáil le tosaíochtaí muirear

420. (1) San alt seo, ciallaíonn “muirear lena mbaineann an cás idirthréimhseach speisialta” 
muirear dá dtagraítear sa chás a leagtar amach in alt 419(2).

 (2) Faoi réir fho-alt (3), ní bheidh feidhm ag an modhnú le halt 412 ar aon riail dlí dá 
dtagraítear san alt sin (dá ngairtear an “modhnú rialach faoi alt 412” san alt seo) i ndáil le 
heisiúint tosaíochta aon mhuirir (de réir bhrí Chuid IV d’Acht 1963), a bunaíodh roimh 
thosach feidhme na Coda seo, amhail in aghaidh muirear a thagann faoi réim na Coda 
seo arna bhunú ar an tosach feidhme sin nó dá éis.

 (3) Beidh feidhm ag an modhnú rialach faoi alt 412 i ndáil le heisiúint tosaíochta muirir lena 
mbaineann an cás idirthréimhseach speisialta (amhail in aghaidh muirear a thagann faoi 
réim na Coda seo arna bhunú ar thosach feidhme na Coda sin nó dá éis) mura mbeidh an 
muirear céadluaite cláraithe faoi Chuid IV d’Acht 1963 roimh an tosach feidhme sin.

 (4) Chun an modhnú rialach faoi alt 412 a chur chun feidhme maidir leis an gceist tosaíochta 
a thagann faoi réim fho-alt (3), léifear tagairtí in alt 412 don dáta, nó don tráth, a gheofar 
na sonraí forordaithe, i ndáil le muirear lena mbaineann an cás idirthréimhseach speisialta, 
mar thagairtí don dáta, nó don tráth, a sheachadfar ar an gCláraitheoir, nó a gheobhaidh 
an Cláraitheoir (faoi Chuid IV d’Acht 1963, agus i gcomhlíonadh an chéanna, arna 
bhuanú le halt 419) na nithe a cheanglaítear leis an gCuid sin a sheachadadh nó a fháil 
amhlaidh chun an muirear fúithi a chlárú.

 (5) Tabharfar neamhaird, chun críocha fho-alt (4), ar neamh-chomhlíonadh an cheanglais sa 
dara habairt d’alt 102(1) d’Acht 1963.

Ní dhéanfaidh an tAcht um Líonrúchán Conarthaí Airgeadais, 1995 difear do cheanglais 
chlárúcháin

421. Ní dhéanfaidh aon ní in alt 4(1) den Acht um Líonrúchán Conarthaí Airgeadais, 1995 
difear—

  (a) don cheanglas muirear a chlárú faoin gCuid seo, nó

  (b) do na hiarmhairtí a ghabhann le mainneachtain muirear a chlárú faoin gCuid seo.

caiBidil 3

Forálacha maidir le bintiúir

Dliteanas iontaobhaithe i leith bintiúrach

422. (1) Faoi réir fhorálacha an ailt seo, beidh an fhoráil seo a leanas ar neamhní, eadhon, aon 
fhoráil—

  (a) i ngníomhas iontaobhais chun eisiúint bintiúr a urrú, nó

  (b) in aon chonradh le sealbhóirí bintiúr a urraítear le gníomhas iontaobhais,
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  a mhéid a bheadh d’éifeacht léi iontaobhaí faoin ngníomhas sin a dhíolmhú ó dhliteanas 
mar gheall ar shárú iontaobhais nó a shlánú ina aghaidh i gcás nach léireoidh sé nó 
sí go raibh sé nó sí chomh cúramach díograiseach agus ba cheart dó nó di a bheith 
mar iontaobhaí, ag féachaint do na forálacha sa ghníomhas iontaobhais a thugann aon 
chumhachtaí, údaráis nó roghanna dó nó di.

 (2) Ní chuirfidh fo-alt (1) ó bhail—

  (a) aon scaoileadh a tugadh go bailí ar shlí eile i leith aon ní a rinne nó nach ndearna 
iontaobhaí sular tugadh an scaoileadh, ná

  (b) aon fhoráil á chumasú scaoileadh den sórt sin a thabhairt—

   (i) ar chomhaontú leis an bhforáil a fháil ó thromlach nach lú ná trí cheathrú de réir 
luacha de na bintiúraigh a bheidh i láthair agus a vótálfaidh go pearsanta nó, i 
gcás ina gceadaítear seachvótálaithe, trí sheachvótálaí, ag cruinniú a gaireadh 
chun na críche sin, agus

   (ii) i leith gníomhartha nó neamhghníomhartha sonracha nó ar an iontaobhaí d’fháil 
bháis nó ar é nó í do scor de bheith ag gníomhú.

 (3) Ní oibreoidh fo-alt (1)—

  (a) chun aon fhoráil a bhí i bhfeidhm an 1 Aibreán 1964 a chur ó bhail fad a fhanfaidh 
aon duine a bheidh an uair sin i dteideal thairbhe na forála sin, nó a dtabharfar a 
tairbhe dó nó di ina dhiaidh sin faoi fho-alt (4), ina iontaobhaí nó ina hiontaobhaí 
faoin ngníomhas a bheidh, ná

  (b) chun aon díolúine nó ceart chun a shlánaithe nó a slánaithe i leith aon ní a rinne sé 
nó sí nó nach ndearna sé nó sí fad a bhí aon fhoráil den sórt sin i bhfeidhm a bhaint 
de dhuine.

 (4) Fad a bheidh aon iontaobhaí faoi ghníomhas iontaobhais i dteideal tairbhe forála ar a 
ndéantar cosaint le fo-alt (3), féadfar tairbhe na forála sin a thabhairt— 

  (a) do gach duine is iontaobhaí faoin ngníomhas, faoi láthair agus feasta, nó 

  (b) d’aon iontaobhaí, nó d’aon iontaobhaithe beartaithe, faoin ngníomhas, a ainmneofar, 

  le rún arna rith ag tromlach nach lú ná trí cheathrú de réir luacha de na bintiúraigh a 
bheidh i láthair go pearsanta nó, i gcás ina gceadaítear seachvótálaithe, trí sheachvótálaí, 
ag cruinniú a gaireadh chuige sin de réir fhorálacha an ghníomhais nó, mura bhfuil aon 
fhoráil sa mheabhrán chun cruinnithe a ghairm, ag cruinniú a gaireadh chuige sin in aon 
slí a cheadóidh an chúirt. 

Bintiúir shuthaine

423. Ní bheidh coinníoll in aon bhintiúir nó in aon ghníomhas chun aon bhintiúir a urrú 
neamhbhailí de bhíthin amháin go dtugann sé go mbeidh na bintiúir dofhuascailte nó nach 
mbeidh siad infhuascailte ach amháin ar theagmhas, dá chianda é, a tharlú, nó ar thréimhse, 
dá fhad í, a bheith caite, d’ainneoin aon riail dlí contrártha dó sin 

Cumhacht chun bintiúir fhuascailte a atheisiúint

424. (1) I gcás ina ndearna cuideachta aon bhintiúir a fhuascailt, ansin—
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  (a) mura rud é go bhfuil aon fhoráil, sainráite nó intuigthe, contrártha dó sin sa  
bhunreacht nó in aon chonradh a rinne an chuideachta, nó

  (b) mura rud é gur chuir an chuideachta in iúl, trí rún sa chiall sin a rith nó trí ghníomh 
éigin eile, go bhfuil sé d’intinn aici na bintiúir a chealú,

  beidh sé de chumhacht ag an gcuideachta na bintiúir a atheisiúint, trí na bintiúir chéanna 
a atheisiúint nó trí bhintiúir eile a eisiúint ina n-ionad.

 (2) Faoi réir alt 425, i gcás bintiúir fhuascailte a atheisiúint, beidh ag an duine a bhí i dteideal 
na mbintiúr na tosaíochtaí céanna a bheadh aige nó aici dá mba nach ndearnadh na 
bintiúir a fhuascailt riamh.

 (3) I gcás ina ndearna cuideachta aon bhintiúir dá cuid a thaisceadh chun airleacain a urrú ó 
am go ham ar chuntas reatha nó eile, ní mheasfar na bintiúir a bheith fuascailte de bhíthin 
amháin gur scoir cuntas na cuideachta de bheith fiachach le linn na bintiúir a bheith ar 
taisceadh amhlaidh.

Cosaint do chearta morgáistithe áirithe i gcás bintiúr atheisithe

425. I gcás aon bhintiúir a fuasclaíodh roimh an 1 Aibreán 1964 a atheisiúint ar an dáta sin nó ina 
dhiaidh, ní dhéanfaidh atheisiúint na mbintiúr, ná ní mheasfar go ndearna sé riamh, dochar 
d’aon cheart ná tosaíocht a bheadh ag aon duine faoi réim nó de bhua aon mhuirear a 
bunaíodh roimh an dáta sin, dá mbeadh alt 104 den Companies (Consolidation) Act, 1908, 
achtaithe—

  (a) in Acht 1963, nó

  (b) i gcás atheisiúint a tharlóidh ar thosach feidhme an ailt seo nó dá éis, san Acht seo,

 in ionad alt 95 d’Acht 1963 nó alt 424, de réir mar a bheidh.

Sainchomhlíonadh conarthaí chun suibscríobh le haghaidh bintiúr

426. Féadfar conradh le cuideachta chun aon bhintiúir de chuid na cuideachta a thógáil, agus íoc 
astu, a chur i bhfeidhm le hordú le haghaidh sainchomhlíonadh.

caiBidil 4

Toirmeasc ar Chlárú Nithe Áirithe a dhéanann difear do Scairshealbhóirí nó do Bhintiúraigh

Nithe áirithe a thoirmisctear a chlárú i gcoinne cuideachta

427. (1) Faoi réir fho-alt (3), ní bheidh aon dlínse ag an gCláraitheoir, i ndáil le haon chuideachta, 
glacadh le fáil aon cheann de na nithe seo a leanas, nó aon cheann de na nithe seo a 
leanas a chlárú sa chlár—

  (a) ordú ó aon údarás (cibé acu is ordú breithiúnach nó ordú eile é) a dhéanann difear do 
scairshealbhóir nó do bhintiúrach de chuid na cuideachta, nó

  (b) aon fhógra i dtaobh an céanna a dhéanamh.

 (2) Aon dlínse de chuid údaráis (cibé acu is dlínse bhreithiúnach nó dlínse eile í) a bhí 
ar marthain roimh thosach feidhme an ailt seo chun ordú a dhéanamh á cheangal go 
gclárófar sa chlár, nó go bhfaighidh an Cláraitheoir—
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  (a) ordú ón údarás sin a dhéanann difear do scairshealbhóir nó do bhintiúrach de chuid 
na cuideachta, nó 

  (b) fógra i dtaobh ordú dá dtagraítear i mír (a) a dhéanamh,

  scoirfidh sí de bheith infheidhmithe tar éis an tosach feidhme sin.

 (3) Ní dhéanann aon ní san alt seo difear do dhlínse aon údaráis (cibé acu is dlínse 
bhreithiúnach nó dlínse eile í) faoi Chaibidil 3 de Chuid 13 nó faoi Chaibidil 2 de Chuid 
14.

CUID 8

glacadóiR

caiBidil 1

Léiriú

Ceapadh glacadóra faoi chumhachtaí a bheidh in ionstraim: tagairt den sórt sin a fhorléiriú

428. Sa Chuid seo, folaíonn aon tagairt do cheapadh glacadóra faoi chumhachtaí in aon ionstraim 
tagairt do cheapachán a rinneadh faoi chumhachtaí arb intuigthe, de bhua aon achtachán, 
iad a bheith in ionstraim agus a mbeidh éifeacht leo amhail is dá mbeidís in ionstraim.

caiBidil 2

Ceapadh Glacadóirí

Fógra go bhfuil glacadóir ceaptha

429. (1) I gcás go mbeidh glacadóir ar mhaoin cuideachta ceaptha, beidh ráiteas i ngach sonrasc, 
ordú ar earraí nó litir ghnó a eiseoidh an chuideachta nó an glacadóir, nó a eiseofar thar 
a ceann nó thar a cheann, is é sin, i ngach doiciméad a mbeidh ainm na cuideachta air nó 
ann, go bhfuil glacadóir ceaptha.

 (2) I gcás—

  (a) go mbeidh glacadóir ar mhaoin cuideachta ceaptha, agus

  (b) go bhfuil an chuideachta á foirceannadh (cibé acu is roimh an gceapadh sin nó dá éis 
a thosaigh an foirceannadh),

  de bhreis ar an ráiteas dá dtagraítear i bhfo-alt (1), beidh ráiteas i ngach sonrasc, ordú ar 
earraí nó litir ghnó a eiseoidh an chuideachta nó an glacadóir, nó a eiseofar thar a ceann 
nó thar a cheann, is é sin, i ngach doiciméad a mbeidh ainm na cuideachta air nó ann, go 
bhfuil glacadóir ceaptha.

 (3) I gcás go mbeidh glacadóir ar mhaoin cuideachta ceaptha, ansin—

  (a) ar aon suíomh gréasáin de chuid na cuideachta, agus
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  (b) ar aon phost leictreonach a chuirfidh an chuideachta, nó a chuirfear thar ceann na 
cuideachta, chuig tríú páirtí,

  beidh ráiteas gur ceapadh glacadóir (agus ar shuíomh gréasáin beidh ráiteas den sórt sin 
in áit fheiceálach ar a bhfuil rochtain éasca).

 (4) I gcás—

  (a) go mbeidh glacadóir ar mhaoin cuideachta ceaptha, agus

  (b) go bhfuil an chuideachta á foirceannadh (cibé acu is roimh an gceapadh sin nó dá éis 
a thosaigh an foirceannadh),

  ansin—

  (i) ar aon suíomh gréasáin de chuid na cuideachta, agus

  (ii) in aon phost leictreonach a chuirfidh an chuideachta, nó a chuirfear thar ceann na 
cuideachta, chuig tríú páirtí,

  de bhreis ar an ráiteas dá dtagraítear i bhfo-alt (3), beidh ráiteas go bhfuil an chuideachta 
á foirceannadh (agus ar shuíomh gréasáin beidh ráiteas den sórt sin in áit fheiceálach ar 
a bhfuil rochtain éasca).

 (5) I bhfo-ailt (3) agus (4), ciallaíonn “tríú páirtí” duine seachas—

  (a) oifigeach nó fostaí de chuid na cuideachta lena mbaineann, nó

  (b) cuideachta sealbhaíochta nó fochuideachta de chuid na cuideachta nó oifigeach nó 
fostaí de chuid na cuideachta sealbhaíochta nó na fochuideachta sin.

 (6) Má mhainnítear fo-alt (1) nó (2) a chomhlíonadh—

  (a) beidh an chuideachta agus aon oifigeach di a rinne mainneachtain, agus

  (b) beidh aon duine de na daoine seo a leanas a d’údaraigh nó a cheadaigh an 
mhainneachtain go feasach agus go toilteanach, eadhon, aon leachtaitheoir ar an 
gcuideachta agus aon ghlacadóir,

  ciontach i gcion de chuid earnáil 4.

 (7) Má mhainnítear an ceanglas faoi fho-alt (3) nó (4) a chomhlíonadh i ndáil le suíomh 
gréasáin na cuideachta, beidh an chuideachta lena mbaineann agus aon oifigeach di a 
rinne mainneachtain ciontach i gcion de chuid earnáil 4.

 (8) Má mhainníonn cuideachta, nó aon duine a bheidh ag gníomhú thar a ceann, an ceanglas 
faoi fho-alt (3) nó (4) i dtaca leis an bpost leictreonach a chomhlíonadh, ansin—

  (a) i ngach cás, beidh an chuideachta agus aon oifigeach di a rinne mainneachtain, agus

  (b) i gcás gur duine a bhí ag gníomhú thar ceann na cuideachta a rinne an  
mhainneachtain, beidh an duine sin,

  ciontach i gcion de chuid earnáil 4.
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Faisnéis a bheidh le tabhairt nuair a cheapfar glacadóir in imthoisc áirithe

430. (1) Nuair a dhéanfar glacadóir ar an maoin iomlán nó ar bhunáite na maoine iomláine de 
chuid cuideachta (dá ngairtear an “glacadóir” anseo ina dhiaidh seo san alt seo agus in 
ailt 431 agus 432) a cheapadh thar ceann aon sealbhóirí bintiúr de chuid na cuideachta 
a bheidh urraithe le muirear foluaineach, ansin, faoi réir fhorálacha an ailt seo agus alt 
431—

  (a) déanfaidh an glacadóir láithreach bonn fógra gur ceapadh é nó í a chur chuig an 
gcuideachta; agus 

  (b) laistigh de 14 lá tar éis an dáta a gheofar an fógra nó de cibé tréimhse is faide ná 
sin a cheadóidh an chúirt nó an glacadóir, déanfar amach agus cuirfear faoi bhráid 
an ghlacadóra, de réir alt 431, ráiteas san fhoirm fhorordaithe maidir le cúrsaí na 
cuideachta, agus 

  (c) laistigh de 2 mhí tar éis dó nó di an ráiteas sin a fháil, cuirfidh an glacadóir:

   (i) chuig an gCláraitheoir;

   (ii) chuig an gcúirt;

   (iii) chuig an gcuideachta;

   (iv) chuig aon iontaobhaithe do na bintiúraigh ar ceapadh é nó í thar a gceann; agus

   (v) sa mhéid gurb eol dó nó di a seoladh, chuig gach bintiúrach díobh sin;

  cóip den ráiteas agus d’aon nótaí is cuí leis nó léi a dhéanamh air. 

 (2) I bhfo-alt (3), ciallaíonn “tréimhse thosaigh 6 mhí”, i ndáil leis an nglacadóir, an tréimhse 
6 mhí tar éis a cheaptha nó a ceaptha.

 (3) Cuirfidh an glacadóir chuig an gCláraitheoir—

  (a) laistigh de 30 lá tar éis dheireadh na dtréimhsí seo a leanas—

   (i) an tréimhse thosaigh 6 mhí, agus

   (ii) gach tréimhse 6 mhí dá héis sin,

   agus

  (b) laistigh de 30 lá tar éis an dáta a scoirfidh sé nó sí de ghníomhú mar ghlacadóir ar 
mhaoin na cuideachta,

  achomaireacht san fhoirm fhorordaithe a thaispeánfaidh—

  (i) na sócmhainní de chuid na cuideachta ar ghlac sé nó sí seilbh orthu ó ceapadh é nó í, 
a luach measta agus na fáltais as díol aon sócmhainní den sórt sin ó ceapadh é nó í,

  (ii) a fháltais agus a íocaíochtaí nó a fáltais agus a híocaíochtaí i gcaitheamh na tréimhse 
6 mhí sin nó, má scoireann sé nó sí de ghníomhú mar a luaitear thuas, i gcaitheamh 
na tréimhse ó dheireadh na tréimhse lenar bhain an achomaireacht deiridh roimhe sin 
anuas go dtí dáta a scortha amhlaidh, agus 

  (iii) comhiomláin a fháltas agus a íocaíochtaí nó a fáltas agus a híocaíochtaí i gcaitheamh 
na dtréimhsí go léir roimhe sin ó ceapadh é nó í.
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 (4) I gcás go scoirfidh glacadóir de ghníomhú mar ghlacadóir ar mhaoin na cuideachta, 
beidh ag gabháil leis an achomaireacht faoi fho-alt (3) ráiteas ón nglacadóir maidir 
lena thuairim nó lena tuairim maidir le cibé acu atá nó nach bhfuil an chuideachta 
sócmhainneach nó nach bhfuil, agus déanfaidh an Cláraitheoir, ar an ráiteas a fháil, cóip 
de a chur ar aghaidh chuig an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach.

 (5) I gcás go gceapfar glacadóir faoi na cumhachtaí in aon ionstraim, beidh éifeacht leis an 
alt seo ach na tagairtí don chúirt atá i bhfo-alt (1) a fhágáil ar lár, agus in aon chás eile 
measfar tagairtí don chúirt a bheith ag tagairt don chúirt a cheap an glacadóir. 

 (6) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le ceapadh glacadóra chun gníomhú in éineacht 
le glacadóir atá ann cheana nó in ionad glacadóir a d’éag nó a scoir de ghníomhú, ach 
amháin, i gcás ina mbaineann an fo-alt sin le glacadóir a éagfaidh nó a scoirfidh de 
ghníomhú sula mbeidh an fo-alt sin comhlíonta go hiomlán, go bhfolóidh (faoi réir fho-
alt (7)) na tagairtí atá i míreanna (b) agus (c) don ghlacadóir tagairtí dá chomharba nó 
dá comharba agus d’aon ghlacadóir leanúnach. Ní mheasfar aon ní san fho-alt seo a 
bheith ag cur teorainn le brí na habairte an “glacadóir” nuair a úsáidtear í i bhfo-alt (3) 
nó maidir leis an bhfo-alt sin. 

 (7) Beidh feidhm ag an alt seo agus ag alt 431, i gcás an chuideachta a bheith á foirceannadh, 
d’ainneoin gurb é nó í an duine céanna atá ina ghlacadóir nó ina glacadóir agus ina 
leachtaitheoir, ach sin le haon mhodhnuithe is gá dá chionn sin.

 (8) Ní mheasfar go ndéanann aon ní i bhfo-alt (3) dochar do dhualgas an ghlacadóra cuntais 
mar is cuí a thabhairt ar a fháltais agus a íocaíochtaí nó ar a fáltais agus a híocaíochtaí 
do na daoine, agus na tráthanna, a mbeadh sin de cheangal air nó uirthi ar leithligh ón 
bhfo-alt sin.

 (9) I gcás go dtiocfaidh an Cláraitheoir ar an eolas i dtaobh ceapadh glacadóra dá dtagraítear 
san alt seo, cuirfidh sé nó sí an ceapachán in iúl láithreach don Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú 
Corparáideach.

 (10) Má mhainníonn an glacadóir ceanglais an ailt seo a chomhlíonadh, beidh sé ciontach i 
gcion de chuid earnáil 4.

Ábhair ráitis a chur faoi bhráid an ghlacadóra

431. (1) Sa ráiteas maidir le cúrsaí cuideachta a cheanglaítear le halt 430 (an “ráiteas”) a chur faoi 
bhráid an ghlacadóra (nó a chomharba nó a comharba), taispeánfar, amhail mar a bhí ar 
dháta ceaptha an ghlacadóra,

  (a) sonraí ar shócmhainní, fiacha agus dliteanais na cuideachta, 

  (b) ainmneacha agus áiteanna cónaithe a creidiúnaithe, 

  (c) na hurrúis a bhí ag na creidiúnaithe faoi seach, 

  (d) na dátaí a tugadh na hurrúis sin faoi seach, agus 

  (e) cibé eolas breise nó eolas eile a fhorordófar. 

 (2) Is duine amháin nó níos mó de na daoine arb iad stiúrthóirí na cuideachta iad ar dháta 
ceaptha an ghlacadóra, nó cibé daoine dá dtagraítear anseo ina dhiaidh seo san fho-alt 
seo agus a gceanglóidh an glacadóir (nó a chomharba nó a comharba) orthu an ráiteas a 
chur isteach agus a fhíorú, is é sin, daoine— 
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  (a) atá nó a bhí ina n-oifigigh don chuideachta,

  (b) a ghlac páirt i bhfoirmiú na cuideachta aon uair laistigh de bhliain roimh dháta 
ceaptha an ghlacadóra;

  (c) atá ar fostú ag an gcuideachta, nó a bhí ar fostú ag an gcuideachta laistigh den bhliain 
sin, agus atá, i dtuairim an ghlacadóra, inniúil ar an eolas is gá a thabhairt; 

  (d) atá, nó a bhí laistigh den bhliain sin, ina n-oifigigh do chuideachta, nó ar fostú ag 
cuideachta, atá, nó a bhí laistigh den bhliain sin, ina hoifigeach don chuideachta lena 
mbaineann an ráiteas,

  a dhéanfaidh an ráiteas, agus é fíoraithe le mionnscríbhinn uaidh nó uaithi nó uathu, a 
chur isteach 

 (3) Aon duine a dhéanfaidh an ráiteas agus an mhionnscríbhinn, ceadófar dó nó di, agus 
íocfaidh an glacadóir (nó a chomharba nó a comharba) leis nó léi as a fháltais nó a 
fáltais, cibé costais agus caiteachais faoina ndeachthas, chun agus i dtaobh an ráiteas 
agus an mhionnscríbhinn a ullmhú agus a dhéanamh, agus a mheasfaidh an glacadóir (nó 
a chomharba nó a comharba) a bheith réasúnach, faoi réir achomharc chun na cúirte.

 (4) I gcás an glacadóir a cheapadh faoi na cumhachtaí in aon ionstraim, beidh éifeacht leis 
an alt seo ach tagairtí do mhionnscríbhinn a chur in ionad tagairtí do dhearbhú reachtúil; 
agus in aon chás eile measfar tagairtí don chúirt a bheith ag tagairt don chúirt a cheap an 
glacadóir. 

 (5) Má mhainníonn aon duine lena mbaineann fo-alt (2) ceanglais an ailt seo a  
chomhlíonadh, beidh sé nó sí ciontach, mura gcruthaíonn sé nó sí chun sástacht na cúirte 
nárbh fhéidir leis nó léi ceanglais an ailt seo a chomhlíonadh, i gcion de chuid earnáil 3. 

 (6) Folóidh tagairtí san alt seo do chomharba an ghlacadóra tagairtí do glacadóir leanúnach. 

Iarmhairtí mar gheall ar alt 430(1)(b) nó 431 a shárú

432. Más rud é, de shárú ar ailt 430(1)(b) agus 431, nach gcuirtear ráiteas maidir le cúrsaí 
faoi bhráid an ghlacadóra mar a cheanglaítear leis na forálacha sin, féadfaidh an chúirt, 
ar iarratas ón nglacadóir nó ó aon chreidiúnaí de chuid na cuideachta agus d’ainneoin alt 
431(5), cibé ordú a dhéanamh is cuí léi, lena n-áirítear ordú á ordú ailt 430 agus 431 a 
chomhlíonadh.

Dícháiliú duine chun a cheaptha nó a ceaptha mar ghlacadóir

433. (1) Ní bheidh aon duine de na daoine seo a leanas cáilithe chun a cheaptha nó a ceaptha ina 
ghlacadóir nó ina glacadóir ar mhaoin cuideachta:

  (a) féimheach neamhurscaoilte;

  (b) duine atá, nó a bhí laistigh den tréimhse 12 mhí roimh dháta tosaigh na glacadóireachta, 
ina oifigeach nó ina fhostaí nó ina hoifigeach nó ina fostaí de chuid na cuideachta; 

  (c) tuismitheoir, céile, páirtnéir sibhialta, deartháir, deirfiúr, nó leanbh oifigigh de chuid 
na cuideachta; 

  (d) duine atá ina chomhpháirtí nó ina comhpháirtí, nó atá ar fostú, ag oifigeach nó fostaí 
de chuid na cuideachta; 
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  (e) duine nach bhfuil cáilithe de bhua an fho-ailt seo chun a cheaptha nó a ceaptha 
mar ghlacadóir ar mhaoin aon chomhlachta chorpraithe eile arb é fochuideachta 
nó cuideachta sealbhaíochta na cuideachta sin nó fochuideachta do chuideachta 
sealbhaíochta na cuideachta sin é, nó a bheadh dícháilithe amhlaidh dá mba 
chuideachta an comhlacht corpraithe;

  (f) comhlacht corpraithe.

 (2) Aon tagairtí i bhfo-alt (1)—

  (a) do leanbh de chuid oifigigh, measfar go bhfolaíonn siad tagairt do leanbh de chuid 
pháirtnéir shibhialta an oifigigh a bhfuil gnáthchónaí air nó uirthi leis an oifigeach 
agus leis an bpáirtnéir sibhialta,

  (b) d’oifigeach nó d’fhostaí de chuid na cuideachta, folóidh siad iniúchóir reachtúil.

 (3) Má thagann glacadóir ar mhaoin cuideachta chun bheith dícháilithe de bhua an ailt 
seo, scarfaidh sé nó sí air sin lena oifig nó lena hoifig agus tabharfaidh sé nó sí fógra i 
scríbhinn laistigh de 14 lá ó dháta an scartha— 

  (a) don chuideachta,

  (b) don Chláraitheoir,

  (c) (i) don bhintiúrach, más bintiúrach a cheap an glacadóir, nó

   (ii) don chúirt, más í an chúirt a cheap an glacadóir,

  gur scar sé nó sí lena oifig nó lena hoifig de dheasca na dícháilíochta sin.

 (4) Ní dhéanann fo-alt (3) dochar d’ailt 430(3), 436 agus 441.

 (5) Ní cheanglóidh aon ní san alt seo ar ghlacadóir a ceapadh roimh an 1 Lúnasa 1991 
scaradh leis an oifig ar ceapadh chuici amhlaidh é nó í. 

 (6) Aon duine a ghníomhóidh mar ghlacadóir agus é nó í dícháilithe leis an alt seo chun 
gníomhú amhlaidh nó a mhainneoidh fo-alt (3) a chomhlíonadh, má bhaineann an fo-alt 
sin leis nó léi, beidh sé nó sí ciontach i gcion de chuid earnáil 2.

Glacadóir d’éirí as oifig 

434. (1) Féadfaidh glacadóir ar mhaoin cuideachta a cheapfar faoi na cumhachtaí in aon  
ionstraim éirí as oifig ar choinníoll go mbeidh fógra 30 lá ar a laghad tugtha aige nó aici 
roimh ré i dtaobh an dáta a bheidh éifeacht leis an éirí as—

  (a) do na sealbhóirí ar mhuirir (cibé acu is muirir sheasta nó fholuaineacha iad) ar 
mhaoin uile na cuideachta nó ar aon chuid di, agus

  (b) don chuideachta nó dá leachtaitheoir.

 (2) Ní fhéadfaidh glacadóir a bheidh ceaptha ag an gcúirt éirí as oifig ach amháin le húdarás 
na cúirte agus ar cibé téarmaí agus coinníollacha, más ann, a shonróidh an chúirt. 

 (3) Má mhainníonn duine ceanglais fho-alt (1) nó (2) a chomhlíonadh beidh sé nó sí  
ciontach i gcion de chuid earnáil 4.
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Glacadóir a chur as oifig

435. (1) Féadfaidh an chúirt, ar chúis a shuíomh, glacadóir ar mhaoin cuideachta a chur as oifig 
agus glacadóir eile a cheapadh. 

 (2) Déanfar fógra maidir le himeachtaí ina n-iarrfar an cur as oifig sin a sheirbheáil ar an 
nglacadóir agus ar an duine a cheap é nó í 7 lá ar a laghad roimh an dáta a éistfear na 
himeachtaí sin agus, in aon imeachtaí den sórt sin, féadfaidh an glacadóir agus an duine 
a cheap é nó í láithriú agus éisteacht a fháil. 

Fógra don chláraitheoir i dtaobh glacadóir a cheapadh agus i dtaobh glacadóir do scor de 
ghníomhú

436. (1) Má fhaigheann aon duine ordú chun glacadóir ar mhaoin cuideachta a cheapadh nó má 
cheapann sé nó sí glacadóir den sórt sin faoi aon chumhachtaí in aon ionstraim—

  (a) cuirfidh sé nó sí faoi deara fógra a fhoilsiú san Iris Oifigiúil, agus

  (b) déanfaidh sé nó sí fógra a sheachadadh ar an gCláraitheoir,

  laistigh de 7 lá tar éis dháta an ordaithe nó an cheapacháin, is fógra san fhoirm 
fhorordaithe.

 (2) Nuair a scoirfidh aon duine a ceapadh ina ghlacadóir nó ina glacadóir ar mhaoin 
cuideachta de ghníomhú mar an glacadóir sin, déanfaidh sé nó sí, ar é nó í do scor 
amhlaidh, fógra san fhoirm fhorordaithe a sheachadadh ar an gCláraitheoir.

 (3) Má mhainníonn duine fo-alt (1) nó (2) a chomhlíonadh, beidh sé nó sí ciontach i gcion 
de chuid earnáil 4.

caiBidil 3

Cumhachtaí agus Dualgais Glacadóirí

Cumhachtaí glacadóra

437. (1) Faoi réir fhorálacha an ailt seo, tá an chumhacht ag glacadóir ar mhaoin cuideachta  
gach ní a dhéanamh, sa Stát agus in áit nó in áiteanna eile, is gá nó is fóirsteanach a 
dhéanamh chun na cuspóirí dár ceapadh an glacadóir a bhaint amach, nó i dtaca leis an 
gcéanna, nó a ghabhann leis an gcéanna.

 (2) Gan teorannú a dhéanamh ar ghinearáltacht fho-alt (1) ach faoi réir fho-alt (4), tá an 
chumhacht ag glacadóir ar mhaoin cuideachta (de bhreis ar aon chumhachtaí a thugtar 
le hordú nó le hionstraim dá dtagraítear i bhfo-alt (4) nó le haon dlí eile) aon cheann 
amháin nó níos mó de na nithe seo a leanas a dhéanamh chun na cuspóirí dár ceapadh é 
nó í a bhaint amach.

 (3) Is iad seo a leanas na nithe sin:

  (a) dul i seilbh agus rialú a ghlacadh ar mhaoin de chuid na cuideachta de réir théarmaí 
an ordaithe nó na hionstraime dá dtagraítear i bhfo-alt (4);

  (b) maoin de chuid na cuideachta a léasú, a ligean ar fruiliú nó a dhiúscairt;

  (c) roghanna a dheonú ar mhaoin de chuid na cuideachta ar cibé coinníollacha is cuí leis 
an nglacadóir;
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  (d) airgead a fháil ar iasacht ar urrús maoine de chuid na cuideachta;

  (e) maoin de chuid na cuideachta a árachú;

  (f) maoin de chuid na cuideachta a dheisiú, a athnuachan nó a mhéadú;

  (g) maoin de chuid na cuideachta a chomhshó in airgead;

  (h) aon ghnó de chuid na cuideachta a sheoladh;

  (i) aon mhaoin a thógáil ar léas nó ar fruiliú, nó a fháil, is maoin a bheidh riachtanach 
nó caoithiúil i dtaca le gnó de chuid na cuideachta a sheoladh;

  (j) aon doiciméad a fhorghníomhú, aon imeachtaí a thionscnamh nó a chosaint nó aon 
ghníomh nó ní eile a dhéanamh in ainm agus thar ceann na cuideachta;

  (k) aon bhille malairte nó nóta gealltanais a tharraingt, a ghlacadh, a dhéanamh agus a 
fhormhuiniú;

  (l) séala de chuid na cuideachta a úsáid;

  (m) fostaithe a fhruiliú nó a urscaoileadh thar ceann na cuideachta;

  (n) aturnae, cuntasóir nó duine eile a bheidh cáilithe go gairmiúil a cheapadh chun cuidiú 
leis an nglacadóir;

  (o) gníomhaire a cheapadh chun aon ghnó a dhéanamh nach féidir leis an nglacadóir  
féin a dhéanamh, nó nach réasúnach a bheith ag súil go ndéanfadh an glacadóir  
féin é;

  (p) i gcás ina ndlitear fiach nó dliteanas don chuideachta, an fiach nó an dliteanas a 
chruthú i bhféimheacht, i ndócmhainneacht nó i bhfoirceannadh agus i dtaca leis an 
gcéanna, díbhinní a fháil agus aontú le togra maidir le himshocraíocht nó le scéim 
comhshocraíochta;

  (q) i gcás gur ceapadh an glacadóir faoi ionstraim lenar bunaíodh muirear ar  
scairchaipiteal neamhghlaoite de chuid na cuideachta—

   (i) glao a dhéanamh in ainm na cuideachta ar íoc airgid a bheidh gan íoc ar  
scaireanna na cuideachta, nó

   (ii) ar shlánaíocht chuí a thabhairt do leachtaitheoir de chuid na cuideachta, glao a 
dhéanamh in ainm an leachtaitheora ar íoc airgid a bheidh gan íoc ar scaireanna 
na cuideachta;

  (r) íoc aon ghlao a bheidh dlite agus gan íoc a fhorghníomhú, cibé acu is é nó is í an 
glacadóir a rinne na glaonna nó a rinneadh ar shlí eile iad;

  (s) iarratas maidir le foirceannadh na cuideachta a dhéanamh nó a chosaint;

  (t) aon cheist a dhéanfaidh difear don chuideachta a tharchur chun eadrána nó 
idirghabhála.

 (4) Tá fo-ailt (1) agus (2) faoi réir aon fhoráil den ordú ón gcúirt lenar ceapadh, nó den 
ionstraim faoinar ceapadh, an glacadóir, is foráil a theorannaíonn cumhachtaí an 
ghlacadóra ar aon slí.
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 (5) Maidir le cumhachtaí a thabhairt do ghlacadóir, leis an alt seo, i ndáil le maoin  
cuideachta, ní dhéanfaidh sé difear d’aon chearta i ndáil leis an maoin sin is cearta de 
chuid aon duine eile seachas an chuideachta.

 (6) I bhfo-ailt (3) agus (5), aon tagairt, i ndáil le glacadóir, do mhaoin cuideachta is tagairt 
í do mhaoin na cuideachta ar ceapadh an glacadóir i ndáil léi; is fo-alt é an fo-alt seo 
i dteannta alt 2(9) lena ndéantar foráil maidir le forléiriú ar thagairtí do ghlacadóir ar 
mhaoin de chuid cuideachta.

Cumhacht glacadóra agus daoine áirithe eile chun treoracha a iarraidh ar an gcúirt agus 
dliteanas glacadóra i gcás conarthaí

438. (1) I gcás go gceapfar glacadóir ar mhaoin cuideachta faoi na cumhachtaí in aon ionstraim, 
féadfaidh aon duine de na daoine seo a leanas treoracha a iarraidh ar an gcúirt maidir le 
haon ní i dtaca le comhlíonadh a fheidhmeanna nó a feidhmeanna nó a mhalairt ag an 
nglacadóir, is é sin le rá—

  (a) (i) an glacadóir;

   (ii) oifigeach don chuideachta;

   (iii) comhalta den chuideachta;

   (iv) fostaithe de chuid na cuideachta ina gcuimsítear leath ar a laghad de líon na 
ndaoine a bheidh fostaithe i gcáil bhuan ag an gcuideachta; 

   (v) creidiúnaí de chuid na cuideachta; 

   agus

  (b) (i) leachtaitheoir;

   (ii) ranníocóir;

  agus, ar aon iarratas den sórt sin, féadfaidh an chúirt cibé treoracha a thabhairt, nó cibé 
ordú a dhéanamh ag dearbhú cearta daoine os comhair na cúirte nó ar dhóigh eile, is cóir 
leis an gcúirt. 

 (2) Beidh cibé fianaise go bhfuil dochar míchuí á dhéanamh don iarratasóir le haon ghníomh 
nó neamhghníomh iarbhír nó beartaithe de chuid an ghlacadóra, agus a éileoidh an chúirt, 
mar thaca le hiarratas chun na cúirte faoi fho-alt (1), ach amháin iarratas faoin bhfo-alt 
sin ag an nglacadóir. 

 (3) Chun críocha fho-alt (1), ciallaíonn “creidiúnaí” creidiúnaí amháin nó níos mó a bhfuil 
breis is €13,000 san iomlán d’fhiacha aige ar an gcuideachta.

 (4) Beidh glacadóir ar mhaoin cuideachta faoi dhliteanas go pearsanta i gcás aon chonradh 
a dhéanfaidh sé nó sí i gcomhlíonadh a fheidhmeanna nó a feidhmeanna (cibé acu is 
in ainm na cuideachta sin nó ina ainm féin nó ina hainm féin mar ghlacadóir nó eile a 
dhéanfaidh sé nó sí an conradh sin) mura bhforálann an conradh nach bhfuil sé nó sí le 
bheith faoi dhliteanas go pearsanta i gcás an chonartha sin.

 (5) Sna himthosca sin, beidh an glacadóir, maidir leis an dliteanas sin, i dteideal slánaíocht a 
fháil as sócmhainní na cuideachta; ach ní ghlacfar le haon ní i bhfo-alt (4) nó san fho-alt 
seo mar ní—
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  (a) a theorannaíonn aon cheart chun slánaíochta a bheadh ag an nglacadóir ar leith ón 
bhfo-alt seo, nó

  (b) a theorannaíonn dliteanas an ghlacadóra i gcás conarthaí a rinneadh gan údarás nó 
mar ní a thugann aon cheart chun slánaíochta maidir leis an dliteanas sin. 

 (6) Beidh feidhm ag fo-alt (7) i gcás gur ceapadh glacadóir ar mhaoin cuideachta nó gur 
airbheartaíodh é nó í a cheapadh agus go bhfaighfear amach ina dhiaidh sin nach raibh an 
muirear nó an muirear airbheartaithe ar ceapadh nó ar airbheartaíodh é nó í a cheapadh 
amhlaidh ina leith éifeachtach mar mhuirear ar an maoin sin nó ar chuid éigin den mhaoin 
sin.

 (7) I gcás go mbeidh feidhm ag an bhfo-alt seo, féadfaidh an chúirt, más cuí léi é, ar an 
iarratas ón nglacadóir dá dtagraítear i bhfo-alt (6), a ordú é nó í a fhuascailt go hiomlán, 
nó sa mhéid is cuí leis an gcúirt, ó dhliteanas pearsanta i leith aon ní a rinne nó nach 
ndearna sé nó sí maidir le haon mhaoin a airbheartaíonn a bheith ar áireamh sa mhuirear 
ar dá bhua a ceapadh é nó í nó a airbheartaíodh é nó í a cheapadh agus a bheadh déanta nó 
gan déanamh go cuí aige nó aici dá mbeadh an mhaoin sin ar áireamh go héifeachtach sa 
mhuirear sin nó sa mhuirear airbheartaithe sin, agus beidh sé nó sí fuascailte ó dhliteanas 
pearsanta dá réir sin.

 (8) I gcás ina ndéanfar ordú den sórt sin, beidh an duine a cheap an glacadóir sin, nó a 
d’airbheartaigh é nó í a cheapadh, faoi dhliteanas pearsanta i leith gach a mbeadh an 
glacadóir sin faoi dhliteanas ina leith murach an t-ordú sin 

Dualgas glacadóra atá ag díol maoine an praghas is fearr is infhaighte le réasún a fháil, etc.

439. (1) Déanfaidh glacadóir ar mhaoin cuideachta, agus é nó í ag díol maoin de chuid na 
cuideachta, gach cúram réasúnach a ghlacadh chun an praghas is fearr is infhaighte le 
réasún a fháil ar an maoin amhail ar dháta an díola. 

 (2) D’ainneoin fhorálacha aon ionstraime agus, i gcás mhír (b), alt 438(4) agus (5)—

  (a) ní cosaint ar aon chaingean nó imeacht a thionscnófar in aghaidh glacadóra mar 
gheall ar shárú ar a dhualgas nó a dualgas faoi fho-alt (1) go raibh an glacadóir ag 
gníomhú mar ghníomhaire don chuideachta nó faoi chumhacht aturnae arna tabhairt 
ag an gcuideachta; agus

  (b) ní bheidh glacadóir i dteideal cúiteamh nó slánaíocht a fháil ón gcuideachta mar 
gheall ar aon dliteanas a thabhóidh sé nó sí de thoradh sárú ar a dhualgas nó ar a 
dualgas faoin bhfo-alt sin. 

 (3) Ní dhíolfaidh glacadóir trí chonradh príobháideach sócmhainn nach sócmhainn airgid 
den luach riachtanach le duine ar oifigeach don chuideachta é ní í nó arbh oifigeach don 
chuideachta é nó í sna trí bliana roimh dháta ceaptha an ghlacadóra, mura mbeidh fógra 
14 lá ar a laghad go bhfuil sé ar intinn aige nó aici déanamh amhlaidh tugtha aige nó aici 
do chreidiúnaithe uile na cuideachta is eol don ghlacadóir nó a bheidh curtha in iúl don 
ghlacadóir.

 (4) San alt seo—

  tá le “sócmhainn nach sócmhainn airgid” agus le “luach riachtanach” an bhrí a thugtar 
dóibh le halt 238;

  ciallaíonn “oifigeach” duine atá bainteach (de réir bhrí alt 220)—
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  (a) le stiúrthóir ar an gcuideachta,

  (b) le cúlstiúrthóir uirthi, nó

  (c) le stiúrthóir de facto uirthi.

Íocaíochtaí tosaíochta má cheaptar glacadóir faoi mhuirear foluaineach

440. (1) I gcás—

  (a) ina gceaptar glacadóir ar mhaoin cuideachta thar ceann sealbhóirí aon bhintiúr de 
chuid na cuideachta a bheidh urraithe le muirear foluaineach, nó

  (b) ina nglacann na bintiúraigh sin, nó ina nglactar thar a gceann, seilbh ar aon mhaoin 
a bheidh ar áireamh sa mhuirear nó a bheidh faoina réir, 

  ansin, mura mbeidh an chuideachta i gcúrsa a foirceanta ag an am, déanfar na fiacha a 
bheidh i ngach foirceannadh, faoi na forálacha de Chuid 11 a bhaineann le híocaíochtaí 
tosaíochta, le híoc i dtosach ar gach fiach eile, a íoc as aon sócmhainní a thiocfaidh ar 
láimh an ghlacadóra nó an duine eile a ghlacfaidh seilbh mar a luaitear thuas i dtosach ar 
aon éileamh ar phríomhshuim nó ús i leith na mbintiúr. 

 (2) Nuair a bheidh na forálacha sin roimhe seo á gcur chun feidhme, léifear alt 621(2)(c) 
ionann is dá mba éard í an fhoráil maidir le híoc luacha saothair fhabhraithe in aghaidh 
saoire is iníoctha ar dheireadh a theacht le fostaíocht roimh an ordú nó an rún foirceanta, 
nó de bharr a éifeachta, foráil le haghaidh íoc luacha saothair den sórt sin is iníoctha 
ar dheireadh a theacht le fostaíocht roimh cheapadh an ghlacadóra nó roimh sheilbh a 
ghlacadh mar a luaitear thuas, nó de bharr a éifeachta sin. 

 (3) Chun críocha an ailt seo, déanfar na tréimhsí ama a luaitear sna forálacha sin roimhe seo 
de Chuid 11 a áireamh mar fhorálacha a thosóidh tar éis dháta ceaptha an ghlacadóra nó 
tar éis gur glacadh seilbh mar a luaitear thuas, de réir mar a bheidh.

 (4) Aon íocaíochtaí a íocfar faoin alt seo, aisíocfar iad a mhéid is féidir sin as na sócmhainní 
de chuid na cuideachta a bheidh ar fáil chun creidiúnaithe ginearálta a íoc 

Cuntais glacadóirí a sheachadadh don chláraitheoir

441. (1) San alt seo, ciallaíonn “tréimhse thosaigh 6 mhí”, i ndáil le glacadóir, an tréimhse 6 mhí 
tar éis dháta a cheaptha nó a ceaptha.

 (2) Ach amháin i gcás feidhm a bheidh ag alt 430(3), cuirfidh glacadóir ar mhaoin cuideachta 
chuig an gCláraitheoir—

  (a) laistigh de 30 lá—

   (i) tar éis dheireadh na tréimhse tosaigh 6 mhí, agus

   (ii) tar éis dheireadh gach tréimhse 6 mhí dá héis sin,

   agus

  (b) laistigh de 30 lá tar éis an dáta a scoirfidh sé nó sí de ghníomhú mar ghlacadóir ar 
mhaoin na cuideachta,

  achomaireacht san fhoirm fhorordaithe a thaispeánfaidh—
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  (i) na sócmhainní de chuid na cuideachta ar ghlac sé nó sí seilbh orthu ó ceapadh é nó í, 
a luach measta, na fáltais as díol aon sócmhainní den sórt sin ó ceapadh é nó í,

  (ii) a fháltais agus a íocaíochtaí nó a fáltais agus a híocaíochtaí i gcaitheamh na tréimhse 
6 mhí sin nó, má scoireann sé nó sí de ghníomhú mar a luaitear thuas, i gcaitheamh 
na tréimhse ó dheireadh na tréimhse lenar bhain an achomaireacht deiridh roimhe sin 
anuas go dtí dáta a scortha amhlaidh, agus

  (iii) comhiomláin a fháltas agus a íocaíochtaí nó a fáltas agus a híocaíochtaí i gcaitheamh 
na dtréimhsí go léir roimhe sin ó ceapadh é nó í.

 (3) Maidir le haon ghlacadóir a mhainneoidh fo-alt (2) a chomhlíonadh, beidh sé nó sí 
ciontach i gcion de chuid earnáil 4.

caiBidil 4

Rialáil Glacadóirí agus Forfheidhmiú a nDualgas

Dualgas glacadóirí chun tuairisceáin a thabhairt a chur i bhfeidhm ar an nglacadóir

442. (1) Tá feidhm ag fo-alt (2) maidir le haon ghlacadóir ar mhaoin cuideachta—

  (a) a mhainneoidh aon tuairisceán, cuntas nó doiciméad eile a chomhdú, a sheachadadh 
nó a thabhairt, nó aon fhógra a thabhairt, a gceanglaítear de réir dlí ar ghlacadóir é 
a chomhdú, a sheachadadh nó a thabhairt, agus nach slánóidh an mhainneachtain 
laistigh de 14 lá tar éis an dáta a sheirbheálfar an fógra air nó uirthi á cheangal air nó 
uirthi é sin a dhéanamh; nó 

  (b) a ceapadh faoi na cumhachtaí in aon ionstraim, agus, arna cheangal air nó uirthi aon 
tráth ag leachtaitheoir na cuideachta cuntais mar is cuí a thabhairt ar a fháltais agus a 
íocaíochtaí nó ar a fáltais agus a híocaíochtaí agus na fáltais agus na híocaíochtaí sin 
a dheimhniú agus an méid is iníoctha go cuí leis an leachtaitheoir a íoc leis nó léi, a 
mhainneoidh na nithe sin a dhéanamh.

 (2) I gcás go mbeidh feidhm ag an bhfo-alt seo, féadfaidh an chúirt, ar iarratas chuige sin, 
ordú a dhéanamh á ordú don ghlacadóir an mhainneachtain a shlánú laistigh de cibé 
tréimhse a shonrófar san ordú.

 (3) I gcás aon mhainneachtain den sórt a luaitear i bhfo-alt (1)(a), féadfaidh aon chomhalta 
nó creidiúnaí de chuid na cuideachta nó an Cláraitheoir iarratas chun críocha an ailt seo 
a dhéanamh, 

 (4) I gcás aon mhainneachtain den sórt a luaitear i bhfo-alt (1)(b), is é an leachtaitheoir 
amháin a bheidh i dteideal iarratas a dhéanamh chun críocha an ailt seo.

 (5) I gceachtar de na cásanna sin roimhe seo, féadfaidh an t-ordú a fhoráil gur ar an  
nglacadóir a bheidh na costais go léir a bhainfidh agus a ghabhfaidh leis an iarratas.

 (6) Ní mheasfar go ndéanann aon ní san alt seo dochar d’oibriú aon achtachán a  
fhorchuireann pionóis ar ghlacadóirí mar gheall ar aon mhainneachtain den sórt a luaitear 
i bhfo-alt (1). 
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Cumhacht na cúirte chun ordú a thabhairt sócmhainní a aistríodh go míchuí a aischur 

443. (1) I gcás go gceapfar glacadóir ar mhaoin cuideachta agus, ar iarratas ón nglacadóir nó ó 
aon chreidiúnaí nó ó chomhalta den chuideachta, gur féidir a thaispeáint chun sástacht 
na cúirte— 

  (a) gur diúscraíodh aon mhaoin de chuid na cuideachta d’aon chineál ar bith trí thíolacas, 
aistriú, morgáiste, urrús nó iasacht, nó in aon slí ar bith cibé acu is le gníomh nó 
neamhghníomh, go díreach nó go neamhdhíreach, é, agus 

  (b) gurbh é éifeacht na diúscartha sin calaois a dhéanamh ar an gcuideachta, ar a 
creidiúnaithe nó ar a comhaltaí,

  féadfaidh an chúirt, má mheasann sí é a bheith cóir cothromasach déanamh amhlaidh, an 
t-ordú seo a leanas a dhéanamh.

 (2) Is ordú é an t-ordú sin ón gcúirt lena gceanglaítear ar aon duine ar dealraitheach go  
bhfuil úsáid, urlámhas nó seilbh na maoine sin, nó na fáltais ó dhíol nó forbairt na maoine 
sin, aige nó aici í a sheachadadh ar an nglacadóir, nó suim a íoc leis ina leith, ar cibé 
téarmaí nó coinníollacha is cuí leis an gcúirt.

 (3) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le haon tíolacas, morgáiste, seachadadh earraí, 
íocaíocht, forghníomhú nó gníomh eile a bhaineann le maoin a rinne cuideachta lena 
mbaineann alt 604.

 (4) Nuair a bheifear ag cinneadh cibé acu atá nó nach bhfuil sé cóir cothromasach ordú a 
dhéanamh faoin alt seo, tabharfaidh an chúirt aird ar chearta na ndaoine a fuair leas, bona 
fide agus ar luach-chomaoin, sa mhaoin is ábhar don iarratas. 

Cumhacht na cúirte chun luach saothair glacadóra a shocrú

444. (1) I gcás go mbeidh duine ceaptha, faoi na cumhachtaí a bheidh in aon ionstraim, mar 
ghlacadóir ar mhaoin cuideachta, féadfaidh an chúirt, ar iarratas chuici ó leachtaitheoir 
cuideachta nó ó aon chreidiúnaí nó ó aon chomhalta den chuideachta, an t-ordú seo a 
leanas a dhéanamh.

 (2) Is ordú é an t-ordú sin ón gcúirt lena socraítear an méid a bheidh le híoc mar luach 
saothair leis an nglacadóir sin agus féadfar ordú den sórt sin a dhéanamh d’ainneoin go 
bhfuil a luach saothair socraithe leis an ionstraim sin nó fúithi.

 (3) Faoi réir fho-alt (4), beidh cumhacht na cúirte faoi fho-alt (1), mura mbeidh aon ordú 
maidir leis an ní lena mbaineann déanta roimhe sin faoin bhfo-alt sin— 

  (a) ina cumhacht a mbeidh réim aici chun an luach saothair a shocrú d’aon tréimhse sula 
ndearnadh nó sular iarradh an t-ordú; agus 

  (b) ina cumhacht a bheidh infheidhmithe d’ainneoin an glacadóir d’fháil bháis nó do 
scor de ghníomhú sula ndearnadh nó sular iarradh an t-ordú; agus 

  (c) má íocadh leis an nglacadóir nó má choinnigh sé nó sí le haghaidh a luacha saothair 
d’aon tréimhse sula ndearnadh an t-ordú aon suim is mó ná mar a shocraigh an chúirt 
don tréimhse sin, ina cumhacht a mbeidh réim aici chun a cheangal air féin nó uirthi 
féin nó ar a ionadaithe nó ar a hionadaithe pearsanta cuntas a thabhairt sa bhreis nó i 
cibé cuid di a shonrófar san ordú. 
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 (4) Ní dhéanfar an chumhacht a thugtar le fo-alt (3)(c) a fheidhmiú maidir le haon tréimhse 
sular iarradh an t-ordú murab é tuairim na cúirte é go bhfuil imthosca speisialta ann a 
bhéarfadh gur chuí an chumhacht a fheidhmiú amhlaidh. 

 (5) Féadfaidh an chúirt ó am go ham, ar iarratas ón leachtaitheoir nó ó aon chreidiúnaí nó 
comhalta de chuid na cuideachta nó ón nglacadóir, ordú a rinneadh faoi fho-alt (1) a 
athrú nó a leasú. 

 (6) Ní dhéanfaidh aon ní san alt seo difear do cheart glacadóra chun slánaíocht a fháil as 
sócmhainní na cuideachta dá bhforáiltear le halt 438.

Féadfaidh an Chúirt deireadh a chur le glacadóireacht nó í a theorannú ar iarratas ón 
leachtaitheoir

445. (1) Ar iarratas ó leachtaitheoir cuideachta a bheidh á foirceannadh (seachas trí  
fhoirceannadh toilteanach ag comhaltaí) agus a mbeidh glacadóir ceaptha i leith a maoine 
(bíodh sé sin roimh thosach an fhoirceanta nó dá éis), féadfaidh an chúirt an t-ordú seo 
a leanas a dhéanamh.

 (2) Is ordú é an t-ordú sin ón gcúirt á ordú—

  (a) go scoirfidh an glacadóir de ghníomhú sa cháil sin ó dháta a bheidh sonraithe ag an 
gcúirt, agus go dtoirmiscfear ceapadh aon ghlacadóra eile, nó 

  (b) nach ngníomhóidh an glacadóir sa cháil sin, ó dháta a bheidh sonraithe ag an gcúirt, 
ach amháin maidir le sócmhainní áirithe a bheidh sonraithe ag an gcúirt. 

 (3) Féadfar ordú faoi fho-alt (1) a dhéanamh ar cibé téarmaí agus coinníollacha is cuí leis an 
gcúirt. 

 (4) Féadfaidh an chúirt ó am go ham, ar iarratas a dhéanfaidh an leachtaitheoir nó an 
glacadóir, ordú a rinneadh faoi fho-alt (1) a urscaoileadh nó a leasú. 

 (5) Seirbheálfar cóip d’iarratas a dhéanfar faoin alt seo ar an nglacadóir agus ar an duine 
a cheap é nó í 7 lá ar a laghad roimh an dáta a éistfear an t-iarratas agus féadfaidh an 
glacadóir agus aon duine den sórt sin láithriú os comhair na cúirte agus éisteacht a fháil 
ón gcúirt maidir leis an iarratas 

 (6) Ach amháin mar a fhoráiltear i bhfo-alt (2), ní dhéanfaidh aon ordú a dhéanfar faoin alt 
seo difear d’aon urrús nó muirear ar ghnóthas nó ar mhaoin na cuideachta. 

Féadfaidh an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach a iarraidh go ndéanfar leabhair 
an ghlacadóra a thabhairt ar aird

446. (1) Féadfaidh an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach, más dóigh leis nó léi gur gá 
nó gur cuí é, an iarraidh seo a leanas a dhéanamh ar ghlacadóir maoine cuideachta nó 
cuideachtaí (agus an chúis a bhfuil sé nó sí ag déanamh na hiarrata á sonrú aige nó aici).

 (2) Is í an iarraidh sin go ndéanfaidh an glacadóir leabhair an ghlacadóra a thabhairt ar aird 
don Stiúrthóir lena scrúdú, maidir le glacadóireacht áirithe nó le gach glacadóireacht atá 
gafa de láimh ag an nglacadóir.

 (3) Maidir le glacadóir ar a ndéanfar iarraidh faoi fho-alt (1)—
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  (a) cuirfidh an glacadóir, arna iarradh sin air, na leabhair ar fáil don Stiúrthóir um 
Fhorfheidhmiú Corparáideach,

  (b) déanfaidh sé nó sí aon cheisteanna a fhreagairt maidir le hábhar na leabhar agus 
seoladh na glacadóireachta nó na nglacadóireachtaí áirithe, agus 

  (c) tabharfaidh sé nó sí gach cabhair don Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach sa 
ní agus is féidir leis an nglacadóir le réasún a thabhairt.

 (4) Ní dhéanfar iarraidh faoi fho-alt (1) maidir le leabhair a bhaineann le glacadóireacht a 
tugadh chun críche níos mó ná 6 bliana roimh dháta na hiarrata.

 (5) Má mhainníonn an glacadóir iarraidh faoi fho-alt (1) a chomhlíonadh nó aon cheann de 
na nithe dá dtagraítear i bhfo-alt (3)(b) agus (c) a dhéanamh, beidh sé nó sí ciontach i 
gcion de chuid earnáil 3.

Ionchúiseamh cionta arna ndéanamh ag oifigigh agus ag comhaltaí de chuid cuideachta

447. (1) Más léir do ghlacadóir maoine cuideachta, i gcúrsa na glacadóireachta, go raibh aon 
oifigeach nó iaroifigeach, nó aon chomhalta, de chuid na cuideachta ciontach in aon chion 
i ndáil leis an gcuideachta, déanfaidh an glacadóir an méid sin a thuairisciú láithreach 
don Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí.

 (2) I gcás go dtuairisceoidh an glacadóir ábhar faoi fho-alt (1) don Stiúrthóir Ionchúiseamh 
Poiblí, déanfaidh an glacadóir—

  (a) cibé faisnéis a bhaineann leis an ábhar a bheidh i gceist agus a theastóidh ón  
Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí a thabhairt dó nó di, agus

  (b) cibé rochtain ar dhoiciméid, agus cibé saoráidí chun aon doiciméid a iniúchadh agus 
cóipeanna a dhéanamh díobh, ar doiciméid iad a bheidh i seilbh nó faoi urláimh an 
ghlacadóra agus a bhaineann leis an ábhar a bheidh i gceist agus a theastóidh uaidh 
nó uaithi a thabhairt dó nó di.

 (3) I gcás go ndéanfaidh an glacadóir tuairisc roimhe seo, déanfaidh an glacadóir an ní a 
thuairisciú freisin don Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach.

 (4) I gcás go dtuairisceoidh an glacadóir ábhar faoi fho-alt (3) don Stiúrthóir um 
Fhorfheidhmiú Corparáideach, déanfaidh an glacadóir—

  (a) cibé faisnéis a bhaineann leis an ábhar a bheidh i gceist agus a theastóidh ón Stiúrthóir 
um Fhorfheidhmiú Corparáideach a thabhairt dó nó di, agus

  (b) cibé rochtain ar dhoiciméid, agus cibé saoráidí chun aon doiciméid a iniúchadh agus 
cóipeanna a dhéanamh díobh, ar doiciméid iad a bheidh i seilbh nó faoi urláimh an 
ghlacadóra agus a bhaineann leis an ábhar a bheidh i gceist agus a theastóidh uaidh 
nó uaithi a thabhairt dó nó di.

 (5) Más rud é, nuair a thabharfar tuairisc i dtaobh aon ábhar faoi fho-alt (1) nó (3)—

  (a) don Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí, nó

  (b) don Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach,

  go measfaidh an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí nó, de réir mar a bheidh, an Stiúrthóir 
um Fhorfheidhmiú Corparáideach gur cás é inar cheart cúiseamh a thionscnamh agus 
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go dtionscnóidh sé nó sí imeachtaí dá réir sin, beidh sé de dhualgas ar gach duine díobh 
seo a leanas gach cúnamh a thabhairt a bheidh, le réasún, ar a chumas nó ar a cumas a 
thabhairt i dtaca leis an ionchúiseamh. 

 (6) Is iad na daoine dá dtagraítear i bhfo-alt (5) glacadóir na cuideachta agus—

  (a) gach oifigeach agus iaroifigeach de chuid na cuideachta, agus

  (b) gach gníomhaire agus iarghníomhaire de chuid na cuideachta,

  seachas an cosantóir sna himeachtaí.

 (7) Chun críocha fho-alt (6), folaíonn “gníomhaire”, i ndáil le cuideachta—

  (a) baincéirí agus aturnaetha na cuideachta, agus

  (b) aon daoine ar fostú ag an gcuideachta mar iniúchóirí, cuntasóirí, leabharchoimeádaithe 
nó comhairleoirí cánach nó daoine eile ar fostú aici i gcáil ghairmiúil nó 
shainchomhairleach nó i gcáil dá samhail, cibé acu is oifigigh (nó b’oifigigh) don 
chuideachta na daoine sin nó nach ea (nó nárbh ea).

 (8) Má mhainníonn nó má fhaillíonn aon duine cúnamh a thabhairt mar a cheanglaítear le 
 fo-alt (5), féadfaidh an chúirt, ar iarratas an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí nó, de réir 
mar a bheidh, an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach, a ordú don duine sin 
ceanglais an fho-ailt sin a chomhlíonadh.

 (9) Má dhéantar aon iarratas den sórt sin maidir le glacadóir, féadfaidh an chúirt, mura rud 
é gur léir di gurbh é ba chúis leis an mainneachtain nó leis an bhfaillí ina gcomhlíonadh 
nach raibh ar a láimh ag an nglacadóir leorshócmhainní de chuid na cuideachta chun go 
bhféadfadh sé nó sí déanamh amhlaidh, a ordú go mbeidh costais an iarratais le híoc ag 
an nglacadóir go pearsanta. 

Mí-iompar ag glacadóirí a thuairisciú don Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach

448. (1) Más rud é, maidir le coiste nó binse araíonachta (cibé slí ina n-ainmnítear é) de chuid 
comhlacht gairmiúil forordaithe—

  (a) go gcinnfidh sé nár chothabháil comhalta den chomhlacht sin a mbeidh glacadóireacht 
á seoladh nó seolta aige nó aici taifid chuí i ndáil leis an ngníomhaíocht sin, nó 

  (b) go mbeidh forais réasúnacha aige chun a chreidiúint go bhfuil cion de chuid earnáil 
1 nó 2 déanta ag comhalta den sórt sin le linn glacadóireacht a sheoladh, 

  déanfaidh an comhlacht gairmiúil an ní a thuairisciú don Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú 
Corparáideach láithreach, agus tabharfaidh sé sonraí sa tuairisc i dtaobh an chinnidh nó, 
de réir mar a bheidh, i dtaobh an chiona líomhnaithe. 

 (2) Má mhainníonn comhlacht gairmiúil an t-alt seo a chomhlíonadh, beidh an comhlacht 
sin, agus aon oifigeach don chomhlacht arb inchurtha an mhainneachtain ina leith, 
ciontach i gcion de chuid earnáil 3.
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CUID 9

atheagRuithe, fálacha, cumaisc agus Rannta 

caiBidil 1

Scéimeanna Comhshocraíochta

Léiriú (Caibidil 1)

449. (1) Sa Chaibidil seo—

  folaíonn “comhshocraíocht”, i ndáil le cuideachta, atheagrú ar scairchaipiteal na 
cuideachta trí scaireanna d’aicmí éagsúla a chomhdhlúthú nó trí scaireanna a roinnt ina 
scaireanna d’aicmí éagsúla nó ar an dá mhodh sin; 

  ciallaíonn “iontaobhaithe bintiúr”, i ndáil le cuideachta, iontaobhaithe gníomhais a 
dhéanann eisiúint bintiúr ag an gcuideachta a áirithiú; 

  léifear “cuideachta nua” de réir alt 455(1)(b)(ii);

  léifear “seanchuideachta” de réir alt 455(1)(b)(ii);

  léifear “ciorclán scéime” de réir alt 452(1)(a);

  ciallaíonn “cruinniú scéime” cruinniú de chreidiúnaithe (nó d’aon aicme creidiúnaithe)  
nó de chomhaltaí (nó d’aon aicme comhaltaí) chun go ndéanfaidh siad breithniú agus  
vótáil ar rún lena mbeartaítear go gcomhaontófar an comhréiteach nó an  
chomhshocraíocht lena mbaineann;

  ciallaíonn “ordú scéime” ordú ón gcúirt faoi alt 453(2)(c) lena gceadaítear  
comhréiteach nó comhshocraíocht dá dtagraítear in alt 450;

  ciallaíonn “tromlach speisialta” tromlach de réir lín atá in ionannas do 75 faoin gcéad ar a 
laghad, de réir luacha, de na creidiúnaithe nó den aicme creidiúnaithe nó de na comhaltaí 
nó den aicme comhaltaí, de réir mar a bheidh, a bheidh i láthair agus a vótálfaidh, cibé 
acu go pearsanta nó trí sheachvótálaí, ag an gcruinniú scéime.

 (2) Aon tagairt sa Chaibidil seo do chomhréiteach nó do chomhshocraíocht a bheartófar 
idir cuideachta agus a creidiúnaithe (nó aon aicme díobh) nó a comhaltaí (nó aon aicme 
díobh) folaíonn sí tagairt d’imthosca ina mbeartófar comhréiteach nó comhshocraíocht 
idir cuideachta agus— 

  (a) a creidiúnaithe (nó aon aicme díobh), agus

  (b) a comhaltaí (nó aon aicme díobh),

  agus, dá réir sin, beidh na cumhachtaí faoin gCaibidil seo infheidhmithe, agus beidh 
na dualgais faoin gCaibidil seo le cur i gcrích, sna himthosca is déanaí a luaitear mar a 
bheidh sna himthosca céadluaite.

Cruinnithe scéime — stiúrthóirí do chomóradh cruinnithe den sórt sin agus cumhacht na 
cúirte chun cruinnithe den sórt sin a ghairm

450. (1) I gcás go mbeartófar comhréiteach nó comhshocraíocht idir cuideachta agus—
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  (a) a creidiúnaithe nó aicme díobh, nó

  (b) a comhaltaí nó aon aicme díobh,

  féadfaidh stiúrthóirí na cuideachta—

  (i) na cruinnithe scéime iomchuí de na creidiúnaithe nó den aicme lena mbaineann 
díobh a chomóradh, nó

  (ii) na cruinnithe scéime iomchuí de na comhaltaí nó den aicme díobh lena mbaineann a 
chomóradh.

 (2) Aon tagairtí i bhfo-ailt (1) agus (5) do na cruinnithe scéime iomchuí de chreidiúnaithe nó 
de chomhaltaí, de réir mar a bheidh, is tagairtí iad do cheachtar díobh seo a leanas— 

  (a) cruinnithe scéime ar leithligh de na creidiúnaithe nó de na comhaltaí áirithe (de 
réir mar is cuí) atá sna haicmí ar leithligh a gceanglaítear, faoin dlí ginearálta, iad a 
chomhdhéanamh chun críche vótála ar na tograí le haghaidh an chomhréitigh nó na 
comhshocraíochta, nó

  (b) más rud é, faoin dlí ginearálta, nach gceanglaítear aicmí ar leithligh den sórt sin a 
chomhdhéanamh chun na críche sin, cruinniú scéime aonair de na creidiúnaithe nó 
de na comhaltaí (de réir mar is cuí).

 (3) I gcás go mbeartófar comhréiteach no comhshocraíocht dá dtagraítear i bhfo-alt (1) agus 
nach bhfeidhmeoidh stiúrthóirí na cuideachta na cumhachtaí faoin bhfo-alt sin, féadfaidh 
an chúirt, ar iarratas, aon tráth, ó aon duine de na daoine seo a leanas, a ordú go ndéanfar 
cruinniú scéime no cruinnithe scéime de na creidiúnaithe nó de na comhaltaí (nó, de réir 
mar a bheidh, den aicme lena mbaineann de cheachtar díobh) a ghairm ar cibé modh a 
ordóidh an chúirt.

 (4) Is iad na daoine dá dtagraítear i bhfo-alt (3):

  (a) an chuideachta;

  (b) aon chreidiúnaí nó aon chomhalta de chuid na cuideachta; 

  (c) i gcás cuideachta a bheidh á foirceannadh, an leachtaitheoir.

 (5) Gan dochar do dhlínse na cúirte faoi alt 453(2)(c) chun a chinneadh an gcomhlíonann 
na cruinnithe scéime a tionóladh an dlí ginearálta dá dtagraítear i bhfo-alt (2), féadfaidh 
an chúirt, i bhfeidhmiú a dlínse di chun cruinnithe a ghairm faoi fho-alt (3), dá rogha 
féin, i gcás go measann sí é a bheith cóir agus caoithiúil déanamh amhlaidh, ordacháin 
a thabhairt i dtaobh cad iad na cruinnithe scéime iomchuí nach foláir a thionól sna 
himthosca lena mbaineann.

 (6) Má bheartaítear comhréiteach nó comhshocraíocht idir an chuideachta agus aicme dá 
creidiúnaithe nó dá comhaltaí, ansin— 

  (a) an tagairt i bhfo-alt (2) do chreidiúnaithe nó do chomhaltaí, sa chéad áit a bhfuil sí, 
is tagairt í don aicme sin creidiúnaithe nó comhaltaí, de réir mar is cuí (“an aicme 
preideacáide”), agus 

  (b) na tagairtí i míreanna (a) agus (b) den fho-alt sin d’aicmí ar leithligh de  
chreidiúnaithe nó de chomhaltaí is tagairtí iad d’aicmí ar leithligh de chreidiúnaithe 
nó de chomhaltaí, de réir mar is cuí, atá san aicme preideacáide.
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Cumhachtaí na cúirte chun bac a chur ar imeachtaí nó chun srian a chur le himeachtaí 
breise

451. (1) Tá feidhm ag an alt seo i gcás go ndéanfar cruinniú scéime amháin no níos mó a 
chomóradh faoi alt 450(1) nó go ndéanfar iarratas faoi alt 450(3) i ndáil le cuideachta. 

 (2) I gcás go mbeidh feidhm ag an alt seo, féadfaidh an chúirt, ar iarratas ó aon duine de 
na daoine seo a leanas, ar cibé téarmaí a fheicfear di a bheith cóir, bac a chur ar na 
himeachtaí go léir nó srian a chur le himeachtaí breise i gcoinne na cuideachta go ceann 
cibé tréimhse is cuí leis an gcúirt.

 (3) Is iad seo a leanas na daoine dá dtagraítear i bhfo-alt (2):

  (a) an chuideachta;

  (b) stiúrthóirí na cuideachta;

  (c) aon chreidiúnaí nó comhalta de chuid na cuideachta;

  (d) i gcás cuideachta a bheidh á foirceannadh, an leachtaitheoir. 

Faisnéis maidir le comhréitigh nó comhshocraíochtaí le comhaltaí agus creidiúnaithe

452. (1) I gcás go ndéanfar cruinniú scéime a chomóradh nó a ghairm faoi alt 450—

  (a) déanfar, le gach fógra ag comóradh nó ag gairm an chruinnithe a chuirfear chuig 
creidiúnaí nó comhalta den chuideachta lena mbaineann, ciorclán a chur chuige nó 
chuici freisin (dá ngairtear “ciorclán scéime” san alt seo)—

   (i) ina míneofar éifeacht an chomhréitigh nó na comhshocraíochta,

   (ii) ina luafar go háirithe aon leasanna ábhartha atá ag stiúrthóirí na cuideachta, 
cibé acu mar stiúrthóirí nó mar chomhaltaí nó mar chreidiúnaithe de chuid na 
cuideachta nó eile, agus éifeacht an chomhréitigh nó na comhshocraíochta orthu, 
sa mhéid nach ionann í agus an éifeacht ar a samhail de leasanna ag daoine eile. 

   (iii) má dhéanann an comhréiteach nó an chomhshocraíocht difear do chearta 
bintiúrach de chuid na cuideachta, ag tabhairt de shamhail an mhínithe i ndáil le 
hiontaobhaithe do bhintiúraigh a cheanglaítear a thabhairt faoi fho-alt (ii) i ndáil 
le stiúrthóirí na cuideachta, 

  (b) beidh, i ngach fógra ag gairm nó ag comóradh an chruinnithe a thabharfar trí fhógrán, 
ciorclán scéime nó fógra faoin áit agus faoin am a bhféadfaidh creidiúnaithe nó 
comhaltaí atá i dteideal a bheith i láthair ag an gcruinniú cóipeanna den ciorclán 
scéime a fháil. 

 (2) I gcás go mbeidh i bhfógra a thabharfar trí fhógrán, fógra go bhféadfaidh creidiúnaithe 
nó comhaltaí atá i dteideal a bheith i láthair ag an gcruinniú scéime cóipeanna a fháil den 
chiorclán scéime, déanfaidh an chuideachta cóip den chiorclán scéime a thabhairt saor 
in aisce do gach creidiúnaí nó comhalta den sórt sin má dhéanann sé nó sí iarratas ar an 
modh a chuirfear in iúl leis an bhfógra.

 (3) Déanfaidh gach stiúrthóir agus iontaobhaí bintiúir an fhaisnéis a chur ar fáil i scríbhinn 
don chuideachta a bhaineann leis an stiúrthóir agus leis an iontaobhaí bintiúir sin, de réir 
mar a bheidh, a cheanglaítear don chiorclán scéime.

cd.9
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 (4) Faoi réir fho-alt (6), má mhainníonn cuideachta aon cheanglas den alt seo a  
chomhlíonadh, beidh an chuideachta agus aon oifigeach di a rinne mainneachtain 
ciontach i gcion de chuid earnáil 3. 

 (5) Chun críoch fho-alt (4), measfar go mbeidh aon leachtaitheoir de chuid na cuideachta 
nó aon iontaobhaí bintiúir de chuid na cuideachta ina oifigeach no ina hoifigeach don 
chuideachta.

 (6) In aon imeachtaí i gcoinne duine i leith cion faoi fho-alt (4), is cosaint é a chruthú  
gurbh é ba chúis leis an mainneachtain diúltú ó aon duine eile, ar stiúrthóir nó iontaobhaí 
bintiúir é nó í, na sonraí ba ghá i dtaobh a leasanna a sholáthar. 

 (7) Folaíonn tagairtí san alt seo do stiúrthóirí tagairtí do chúlstiúrthóirí agus do stiúrthóirí  
de facto. 

Imthosca ina dtiocfaidh comhréiteach nó comhshocraíocht chun bheith ina cheangal nó  
ina ceangal ar chreidiúnaithe nó ar chomhaltaí lena mbaineann

453. (1) Má chomhlíontar na coinníollacha seo a leanas, tiocfaidh comhréiteach nó 
comhshocraíocht chun bheith ina cheangal nó ina ceangal, le héifeacht ó dháta an 
tseachadta dá dtagraítear in alt 454(1), ar gach creidiúnaí nó aicme creidiúnaithe dá 
dtagraítear in alt 450(1)(a) nó ar gach comhalta nó aicme comhaltaí dá dtagraítear in alt 
450(1)(b) (nó ar iad araon de réir mar a bheidh) agus freisin— 

  (a) ar an gcuideachta, nó

  (b) i gcás cuideachta i gcúrsa a foirceanta, ar an leachtaitheoir agus ar ranníocóirí na 
cuideachta.

 (2) Is iad na coinníollacha dá dtagraítear i bhfo-alt (1): 

  (a) tromlach speisialta ag cruinniú scéime, nó, i gcás go dtionólfar níos mó ná cruinniú 
scéime amháin, ag gach ceann de na cruinnithe scéime, vótaí i bhfabhar rún ag 
comhaontú leis an gcomhréiteach nó leis an gcomhshocraíocht;

  (b) fógra—

   (i) maidir le rún nó rúin den sórt sin a rith ag cruinniú scéime nó ag cruinnithe 
scéime, agus

   (ii) go ndéanfar iarratas faoi mhír (c)chun na cúirte i ndáil leis an gcomhréiteach nó 
leis an gcomhshocraíocht, 

   a fhógairt uair amháin ar a laghad in 2 nuachtán laethúla a scaiptear sa cheantar ina 
bhfuil oifig chláraithe na cuideachta nó príomháit ghnó na cuideachta; agus

  (c) go gceadóidh an chúirt, ar iarratas a dhéanamh chuici, an comhréiteach no an 
chomhshocraíocht. 

 (3) Beidh feidhm ag alt 192 i ndáil le haon rún den sórt sin a luaitear i bhfo-alt (2)(a) a ritear 
ag aon chruinniú scéime a chuirtear ar atráth. 

 (4) I gcás go mbeidh údarás Stáit ina chreidiúnaí de chuid na cuideachta, beidh údarás den 
sórt sin i dteideal tograí a ghlacadh faoin alt seo d’ainneoin—
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  (a) go ndéanfaí dochar, faoi na tograí, d’aon éileamh de chuid an údaráis sin mar 
chreidiúnaí, nó

  (b) aon achtacháin eile.

 (5) I bhfo-alt (4), ciallaíonn “údarás Stáit” an Stát, Aire den Rialtas, údarás áitiúil nó na 
Coimisinéirí Ioncaim. 

Forálacha forlíontacha i ndáil le halt 453

454. (1) I gcás go ndéanfar ordú scéime, cuirfidh an chuideachta faoi deara go seachadfar cóip  
de ar an gCláraitheoir laistigh de 21 lá tar éis an dáta a dhéanfar an t-ordú; beidh éifeacht 
láithreach ag an ordú scéime ar an seachadadh sin a bheith déanta den chóip sin. 

 (2) Cuirfidh an chuideachta cóip den ordú sin ag gabháil le gach cóip de bhunreacht na 
cuideachta a eiseoidh sí tar éis don ordú scéime a bheith déanta. 

 (3) Má dhéantar mainneachtain fo-alt (1) nó (2) a chomhlíonadh, beidh an chuideachta  
lena mbaineann agus aon oifigeach eile di a rinne mainneachtain ciontach i gcion de 
chuid earnáil 3.

Forálacha chun athchóiriú agus cónascadh cuideachtaí a éascú

455. (1) Más rud é—

  (a) go ndéanfar iarratas chun na cúirte chun comhréiteach nó comhshocraíocht faoi  
alt 453(2)(c) a cheadú, agus

  (b) go suífear don chúirt—

   (i) gur beartaíodh an comhréiteach nó an chomhshocraíocht chun críoch scéime  
nó i dtaca le scéim, chun aon chuideachta nó cuideachtaí a athchóiriú nó chun 
aon 2 chuideachta nó níos mó a chónascadh, agus 

   (ii) faoin scéim go bhfuil an t-iomlán nó aon chuid de ghnóthas, sócmhainní nó 
dliteanais aon chuideachta atá i gceist sa scéim (dá ngairtear “an tseanchuideachta” 
san alt seo) le haistriú chuig cuideachta eile (dá ngairtear “an chuideachta nua” 
san alt seo), 

  féadfaidh an chúirt, leis an ordú scéime nó le haon ordú ina dhiaidh sin, foráil a  
dhéanamh le haghaidh aon ní nó nithe a leagtar amach i bhfo-alt (2).

 (2) Is iad na nithe seo a leanas a bhféadfaidh an chúirt foráil a dhéanamh ina leith:

  (a) an t-iomlán nó aon chuid den ghnóthas, de na sócmhainní nó de na dliteanais de 
chuid aon seanchuideachta a aistriú chuig an gcuideachta nua; 

  (b) leithroinnt nó leithreasú ag an gcuideachta nua ar aon scaireanna, bintiúir, beartais 
nó leasanna eile dá samhail sa chuideachta sin atá, faoin gcomhréiteach nó faoin 
gcomhshocraíocht, le leithroinnt nó le leithreasú ag an gcuideachta sin ar aon duine 
nó lena aghaidh nó lena haghaidh; 

  (c) leanúint d’aon imeachtaí dlí atá ar feitheamh ag aon seanchuideachta nó ina  
coinne ag an gcuideachta nua nó ina coinne; 

  (d) díscaoileadh aon seanchuideachta, lena foirceannadh nó gan í a fhoirceannadh; 
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  (e) an soláthar atá le déanamh d’aon daoine a easaontóidh, laistigh de cibé tréimhse  
agus ar cibé modh a ordóidh an chúirt, leis an gcomhréiteach nó leis an 
gcomhshocraíocht; 

  (f) cibé nithe teagmhasacha, iarmhartacha agus forlíontacha is gá chun a áirithiú 
go ndéanfar an t-athchóiriú nó an cónascadh a chur i gcrích go hiomlán agus go 
héifeachtach. 

 (3) I gcás go ndéanfar foráil leis an ordú scéime nó le hordú ina dhiaidh sin faoin alt seo 
maidir le sócmhainní nó dliteanais a aistriú, aistreofar na sócmhainní sin, de bhua an 
ordaithe, chun na cuideachta nua agus dílseofar iad di, agus, aistreofar na dliteanais 
sin, de bhua an ordaithe, chun na cuideachta nua agus tiocfaidh siad chun bheith ina 
ndliteanais ar an gcuideachta nua, agus i gcás aon sócmhainní, má ordaítear leis an ordú 
amhlaidh, go mbeidh siad saor ó aon mhuirear a bheidh, de bhua an chomhréitigh nó na 
comhshocraíochta, le scor d’éifeacht a bheith aige.

 (4) I gcás go ndéanfar foráil den chineál atá leagtha amach i bhfo-alt (2)—

  (a) leis an ordú scéime — cuirfidh gach cuideachta ar i ndáil léi a dhéantar an 
t-ordú (seachas an chuideachta ar cheadaigh an chúirt an comhréiteach nó an 
chomhshocraíocht i ndáil léi), nó 

  (b) le hordú ina dhiaidh sin — cuirfidh gach cuideachta (gan eisceacht) ar i ndáil léi a 
dhéantar an t-ordú,

  faoi deara go seachadfar ar an gCláraitheoir cóip de laistigh de 21 lá tar éis an dáta a 
dhéanfar an t-ordú. 

 (5) Má mhainníonn an chuideachta fo-alt (4) a chomhlíonadh, beidh an chuideachta agus 
aon oifigeach di a rinne mainneachtain ciontach i gcion de chuid earnáil 3. 

 (6) San alt seo, folaíonn “sócmhainní” maoin, cearta agus cumhachtaí de gach tuairisc, agus 
folaíonn “dliteanais” dualgais. 

caiBidil 2

Fálacha

Léiriú (Caibidil 2)

456. (1) Sa Chaibidil seo—

  ciallaíonn “scairshealbhóir aontach” sealbhóir aon chinn de na scaireanna a bheidh i 
gceist, ar ina leith a bheidh an scéim, an conradh nó an tairiscint tagtha chun bheith ina 
ceangal nó ina cheangal nó ceadaithe nó glactha agus déantar an míniú seo a fhorlíonadh 
le halt 459(8); 

  léifear “fógra glaoigh” de réir alt 457(4)(a);

  ciallaíonn “scairshealbhóir easaontach” sealbhóir aon chinn de na scaireanna a bheidh i 
gceist, ar ina leith nach mbeidh an scéim, an conradh nó an tairiscint tagtha chun bheith 
ina ceangal nó ina cheangal nó ceadaithe nó glactha, nó sealbhóir a mhainnigh nó a 
dhiúltaigh a scaireanna a aistriú de réir na scéime, an chonartha nó na tairisceana agus 
déantar an míniú seo a fhorlíonadh le halt 459(8); 
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  léifear “fógra faisnéise” de réir alt 457(6);

  léifear “cuideachta is tairgí” de réir alt 457(1);

  léifear “tairgeoir” de réir alt 457(1); 

  tá le “scéim, conradh nó tairiscint iomchuí” an bhrí a shanntar dó le halt 457(1);

  ciallaíonn “na scaireanna a bheidh i gceist” na scaireanna a mbeidh baint ag fáil 
úinéireachta tairbhiúla orthu ag tairgeoir sa scéim, sa chonradh nó sa tairiscint dá 
dtagraítear in alt 457(1).

 (2) Beidh feidhm na Caibidle seo faoi shrian, arb ionann is a bhí i gcás na bhforálacha 
comhréire d’Acht 1963, ag na rialacháin arna ndéanamh faoi alt 3 d’Acht na gComhphobal 
Eorpach, 1972 dá dtagraítear i mír 11 de Sceideal 6. 

An ceart chun imcheannach a dhéanamh i leith scairshealbhóirí nach n-aontaíonn le scéim 
nó le conradh arna ceadú nó arna cheadú ag tromlach agus ceart scairshealbhóirí den sórt 
sin go ndéanfar imcheannach ina leith

457. (1) San alt seo, ciallaíonn “scéim, conradh nó tairiscint iomchuí” scéim, conradh nó  
tairiscint trína bhfaigheadh duine (dá dtagraítear sa Chaibidil seo “tairgeoir”) úinéireacht 
thairbhiúil ar na scaireanna go léir (seachas scaireanna atá ar úinéireacht thairbhiúil 
cheana féin ag an tairgeoir) i gcaipiteal cuideachta (dá dtagraítear san alt seo an 
“chuideachta is tairgí”).

 (2) Beidh feidhm ag an alt seo i gcás scéim, conradh nó tairiscint iomchuí— 

  (a) do theacht chun bheith ina cheangal nó ina ceangal nó a bheith ceadaithe nó  
glactha i leith 80 faoin gcéad ar a laghad de réir luacha de na scaireanna a bheidh i 
gceist, agus

  (b) do theacht chun bheith ina cheangal nó ina ceangal amhlaidh nó a bheith  
ceadaithe nó glactha amhlaidh tráth nach déanaí ná 4 mhí tar éis an dáta a dhéanfar 
téarmaí na scéime, an chonartha nó na tairisceana sin a fhoilsiú i gcoitinne do 
shealbhóirí na scaireanna a bheidh i gceist,

  ach faoi réir alt 458 i ndáil le ceart an tairgeora faoi fho-alt (3) (ceart an tairgeora chun 
imcheannach a dhéanamh).

 (3) I gcás go mbeidh feidhm ag an alt seo, beidh an tairgeoir i dteideal úinéireacht  
thairbhiúil a fháil ar gach ceann nó aon cheann de na scaireanna a bheidh i gceist a 
bheidh fágtha ón scairshealbhóir easaontach nó ó na scairshealbhóirí easaontacha— 

  (a) ar na téarmaí céanna a bheidh tagtha chun bheith ina cheangal nó ina ceangal nó a 
bheith ceadaithe nó glactha mar a luaitear i bhfo-alt (2), nó

  (b) i gcás go ndéanfar iarratas faoi alt 459(5)(a), aon téarmaí éagsúla a shonróidh an 
chúirt, 

  ach sin sa chás amháin, i gceachtar cás, go gcomhlíonfar na coinníollacha seo a leanas.

 (4) Is iad seo a leanas na coinníollacha sin le haghaidh scaireanna scairshealbhóra  
easaontaigh a fháil amhlaidh:
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  (a) tabharfaidh an tairgeoir, aon tráth sula rachaidh an tréimhse 6 mhí tar éis dháta an 
fhoilsithe dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(b) in éag, fógra san fhoirm fhorordaithe don 
scairshealbhóir easaontach gur mian leis an tairgeoir úinéireacht thairbhiúil a fháil ar 
a chuid no a cuid scaireanna (a ngairtear “fógra glaoigh” den fhógra sin san alt seo); 
agus

  (b) cibé acu—

   (i) go mbeidh 30 lá caite ón dáta a tugadh an fógra glaoigh gan iarratas a dhéanamh 
chun na cúirte faoi alt 459(5)(a) ag an scairshealbhóir easaontach nó, tar 
éis iarratas den sórt sin a bheith déanta chun na cúirte ag an scairshealbhóir 
easaontach, go gceadóidh an chúirt, mar sin féin, an fháil sin; nó 

   (ii) go ndéanfaidh an scairshealbhóir easaontach iarratas chun na cúirte faoi alt 
459(5)(a) laistigh den tréimhse sin ach go dtarraingeofar siar é.

 (5) I gcás go ndéantar foráil leis an scéim, an conradh nó an tairiscint go bhféadfaidh an 
scairshealbhóir aontach roghnú a dhéanamh idir 2 shraith téarmaí nó níos mó chun go 
bhfaighidh an tairgeoir úinéireacht thairbhiúil ar na scaireanna a bheidh i gceist— 

  (a) beidh ag gabháil leis an bhfógra ghlaoigh, nó corprófar ann, fógra a luafar ann 
na sraitheanna téarmaí ionadúla a bhféadfaidh scairshealbhóirí aontacha rogha a 
dhéanamh eatarthu agus a sonrófar ann cé acu sraith de na téarmaí sin is infheidhme 
maidir leis an scairshealbhóir easaontach mura gcuirfidh sé nó sí in iúl don tairgeoir 
i scríbhinn roimh 14 lá a bheith caite ó dháta an fhógra a thabhairt, cé acu is rogha 
leis nó léi de na sraitheanna téarmaí ionadúla sin, agus

  (b) is iad na téarmaí ar a mbeidh an tairgeoir faoin alt seo i dteideal agus faoi cheangal, 
faoin alt seo, an úinéireacht thairbhiúil a fháil ar scaireanna an scairshealbhóra 
easaontaigh an tsraith téarmaí a chuirfidh an scairshealbhóir easaontach in iúl 
amhlaidh nó, mura gcuirfidh sé nó sí é sin in iúl amhlaidh, an tsraith téarmaí a 
shonrófar amhlaidh a bheith infheidhme maidir leis, ach i gceachtar cás, faoi réir 
fho-alt (3)(b). 

 (6) Ach amháin i gcás go mbeidh fógra glaoigh tugtha ag an tairgeoir don scairshealbhóir 
easaontach áirithe, déanfaidh an tairgeoir, laistigh de 30 lá tar éis dháta na scéime, an 
chonartha nó na tairisceana do theacht chun bheith ina cheangal nó ina ceangal, a bheith 
ceadaithe no glactha, fógra ina thaobh sin a thabhairt ar an modh forordaithe do gach 
scairshealbhóir de na scairshealbhóirí easaontacha (a ngairtear “fógra faisnéise” den 
fhógra sin san alt seo). 

 (7) Beidh an tairgeoir faoi cheangal úinéireacht thairbhiúil na scaireanna a bheidh i  
gceist a bheidh fágtha a fháil ar na téarmaí céanna a bheidh tagtha chun bheith ina 
gceangal nó a bheidh ceadaithe nó glactha (nó, i gcás iarratas a dhéanfar faoi alt 459(5)
(b), ar aon téarmaí éagsúla a shonróidh an chúirt) más rud é—

  (a) go mbeidh an tairgeoir tagtha chun bheith i dteideal na scaireanna a fháil faoi  
fho-alt (3), nó

  (b) ach amháin i gcás go mbeidh feidhm ag mír (a), go gceanglóidh an scairshealbhóir 
easaontach, aon tráth laistigh de 3 mhí tar éis an dáta a tugadh an fógra faisnéise dó 
nó di, ar an tairgeoir a scaireanna a fháil.

 (8) I gcás go n-íocfar an chomaoin i ndáil leis an bhfáil de bhun fho-alt (3) nó (7) de scair 
nó scaireanna duine a bhfuil cónaí air nó uirthi sa Stát, go hiomlán nó go páirteach, le 
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hairgead tirim trí sheic, beidh an seic sin, mura gcomhaontaíonn an duine a mhalairt, 
ina sheic a bheidh tarraingthe ar chuntas a oibrítear le banc imréitigh nó le cibé foras 
creidmheasa eile a bheidh forordaithe, ar cuntas é a bheidh á oibriú leis an mbanc sin nó 
le foras eile ag brainse de arna bhunú sa Stát.

Ceanglas breise a bheidh le comhlíonadh, i gcásanna áirithe, chun go mbeidh feidhm ag an 
gceart chun imcheannach a dhéanamh

458. (1) Mura rud é go gcomhlíonfar an ceanglas breise i bhfo-alt (3), níl an tairgeoir i dteideal, 
sa chás a leagtar amach i bhfo-alt (2), fógra glaoigh a sheirbheáil nó scaireanna 
scairshealbhóra easaontaigh a fháil faoi alt 457(3); ach ní dhéanfaidh an t-alt seo difear 
do cheart scairshealbhóra easaontaigh faoi alt 457(7) (an ceart a bheith ceannaithe 
amach).

 (2) Is é an cás dá dtagraítear i bhfo-alt (1) cás ina mbeidh scaireanna sa chuideachta is tairgí, 
ar dháta an fhoilsithe a luaitear in alt 457(2)(b), ar úinéireacht thairbhiúil an tairgeora 
cheana féin go feadh luach is mó ná 20 faoin gcéad de luach comhiomlán na scaireanna 
sin agus na scaireanna a bheidh i gceist.

 (3) Is é an ceanglas breise dá dtagraítear i bhfo-alt (1) i dteannta iad a bheith i seilbh 80 
faoin gcéad ar a laghad de réir luacha de na scaireanna a bheidh i gceist, gurb ionann 
líon na scairshealbhóirí aontacha agus 50 faoin gcéad ar a laghad de líon sealbhóirí na 
scaireanna sin.

Forálacha forlíontacha i ndáil le hailt 457 agus 458 (lena n-áirítear foráil maidir le hiarratais 
chun na cúirte)

459. (1) Faoi réir fho-ailt (3) agus (4), maidir le fógra glaoigh agus fógra faisnéise—

  (a) beidh sé sínithe ag an tairgeoir nó thar a cheann nó thar a ceann,

  (b) tabharfar é don scairshealbhóir—

   (i) trína sheachadadh ar an scairshealbhóir, nó

   (ii) trína fhágáil ag seoladh an scairshealbhóra mar a bheidh taifeadta i gclár na 
gcomhaltaí den chuideachta is tairgí; nó

   (iii) trína chur leis an bpost i litir réamhíoctha— 

    (I) chuig seoladh an scairshealbhóra mar a bheidh taifeadta sa chlár roimhe seo, 
nó

    (II) chuig an seoladh, más ann, laistigh den Stát a bheidh tugtha ag an 
scairshealbhóir i scríbhinn don chuideachta is tairgí le haghaidh fógraí a 
thabhairt dó nó di; 

    nó

   (iv) má chomhlíontar na coinníollacha a shonrófar i bhfo-alt (2), trí mhodhanna 
leictreonacha.

 (2) Is iad na coinníollacha dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(b)(iv)—

  (a) go mbeidh an scairshealbhóir tar éis toiliú i scríbhinn leis an tairgeoir modhanna 
leictreonacha a úsáid chun fógraí a thabhairt i ndáil leis no léi.
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  (b) ag an tráth a úsáidtear na modhanna leictreonacha chun fógra nó fógraí a thabhairt 
i ndáil leis an scairshealbhóir, nach mbeidh aon fhógra i scríbhinn faighte ag an 
tairgeoir ón scairshealbhóir á rá go bhfuil sé nó sí tar éis a thoiliú nó a toiliú dá 
dtagraítear i mír (a) a tharraingt siar , agus

  (c) is iad na modhanna áirithe a úsáidtear chun fógra nó fógraí a thabhairt go  
leictreonach na modhanna a mbeidh an scairshealbhóir tar éis toiliú leo.

 (3) I gcás go dtabharfar fógraí glaoigh nó fógraí faisnéise ar leithligh den tsamhail  
chéanna, a mbeidh fógra amháin nó níos mó díobh sínithe ag an tairgeoir (is comhlacht 
corpraithe) nó thar a cheann nó thar a ceann, measfar na fógraí glaoigh nó na fógraí 
faisnéise nár síníodh amhlaidh, chun críocha fho-alt (1)(a), a bheith sínithe amhlaidh má 
luaitear i bhfógraí glaoigh nó faisnéise gan síniú den sórt sin, ainm an stiúrthóra a rinne 
ceann amháin de na fógraí glaoigh sin nó, de réir mar a bheidh, de na fógraí faisnéise 
sin, a shíniú amhlaidh. 

 (4) Measfar fógraí glaoigh agus faisnéise a bheith tugtha i gceart chun críocha fho-alt (1)
(b)—

  (a) do chomhshealbhóirí scaire, tríd an bhfógra a thabhairt don chéad chomhshealbhóir 
a bheidh ainmnithe i gclár na gcomhaltaí i leith na scaire, 

  (b) do na daoine a bheidh i dteideal scaire de dhroim bás nó féimheacht  
scairshealbhóra—

   (i) trína sheachadadh ar dhaoine a bheidh á éileamh go bhfuil teideal acu amhlaidh, 
nó 

   (ii) trína fhágáil ag an seoladh a bheidh tugtha don chuideachta is tairgí ag daoine a 
bheidh á éileamh go bhfuil teideal acu amhlaidh, nó

   (iii) trína chur leis an bpost i litir réamhíoctha chuig na daoine a bheidh á éileamh go 
bhfuil teideal acu amhlaidh faoina n-ainm nó faoi theideal ionadaithe an duine 
éagtha nó an tsannaí i bhféimheacht nó aon tuairisc den tsamhail chéanna ag an 
seoladh a bheidh tugtha don chuideachta is tairgí ag na daoine a bheidh á éileamh 
go bhfuil teideal acu amhlaidh, nó

   (iv) i gcás nach mbeidh fógra i scríbhinn tugtha ag na daoine sin don chuideachta i 
dtaobh an bháis nó na féimheachta sin— 

    (I) trína fhágáil ag seoladh an scairshealbhóra mar atá taifeadta i gclár comhaltaí 
na cuideachta is tairgí, nó

    (II) trína chur leis an bpost i litir réamhíoctha chuig— 

     (A) seoladh an scairshealbhóra mar atá taifeadta sa chlár roimhe seo, nó

     (B) an seoladh, más ann, laistigh den Stát a bheidh tugtha ag an scairshealbhóir 
i scríbhinn don chuideachta is tairgí le haghaidh fógraí a thabhairt dó nó 
di,

   nó

  (c) do scairshealbhóirí a bhfuil a seoltaí taifeadta i gclár comhaltaí na cuideachta is 
tairgí nó dóibh siúd a mbeidh seoltaí le haghaidh fógraí a thabhairt dóibh tugtha 
acu i scríbhinn don chuideachta is tairgí, is (i gceachtar cás) seoltaí atá i ndlínsí atá 
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lasmuigh den Stát a rialáiltear lena ndlíthe an chumarsáid isteach sna dlínsí sin i 
ndáil le scéimeanna, le conarthaí nó le tairiscintí a bhfuil feidhm ag an gCaibidil seo 
maidir leo, trí fhógrán a fhoilseofar san Iris Oifigiúil.

 (5) Féadfaidh scairshealbhóir easaontach—

  (a) tar éis dó nó di fógra glaoigh a fháil, iarratas a dhéanamh chun na cúirte ar ordú 
lena gceadófar don scairshealbhóir a scaireanna a choinneáil nó lena n-athrófar 
téarmaí na scéime, an chonartha nó na tairisceana, mar atá feidhm acu maidir leis an 
scairshealbhóir sin, nó

  (b) i gcás go mbeidh an tairgeoir faoi cheangal a scaireanna a fháil de bhua alt 457(7)
(a), iarratas a dhéanamh chun na cúirte ar ordú lena n-athrófar téarmaí na scéime, 
an chonartha nó na tairisceana, mar atá feidhm acu maidir leis an scairshealbhóir 
easaontach sin,

  agus féadfaidh an chúirt, ar iarratas den sórt sin a bheith déanta, cibé ordú a mheasann sí 
is cuí a dhéanamh (lena n-áirítear ordú lena ndéantar foráil maidir le hathrú, amhail go 
gceanglófar comaoin airgid a íoc leis an scairshealbhóir easaontach). 

 (6) I gcás go mbeidh tairgeoir faoi cheangal scaireanna scairshealbhóra easaontaigh a  
fháil, déanfaidh an tairgeoir, laistigh de 30 lá ón dáta a thiocfaidh an tairgeoir chun  
bheith faoi cheangal amhlaidh nó, má tá iarratas chun na cúirte ag scairshealbhóir 
easaontach ar feitheamh an tráth sin, a luaithe is féidir tar éis an t-iarratas sin a chur de 
láimh— 

  (a) a sheachadadh ar an gcuideachta is tairgí—

   (i) cóip den fhoirm d’aon fhógra glaoigh nó d’aon fhógra faisnéise a bheidh  
tugtha, 

   (ii) liosta na ndaoine ar a mbeidh aon fhógra glaoigh nó aon fhógra faisnéise arna 
sheirbheáil agus líon na scaireanna a bheidh i gceist a bheidh i seilbh acu, 

   (iii) ionstraim aistrithe scaireanna na scairshealbhóirí easaontacha arna 
bhforghníomhú—

    (I) thar ceann na scairshealbhóirí easaontacha mar aistreoir ag aon duine a 
bheidh ceaptha ag an tairgeoir, agus 

    (II) ag an aistrí (arb é nó í tairgeoir nó fochuideachta don tairgeoir nó ainmneoir 
an tairgeora nó fochuideachta den sórt sin),

  (b) an méid nó an chomaoin eile atá in ionannas don phraghas is iníoctha ag an  
tairgeoir ar na scaireanna, a mbeidh an tairgeoir i dteideal a n-úinéireacht thairbhiúil 
a fháil de bhua na Caibidle seo, a íoc leis an gcuideachta is tairgí nó a dhílsiú di. 

 (7) Más rud é gur chomhlíon an tairgeoir fo-alt (6), déanfaidh an chuideachta is tairgí—

  (a) air sin, an duine a d’fhorghníomhaigh an ionstraim sin mar an t-aistrí a chlárú mar 
shealbhóir na scaireanna sin, 

  (b) aon suimeanna a bheidh faighte ag an gcuideachta is tairgí faoin alt seo a íoc i  
gcuntas bainc ar leithligh agus, ar feadh tréimhse 7 mbliana tar éis na suimeanna 
sin a fháil, aon suimeanna den sórt sin agus aon chomaoin eile a gheofar amhlaidh 
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a shealbhú ar iontaobhas do na daoine eile atá i dteideal na scaireanna, ar ina leith a 
fuarthas na suimeanna nó an chomaoin eile sin faoi seach,

  (c) tar éis dheireadh na tréimhse 7 mbliana roimhe seo, aon airgead a bheidh chun 
creidiúna don chuntas bainc sin agus aon scaireanna, urrúis eile nó maoin eile 
arna ndílsiú dó mar chomaoin, i dteannta ainmneacha na ndaoine a chreideann an 
chuideachta a bheith ina dteideal, a aistriú chuig an Aire Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe, a shlánóidh an chuideachta i leith suimeanna, scaireanna, urrúis nó 
maoin den sórt sin agus i leith aon éileamh a dhéanfaidh na daoine a bheidh ina 
dteideal faoina choinne sin, 

  (d) fad a bheidh scaireanna an tairgeora dílsithe don chuideachta is tairgí (i gcás go mbeidh 
scaireanna sa tairgeoir eisithe mar an chomaoin iomlán nó cuid den chomaoin) gan a 
bheith i dteideal aon cheart vótála a thabharfar leis na scaireanna sin ach amháin faoi 
threoracha arna dtabhairt ag an scairshealbhóir ar ina leith a eisíodh na scaireanna 
sin amhlaidh, nó ag a chomharba nó a comharba i dteideal, agus de réir na dtreoracha 
sin.

 (8) I gcás nach dtiocfaidh an scéim, an conradh nó an tairiscint chun bheith ina cheangal 
nó ina ceangal ar dhuine nó nach gceadóidh sé nó sí nó nach nglacfaidh sé nó sí leis 
an gcéanna ach amháin i leith cuid de na scaireanna a shealbhaíonn sé nó sí, déileálfar 
leis nó léi mar scairshealbhóir aontach maidir leis an gcuid sin dá shealúchas nó dá 
sealúchas agus mar scairshealbhóir easaontach maidir leis an gcuid eile dá shealúchas 
nó dá sealúchas. 

Forléiriú ar thagairtí áirithe sa Chaibidil d’úinéireacht thairbhiúil, feidhm na Caibidle 
maidir le haicmí scaireanna, etc.

460. (1) Le linn an Chaibidil seo a chur chun feidhme maidir le cuideachta is tairgí, arb é atá ina 
scairchaipiteal 2 aicme scaireanna nó níos mó, léifear na tagairtí sa Chaibidil seo do na 
scaireanna i gcaipiteal na cuideachta is tairgí mar thagairtí do na scaireanna ina caipiteal 
d’aicme áirithe. 

 (2) Chun críocha na Caibidle seo—

  (a) measfar scaireanna sa chuideachta is tairgí atá ar úinéireacht thairbhiúil ag 
fochuideachta an tairgeora a bheith ar úinéireacht thairbhiúil an tairgeora, agus

  (b) i gcás úinéireacht thairbhiúil scaireanna sa chuideachta is tairgí a bheith faighte ag 
fochuideachta don tairgeoir, measfar an úinéireacht thairbhiúil sin a bheith faighte ag 
an tairgeoir.

 (3) I gcás go gcomhaontóidh duine scaireanna a fháil i gcuideachta is tairgí, measfar, chun 
críocha na Caibidle seo, leas tairbhiúil sna scaireanna sin a bheith faighte ag an duine sin, 
agus ní bhainfidh sé le hábhar go mbeidh aon leas sna scaireanna sin ag aon duine eile.

 (4) Chun críocha na Caibidle seo, ní déileálfar le scaireanna mar scaireanna nach bhfuil ar 
úinéireacht thairbhiúil ag an tairgeoir de bhíthin amháin go bhfuil— 

  (a) na scaireanna sin, nó go bhféadfaidh siad teacht chun bheith, faoi réir muirear i 
bhfabhar duine eile, nó

  (b) gurb ábhar iad na scaireanna sin do ghealltanas in-chúlghairthe nó neamh-
inchúlghairthe ar thaobh shealbhóir na scaireanna sin go nglacfaidh sé nó sí le 
tairiscint má dhéantar tairiscint den sórt sin.
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caiBidil 3

Cumaisc

Léiriú (Caibidil 3)

461. (1) Sa Chaibidil seo—

  ciallaíonn “stiúrthóir”, i ndáil le cuideachta atá á foirceannadh, leachtaitheoir;

  ciallaíonn “cumasc”—

  (a) cumasc trí fháil,

  (b) cumasc trí chomhghabháil, nó

  (c) cumasc trí chuideachta nua a fhoirmiú,

  de réir bhrí alt 463 i ngach cás;

  ciallaíonn “cuideachta cumaisc”—

  (a) i ndáil le cumasc trí fháil nó cumasc trí chomhghabháil, cuideachta atá, i ndáil leis an 
gcumasc sin, ina cuideachta is aistreoir nó ina cuideachta comharbais, agus

  (b) i ndáil le cumasc trí chuideachta nua a fhoirmiú, cuideachta atá, i ndáil leis an 
gcumasc sin, ina cuideachta is aistreoir;

  ciallaíonn “cóimheas malartaithe scaireanna” an líon scaireanna nó urrús eile in aon 
chuideachta comharbais a bhforáiltear le dréacht-téarmaí comhchoiteanna an chumaisc 
iad a chionroinnt ar chomhaltaí aon chuideachta is aistreoir mar mhalairt ar líon áirithe 
dá scaireanna nó dá n-urrúis eile sa chuideachta is aistreoir;

  ciallaíonn “cuideachta comharbais”, i ndáil le cumasc, an chuideachta a bhfuil 
sócmhainní agus dliteanais le haistriú, nó aistrithe, chuici ón gcuideachta is aistreoir nó 
ó na cuideachtaí is aistreoirí, ar mhodh cumaisc;

  ciallaíonn “cuideachta is aistreoir”, i ndáil le cumasc, cuideachta, a mbeidh a sócmhainní 
agus a dliteanais le haistriú, nó aistrithe, chuig an gcuideachta comharbais ar mhodh an 
chumaisc sin;

 (2) Aon tagairtí sa Chaibidil seo do chuideachta a fháil, is tagairtí iad do shócmhainní agus 
dliteanais na cuideachta a fháil ar mhodh cumaisc faoin gCaibidil seo.

Ceanglais chun go mbeidh feidhm ag an gCaibidil seo

462. Níl feidhm ag an gCaibidil seo ach amháin—

  (a) mura bhfuil aon cheann de na cuideachtaí cumaisc ina cuideachta phoiblí  
theoranta, agus

  (b) má tá aon cheann amháin ar a laghad de na cuideachtaí cumaisc ina cuideachta 
phríobháideach faoi theorainn scaireanna.
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Cumaisc lena mbaineann an Chaibidil seo — mínithe agus foráil fhorlíontach

463. (1) Sa Chaibidil seo, ciallaíonn “cumasc trí fháil” oibríocht ina bhfaigheann cuideachta 
sócmhainní agus dliteanais uile cuideachta amháin nó níos mó a dhíscaoiltear gan í 
no iad a leachtú mar mhalairt ar scaireanna sa chuideachta chéadluaite a eisiúint chuig 
comhaltaí na cuideachta sin nó na gcuideachtaí sin, fara aon íocaíocht airgid nó in 
éagmais aon íocaíocht airgid.

 (2) Sa Chaibidil seo, ciallaíonn “cumasc trí chomhghabháil” oibríocht trína ndéanann 
cuideachta, ar í a dhíscaoileadh agus gan í a leachtú, a sócmhainní agus a dliteanais uile 
a aistriú chuig cuideachta is sealbhóir ar na scaireanna uile atá in ionannas do chaipiteal 
na cuideachta céadluaite.

 (3) Sa Chaibidil seo, ciallaíonn “cumasc trí chuideachta nua a fhoirmiú” oibríocht ina 
ndéanann cuideachta nó cuideachtaí, ar iad a dhíscaoileadh gan iad a leachtú, a sócmhainní 
agus a dliteanais uile nó a sócmhainní agus a ndliteanais uile a aistriú chuig cuideachta 
a fhoirmíonn sí nó siad — an “chuideachta eile” — mar mhalairt ar scaireanna atá in 
ionannas do chaipiteal na cuideachta eile a eisiúint dá comhaltaí nó dá gcomhaltaí, fara 
aon íocaíocht airgid nó in éagmais aon íocaíocht airgid.

 (4) I gcás go mbeidh cuideachta á foirceannadh, féadfaidh sí teacht chun bheith ina páirtí 
i gcumasc cuideachta nua trí fháil, i gcumasc cuideachta nua trí chomhghabháil, nó i 
gcumasc cuideachta nua trí fhoirmiú, ar choinníoll nach mbeidh tús curtha le dáileadh 
a sócmhainní ar a scairshealbhóirí dáta dhréacht-téarmaí comhchoiteanna an chumaisc, 
faoi alt 466(5).

Ní fhéadfar cumasc a chur in éifeacht ach amháin de réir na bhforálacha iomchuí den  
Acht seo

464. (1) Ní fhéadfar cumasc a chur in éifeacht ach amháin faoi réim agus de réir—

  (a) an Nóis Imeachta maidir le Ceadú Achomair agus na bhforálacha cuí den Chaibidil 
seo i gcás go n-úsáidtear an nós imeachta sin, nó

  (b) de cheal an Nós Imeachta maidir le Ceadú Achomair a úsáid chun na críche sin, na 
bhforálacha iomchuí den Chaibidil seo,

  ach ní dochar é sin don rogha eile arb éard í dul ar aghaidh faoi Chaibidil 1 leis an toradh 
céanna nó toradh den tsamhail chéanna a bhaint amach leis an toradh is féidir a bhaint 
amach trí oibríocht den sórt sin.

 (2) An tagairt i bhfo-alt (3) do chumasc do theacht in éifeacht faoin gCaibidil seo nó in alt 
465 do dhul ar aghaidh faoin gCaibidil seo, folaíonn sí tagairt do chás ina n-úsáidtear an 
Nós Imeachta maidir le Ceadú Achomair agus na forálacha cuí den Chaibidil seo chun 
na críche sin.

 (3) Ní thiocfaidh cumasc in éifeacht faoin gCaibidil seo (ná aon oibríocht a bhfuil an éifeacht 
chéanna nó éifeacht den tsamhail chéanna léi faoi Chaibidil 1) de cheal an cheadaithe, 
an údaraithe nó an toilithe eile, más ann, a cheanglaítear le haon achtachán eile nó le 
gníomh Comhphobail chun go dtiocfaidh an cumasc in éifeacht.

Caibidlí 1 agus 3: modhanna comheisiacha chun dul ar aghaidh le cumasc a bhaint amach

465. Déanfar gnéithe uile na hoibríochta, ar cumasc í, trí dhul ar aghaidh faoin gCaibidil seo nó 
faoi Chaibidil 1 agus trí gan dul ar aghaidh go páirteach, maidir le cuid dá gnéithe, faoi aon 
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cheann amháin de na Caibidlí sin agus go páirteach, maidir le gnéithe eile dá gnéithe, faoin 
gCaibidil eile de na Caibidlí sin.

Dréacht-téarmaí comhchoiteanna cumaisc

466. (1) I gcás go mbeartófar cumasc a dhéanamh, déanfaidh stiúrthóirí na gcuideachtaí cumaisc 
dréacht-téarmaí comhchoiteanna an chumaisc a tharraingt suas agus na téarmaí sin a 
cheadú i scríbhinn.

 (2) Sonrófar, ar a laghad, i ndréacht-téarmaí comhchoiteanna an chumaisc:

  (a) i ndáil le gach ceann de na cuideachtaí is aistreoirí—

   (i) a hainm,

   (ii) a hoifig chláraithe, agus

   (iii) a huimhir chláraithe;

  (b) i ndáil leis an gcuideachta comharbais—

   (i) i gcás gur cuideachta láithreach í an chuideachta comharbais, na sonraí a 
shonraítear i bhfomhíreanna (i) go (iii) de mhír (a), nó

   (ii) i gcás gur cuideachta nua atá fós le foirmiú í an chuideachta comharbais, cad iad 
na sonraí atá beartaithe mar na sonraí a shonraítear i bhfomhíreanna (i) agus (ii) 
den mhír sin;

  (c) ach amháin i gcás cumasc trí chomhghabháil—

   (i) an cóimheas malartaithe scaireanna beartaithe agus méid aon íocaíocht airgid 
thirim,

   (ii) na téarmaí beartaithe a bhaineann le scaireanna nó urrúis eile sa chuideachta 
comharbais a chionroinnt, agus

   (iii) an dáta óna dtabharfaidh sealbhú scaireanna nó urrúis eile sa chuideachta 
comharbais teideal do na sealbhóirí a bheith páirteach i mbrabúis agus in aon 
choinníollacha speisialta a dhéanann difear don teideal sin;

  (d) an dáta óna ndéileálfar, chun críoch cuntasaíochta, le hidirbhearta na cuideachta is 
aistreoir nó leis na cuideachtaí is aistreoirí mar idirbhearta na cuideachta comharbais;

  (e) na cearta, más ann, a bheidh le tabhairt ag an gcuideachta comharbais do chomhaltaí 
na cuideachta is aistreoir nó na gcuideachtaí is aistreoirí a theachtann cearta speisialta 
nó do shealbhóirí urrús seachas scaireanna atá in ionannas do chaipiteal cuideachta is 
aistreoir, agus na bearta a bheartaítear a bhaineann leo;

  (f) aon bhuntáistí speisialta a dheonaítear—

   (i) d’aon stiúrthóir ar chuideachta chumaisc, nó

   (ii) d’aon duine arna cheapadh nó arna ceapadh faoi alt 468;

  (g) bunreacht na cuideachta comharbais;

  (h) faisnéis i dtaobh mheastóireacht na sócmhainní agus na ndliteanas a bheidh le 
haistriú chuig an gcuideachta comharbais; agus
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  (i) dátaí ráitis airgeadais gach cuideachta cumaisc a úsáideadh chun dréacht-téarmaí 
comhchoiteanna an chumaisc a ullmhú.

 (3) Féadfar go n-áireofar ar dhréacht-téarmaí comhchoiteanna an chumaisc cibé téarmaí 
breise nach mbeidh ar neamhréir leis an gCaibidil seo. 

 (4) Ní dhéanfar foráil le dréacht-téarmaí comhchoiteanna an chumaisc maidir le haon 
scaireanna sa chuideachta comharbais a mhalartú ar scaireanna i gcuideachta is aistreoir 
a shealbhaíonn—

  (a) an chuideachta comharbais féin nó a hainmnitheach thar a ceann, nó

  (b) an chuideachta is aistreoir féin nó a hainmnitheach thar a ceann.

 (5) Is é dáta dhréacht-téarmaí comhchoiteanna an chumaisc, chun críocha na Caibidle 
seo, an dáta a dhéanfaidh boird stiúrthóirí na gcuideachtaí cumaisc dréacht-téarmaí 
comhchoiteanna an chumaisc a cheadú i scríbhinn faoi fho-alt (1); i gcás nach ionann na 
dátaí a cheadóidh gach ceann de na boird stiúrthóirí na téarmaí sin amhlaidh, ansin, chun 
na gcríoch sin roimhe seo, is é an dáta an dáta is déanaí a cheadóidh bord stiúrthóirí na 
téarmaí sin.

Tuarascáil mhíniúcháin stiúrthóirí

467. (1) Ach amháin i gcás cumasc trí chomhghabháil agus faoi réir fho-alt (4), déanfaidh 
stiúrthóirí gach ceann de na cuideachtaí cumaisc tuarascáil i scríbhinn ar leithligh (an 
“tuarascáil mhíniúcháin”) a ullmhú i leith gach ceann de na cuideachtaí sin.

 (2) Tabharfar, ar a laghad, sonraí na nithe seo a leanas, agus míniú orthu, sa tuarascáil 
mhíniúcháin—

  (a) dréacht-téarmaí comhchoiteanna an chumaisc, agus

  (b) na forais dhlíthiúla agus eacnamaíocha le dréacht-téarmaí comhchoiteanna an 
chumaisc agus na himpleachtaí a bhaineann leo, ag tagairt go háirithe don chóimheas 
malartaithe scaireanna beartaithe, do struchtúir eagraíochta agus bhainistíochta, do 
ghníomhaíochtaí tráchtála le déanaí agus sa todhchaí agus do leasanna airgeadais 
shealbhóirí na scaireanna agus urrúis eile sa chuideachta.

 (3) Ar an tuarascáil mhíniúcháin a ullmhú i ndáil le cuideachta, ceadóidh an bord stiúrthóirí 
dá cuid an tuarascáil i scríbhinn.

 (4) Ní bheidh feidhm ag an alt seo má chomhlíontar an coinníoll seo a leanas, nó (de réir mar 
is cuí) an 2 choinníoll seo a leanas,:

  (a) seachas i gcás a thagann faoi réir mhír (b), gur chomhaontaigh na sealbhóirí uile ar 
scaireanna lena dtugtar an ceart chun vótáil ag cruinnithe ginearálta de gach ceann 
de na cuideachtaí cumaisc, nach mbeidh feidhm ag an alt seo; nó

  (b) i gcás gur ceanglas é a bhaineann le vótáil ag sealbhóirí scaireanna de chuid aon 
cheann de na cuideachtaí cumaisc do theacht in éifeacht (cibé acu vótáil i gcoitinne 
nó vótáil den chineál lena mbaineann an fo-alt seo) gur thoiligh sealbhóir ar urrúis 
de chuid na cuideachta leis sin—

   (i) gurb ann don chomhaontú a luaitear i mír (a), agus
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   (ii) gur chomhaontaigh na sealbhóirí uile ar urrúis de chuid na cuideachta nó na 
gcuideachtaí ar ina leith a oibríonn an ceanglas a luaitear sa mhír seo, nach 
mbeidh feidhm ag an alt seo.

Tuarascáil saineolaí

468. (1) Faoi réir fho-alt (2), déanfar, de réir an ailt seo, aon duine amháin nó níos mó a  
cheapadh—

  (a) chun dréacht-téarmaí comhchoiteanna an chumaisc a scrúdú, agus

  (b) chun tuarascáil ar na téarmaí sin a thabhairt do scairshealbhóirí na gcuideachtaí 
cumaisc.

 (2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) i gcás—

  (a) gur cumasc trí chomhghabháil é an cumasc,

  (b) gur cumasc é an cumasc ina sealbhaíonn an chuideachta comharbais (nach 
cuideachta arna foirmiú chun críocha an chumaisc í) 90 faoin gcéad nó níos mó de na 
scaireanna (ach ní na scaireanna go léir) lena dtugtar an ceart chun vótáil ag cruinniú 
ginearálta den chuideachta is aistreoir nó ag cruinnithe ginearálta de gach ceann de 
na cuideachtaí is aistreoirí, nó

  (c) go gcomhaontóidh gach comhalta de gach cuideachta chumaisc nach bhfuil gá leis 
an tuarascáil sin.

 (3) Maidir leis na feidhmeanna dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(a) agus (b)—

  (a) i ndáil le gach cuideachta chumaisc, déanfaidh aon duine amháin nó níos mó a  
bheidh ceaptha chun na críche sin i ndáil leis an gcuideachta áirithe ag a stiúrthóirí, 
iad a fheidhmiú (agus féadfaidh stiúrthóirí gach cuideachta an duine céanna nó na 
daoine céanna a cheapadh chun na críche sin), nó

  (b) i ndáil leis na cuideachtaí cumaisc go léir, déanfaidh aon duine amháin nó níos mó a 
bheidh ceaptha chun na críche sin ag an gcúirt, iad a fheidhmiú, ar iarratas chuici ó 
na cuideachtaí cumaisc go léir.

 (4) Gairtear “saineolaí” de dhuine a cheapfar amhlaidh, nó de gach duine a cheapfar amhlaidh, 
sa Chaibidil seo agus déanfar tagairt sa Chaibidil seo do thuarascáil ó shaineolaí nó do 
ghníomh eile (lena n-áirítear tuairim) de chuid saineolaí, a léamh, i gcás go mbeidh 2 
shaineolaí nó níos mó ann, mar thagairt do chomhthuarascáil nó do chomhghníomh eile 
(lena n-áirítear tuairim) dá gcuid nó arna dhéanamh nó arna déanamh acu.

 (5) Ní cheapfar duine ina shaineolaí nó ina saineolaí mura duine cáilithe an duine.

 (6) Is duine cáilithe duine chun críocha an ailt seo más rud é—

  (a) gur iniúchóir reachtúil an duine, agus

  (b) nach—

   (i) duine é nó í atá nó, laistigh den tréimhse 12 mhí roimh dháta dhréacht-téarmaí 
comhchoiteanna an chumaisc, a bhí, ina oifigeach nó ina hoifigeach nó ina fhostaí 
nó ina fostaí d’aon cheann de na cuideachtaí cumaisc,
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   (ii) ach amháin le cead na cúirte, tuismitheoir, céile, páirtnéir sibhialta, deartháir, 
deirfiúr nó leanbh oifigigh d’aon cheann de na cuideachtaí cumaisc (agus measfar 
go bhfolaíonn tagairt san fhomhír seo do leanbh oifigigh leanbh pháirtnéir 
sibhialta an oifigigh a bhfuil gnáthchónaí air nó uirthi leis an oifigeach agus leis 
an bpáirtnéir sibhialta), nó

   (iii) duine é nó í is comhpháirtí, nó atá ar fostú, ag oifigeach nó ag fostaí de chuid aon 
cheann de na cuideachtaí cumaisc.

 (7) Maidir le tuarascáil an tsaineolaí, déanfaidh gach ceann de na cuideachtaí cumaisc í a 
chur ar fáil 30 lá ar a laghad roimh dháta rite an rúin dá dtagraítear in alt 202(1)(a)(ii) nó 
473, de réir mar a bheidh, beidh sí i scríbhinn agus—

  (a) luafar inti an modh nó na modhanna a úsáideadh chun teacht ar an gcóimheas 
malartaithe scaireanna beartaithe,

  (b) tabharfar inti tuairim an tsaineolaí i dtaobh an bhfuil an cóimheas malartaithe 
scaireanna beartaithe cóir réasúnach,

  (c) tabharfar inti tuairim an tsaineolaí i dtaobh leordhóthanacht an mhodha nó na 
modhanna a úsáideadh sa chás atá i gceist,

  (d) léireofar inti na luachanna a fuarthas trí gach modh den sórt sin a úsáid,

  (e) tabharfar inti tuairim an tsaineolaí i dtaobh na tábhachta coibhneasta a cuireadh le 
modhanna den sórt sin chun na luachanna ar ar cinneadh a fháil, agus

  (f) sonrófar inti aon deacrachtaí speisialta luachála a d’eascair.

 (8) Féadfaidh an saineolaí—

  (a) a cheangal ar gach ceann de na cuideachtaí cumaisc agus ar a n-oifigigh cibé faisnéis 
agus mínithe (cibé acu ó bhéal nó i scríbhinn) a thabhairt don saineolaí, agus

  (b) cibé fiosruithe a dhéanamh,

  a mheasfaidh an saineolaí is gá chun an tuarascáil a dhéanamh.

 (9) Má mhainníonn cuideachta chumaisc aon fhaisnéis nó aon mhíniú atá faoi urláimh na 
cuideachta sin, i seilbh na cuideachta sin nó ar fáil ag an gcuideachta sin a thabhairt don 
saineolaí, ar cheangal a bheith curtha uirthi faoi fho-alt (8)(a) ag an saineolaí, beidh an 
chuideachta sin agus aon oifigeach di a rinne mainneachtain ciontach i gcion de chuid 
earnáil 2.

 (10) Má dhéanann cuideachta cumaisc ráiteas (cibé acu ó bhéal nó i scríbhinn), nó má 
sholáthraíonn sí doiciméad, don saineolaí a thabharfaidh aon fhaisnéis nó aon mhíniú nó 
a airbheartóidh aon fhaisnéis nó aon mhíniú a thabhairt is ábhar do cheanglas a bheidh 
curtha ag an saineolaí uirthi faoi fho-alt (8)(a) agus—

  (a) má bhíonn an fhaisnéis sin bréagach nó míthreorach i bponc ábhartha, agus

  (b) más eol don chuideachta í a bheith bréagach nó míthreorach amhlaidh nó má bhíonn 
sí meargánta i dtaobh í a bheith bréagach nó míthreorach amhlaidh,

  beidh an chuideachta agus aon oifigeach di a rinne mainneachtain ciontach i gcion de 
chuid earnáil 2.
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 (11) Más rud é, maidir le duine a cheapfar ina shaineolaí nó ina saineolaí faoi fho-alt (3)(a) 
nó (b), go scoirfidh sé de bheith ina dhuine cáilithe nó go scoirfidh sí de bheith ina duine 
cáilithe—

  (a) scoirfidh an duine sin láithreach de bheith i seilbh oifige, agus

  (b) tabharfaidh an duine sin fógra i scríbhinn i dtaobh an duine do scor de bheith 
ina dhuine cáilithe nó ina duine cáilithe do gach cuideachta cumaisc agus (i gcás 
ceapachán faoi fho-alt (3)(b)) don chúirt laistigh de 14 lá tar éis dháta an scoir sin,

  ach sin gan dochar do bhailíocht aon ghníomhartha a bheidh déanta ag an duine faoin 
gCaibidil seo roimh an scor sin.

 (12) Aon duine a airbheartóidh feidhmeanna saineolaí a chomhlíonadh (i leith an chumaisc 
lena mbaineann) faoin gCaibidil seo tar éis dó scor de bheith ina dhuine cáilithe nó tar 
éis di scor de bheith ina duine cáilithe (i leith an chumaisc sin) beidh sé nó sí ciontach i 
gcion de chuid earnáil 2.

Ráiteas airgeadais cumaisc

469. (1) Más rud é—

  (a) go mbainfidh na ráitis airgeadais reachtúla is déanaí de chuid aon cheann de na 
cuideachtaí cumaisc le bliain airgeadais dar chríoch níos mó ná 6 mhí roimh dháta 
dhréacht-téarmaí comhchoiteanna an chumaisc, agus

  (b) nach mbeidh an Nós Imeachta maidir le Ceadú Achomair á úsáid chun an cumasc a 
dhéanamh,

  ansin, faoi réir fho-alt (6), más rud é go mbaineann an chuideachta sin leas di féin as 
an díolúine ón gceanglas cruinniú ginearálta a thionól dá bhforáiltear le halt 473(6), 
ullmhóidh an chuideachta sin ráiteas airgeadais cumaisc de réir fhorálacha an ailt seo.

 (2) Déanfar an ráiteas airgeadais cumaisc a tharraingt suas—

  (a) i bhformáid an chláir comhardaithe bhliantúil dheireanaigh, más ann, de chuid na 
cuideachta agus de réir fhorálacha Chuid 6, agus

  (b) amhail mar a bhí ar dháta nach luaithe ná an chéad lá den tríú mí roimh dháta 
dhréacht-téarmaí comhchoiteanna an chumaisc.

 (3) Maidir leis na luachálacha a thaispeánfar sa chlár comhardaithe bhliantúil deireanach, 
más ann, ní dhéanfar iad a athrú, faoi réir na n-eisceachtaí dá bhforáiltear faoi fho-alt (4), 
ach amháin chun iontrálacha i dtaifid chuntasaíochta na cuideachta a léiriú.

 (4) D’ainneoin fho-alt (3), cuirfear an méid seo a leanas i gcuntas le linn an ráiteas  
airgeadais cumaisc a ullmhú—

  (a) díluacháil eatramhach agus forálacha eatramhacha, agus

  (b) athruithe ábhartha ar luach iarbhír nach dtaispeántar sna taifid chuntasaíochta.

 (5) Maidir leis na forálacha de Chuid 6 a bhaineann le tuarascáil an iniúchóra reachtúil ar 
ráitis airgeadais reachtúla dheireanacha na cuideachta lena mbaineann, beidh feidhm 
acu, fara aon mhodhnuithe is gá, maidir leis an ráiteas airgeadais cumaisc a cheanglaítear 
ar an gcuideachta a thabhairt le fo-alt (1).
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 (6) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le cuideachta chumaisc má chomhlíontar an 
coinníoll seo a leanas, nó (de réir mar is cuí) an 2 choinníoll seo a leanas:

  (a) seachas i gcás a thagann faoi réim mhír (b), gur chomhaontaigh na sealbhóirí uile ar 
scaireanna lena dtugtar an ceart chun vótáil ag cruinnithe ginearálta den chuideachta, 
nach mbeidh feidhm ag an alt seo; nó

  (b) i gcás gur ceanglas é a bhaineann le vótáil ag sealbhóirí ar scaireanna de chuid na 
cuideachta do theacht in éifeacht (cibé acu vótáil i gcoitinne nó vótáil den chineál 
lena mbaineann an fo-alt seo) gur thoiligh sealbhóir ar urrúis de chuid na cuideachta 
leis sin—

   (i) gurb ann don chomhaontú dá dtagraítear i mír (a), agus

   (ii) gur chomhaontaigh na sealbhóirí uile ar urrúis ar ina leith a oibríonn an ceanglas 
a luaitear sa mhír seo tar éis comhaontú nach mbeidh feidhm ag an alt seo.

Doiciméid a chlárú agus a fhoilsiú

470. (1) Faoi réir fho-ailt (4)(a) agus (5), seachadfaidh gach ceann de na cuideachtaí cumaisc ar 
an gCláraitheoir—

  (a) cóip de dhréacht-téarmaí comhchoiteanna an chumaisc arna gceadú i scríbhinn ag 
boird stiúrthóirí na gcuideachtaí, agus

  (b) fógra, san fhoirm fhorordaithe, ina sonrófar—

   (i) a hainm,

   (ii) a hoifig chláraithe,

   (iii) a foirm dhlíthiúil, agus

   (iv) a huimhir chláraithe.

 (2) Maidir le fógra i dtaobh sheachadadh dhréacht-téarmaí comhchoiteanna an chumaisc ar 
an gCláraitheoir—

  (a) foilseoidh an Cláraitheoir in Iris OCC é, agus

  (b) foilseoidh gach cuideachta cumaisc i nuachtán laethúil náisiúnta amháin é.

 (3) Áireofar san fhógra a fhoilseofar de réir fho-alt (2):

  (a) dáta seachadta na doiciméadachta faoi fho-alt (1);

  (b) na nithe a shonraítear i bhfo-alt (1)(b);

  (c) ráiteas á rá go mbeidh cóipeanna de dhréacht-téarmaí comhchoiteanna an chumaisc, 
de thuarascáil mhíniúcháin na stiúrthóirí, de na ráitis airgeadais reachtúla dá 
dtagraítear in alt 471(1) agus de thuarascáil an tsaineolaí (más iomchuí) ar fáil 
lena n-iniúchadh ag na comhaltaí faoi seach de gach cuideachta cumaisc ag oifig 
chláraithe gach cuideachta; agus

  (d) ráiteas á rá go bhféadtar cóip de dhréacht-téarmaí comhchoiteanna an chumaisc a 
fháil ón gCláraitheoir.

 (4) Maidir le fo-ailt (1) agus (2)—
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  (a) ní cheanglaítear na fo-ailt sin a chomhlíonadh i gcás go n-úsáidtear an Nós Imeachta 
maidir le Ceadú Achomair chun an cumasc a dhéanamh, agus

  (b) faoina réir sin, déanfaidh gach ceann de na cuideachtaí cumaisc na fo-ailt sin a 
chomhlíonadh 30 lá ar a laghad roimh an dáta a rithfidh gach cuideachta díobh sin an 
rún maidir le dréacht-téarmaí comhchoiteanna an chumaisc de réir alt 473.

 (5) Ní bheidh feidhm ag an alt seo i ndáil le cuideachta cumaisc más rud é—

  (a) go bhfoilseoidh an chuideachta, saor in aisce ar a suíomh gréasáin ar feadh tréimhse 
leanúnach 2 mhí ar a laghad, dar tosach 30 lá ar a laghad roimh dháta an chruinnithe 
ghinearálta, ar cruinniú é, de bhua alt 473, chun dréacht-téarmaí comhchoiteanna 
an chumaisc a bhreithniú, agus dar críoch 30 lá ar a laghad tar éis an dáta sin, cóip 
de dhréacht-téarmaí comhchoiteanna an chumaisc, arna gceadú de bhun alt 466(1), 
agus

  (b) go gcuirfidh an chuideachta faoi deara go bhfoilseofar in Iris OCC agus aon uair 
amháin ar a laghad i nuachtán laethúil amháin a scaiptear sa cheantar ina bhfuil 
oifig chláraithe nó príomháit ghnó na cuideachta fógra i dtaobh dréacht-téarmaí 
comhchoiteanna an chumaisc a fhoilsiú ar a suíomh gréasáin.

 (6) Más rud é, sa tréimhse dá dtagraítear i bhfo-alt (5)(a), go gcuirfear isteach ar rochtain 
ar shuíomh gréasáin na cuideachta ar feadh thréimhse leanúnach 24 huaire an chloig ar 
a laghad nó ar feadh tréimhsí ar leithligh nach lú ná 72 uair an chloig san iomlán iad, 
déanfar an tréimhse dá dtagraítear i bhfo-alt (5)(a) a fhadú de thréimhse a fhreagraíonn 
do thréimhse nó tréimhsí an churtha isteach.

Doiciméid a iniúchadh

471. (1) Faoi réir fho-alt (5), déanfaidh gach ceann de na cuideachtaí cumaisc, de réir fho-alt (3), 
na nithe seo a leanas a chur ar fáil lena n-iniúchadh saor in aisce ag aon chomhalta den 
chuideachta ag a hoifig chláraithe le linn uaireanta gnó:

  (a) dréacht-téarmaí comhchoiteanna an chumaisc;

  (b) faoi réir fho-alt (2), na ráitis airgeadais reachtúla do na 3 bliana airgeadais roimhe 
sin de chuid gach cuideachta (arna n-iniúchadh, i gcás go gceanglaítear é sin leis an 
gCuid sin, de réir Chuid 6);

  (c) ach amháin i gcás cumasc trí chomhghabháil nó in aon chás eile nach gceanglaítear 
tuarascáil den sórt sin a ullmhú leis an alt sin, an tuarascáil mhíniúcháin a bhaineann 
le gach ceann de na cuideachtaí cumaisc dá dtagraítear in alt 467;

  (d) má cheanglaítear leis an alt sin tuarascáil den sórt sin a ullmhú, tuarascáil an tsaineolaí 
a bhaineann le gach ceann de na cuideachtaí cumaisc dá dtagraítear in alt 468; agus

  (e) gach ráiteas airgeadais cumaisc, más ann, i ndáil le haon cheann amháin nó, de 
réir mar a bheidh, níos mó ná aon cheann amháin de na cuideachtaí cumaisc, a 
cheanglaítear a ullmhú le halt 469.

 (2) Chun críocha mhír (b) d’fho-alt (1)—

  (a) más rud é gur thrádáil aon cheann de na cuideachtaí cumaisc ar feadh tréimhse is lú 
ná 3 bliana airgeadais roimh dháta dhréacht-téarmaí comhchoiteanna an chumaisc, 
ansin, maidir leis an gcuideachta sin, comhlíonfar an mhír sin trí gach ceann de na 
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cuideachtaí cumaisc do chur ar fáil, mar a luaitear san fho-alt sin, na ráiteas airgeadais 
reachtúil le haghaidh na mblianta airgeadais sin ar thrádáil an chuideachta lena linn 
(arna n-iniúchadh, i gcás go gceanglaítear é sin leis an gCuid sin, de réir Chuid 6), nó

  (b) más rud é, mar gheall ar í a chorprú le déanaí, nár eascair oibleagáid aon cheann de 
na cuideachtaí sin roimhe seo na chéad ráitis airgeadais aici a ullmhú faoi Chuid 
6 amhail ar dháta dhréacht-téarmaí comhchoiteanna an chumaisc, ansin, tabharfar 
neamhaird ar an tagairt sa mhír sin do ráitis airgeadais na cuideachta sin.

 (3) Beidh feidhm ag forálacha fho-alt (1) i gcás gach ceann de na cuideachtaí cumaisc go 
ceann tréimhse 30 lá—

  (a) i gcás go n-úsáidtear an Nós Imeachta maidir le Ceadú Achomair chun an cumasc a 
dhéanamh, roimh an dáta a rithfidh gach cuideachta de na cuideachtaí sin an rún dá 
dtagraítear in alt 202(1)(a)(ii), agus

  (b) i gcás nach n-úsáidtear an nós imeachta sin chun na críche sin, an rún maidir le 
dréacht-téarmaí comhchoiteanna an chumaisc ag gach cuideachta den sórt sin, de 
réir alt 473.

 (4) Beidh feidhm ag alt 127(1) (rochtain ar dhoiciméid le linn uaireanta gnó) i ndáil le fo-alt 
(1) mar atá feidhm aige i ndáil leis na forálacha iomchuí de Chuid 4.

 (5) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) i ndáil le cuideachta cumaisc, má fhoilsíonn sí saor in 
aisce ar a suíomh gréasáin na doiciméid a shonraítear san fho-alt sin ar feadh tréimhse 
leanúnach 2 mhí ar a laghad, dar tosach 30 lá ar a laghad—

  (a) i gcás go n-úsáidtear an Nós Imeachta maidir le Ceadú Achomair chun an cumasc 
a dhéanamh, roimh dháta an rúin, dá dtagraítear in alt 202(1)(a)(ii), de chuid na 
cuideachta, agus

  (b) i gcás nach n-úsáidtear an nós imeachta sin chun na críche sin, roimh dháta chruinniú 
ginearálta na cuideachta, ar cruinniú é, de bhua alt 473, chun dréacht-téarmaí 
comhchoiteanna an chumaisc a bhreithniú,

  agus dar críoch 30 ar a laghad tar éis an dáta sin.

 (6) Más rud é, sa tréimhse dá dtagraítear i bhfo-alt (5), go gcuirfear isteach ar rochtain ar 
shuíomh gréasáin na cuideachta ar feadh tréimhse leanúnach 24 huaire an chloig ar a 
laghad nó ar feadh tréimhsí ar leithligh nach lú ná 72 uair an chloig san iomlán iad, 
déanfar an tréimhse dá dtagraítear i bhfo-alt (5) a fhadú de thréimhse a fhreagraíonn do 
thréimhse nó tréimhsí an churtha isteach.

 (7) Aon tagairt san alt seo do ráitis airgeadais reachtúla, measfar go bhfolaíonn sí tagairt do 
thuarascáil stiúrthóirí agus aon tagairt d’iniúchóireacht, déanfar, i gcás tuarascáil den 
sórt sin, í a léamh mar thagairt don oibríocht dá dtagraítear in alt 336(5).

Gan feidhm a bheith ag na forálacha dá éis seo den Chaibidil i gcás go n-úsáidfear an Nós 
Imeachta maidir le Ceadú Achomair agus éifeacht an rúin dá dtagraítear in alt 202(1)(a)(ii)

472. (1) Gan dochar d’fho-ailt (2) agus (3), tá feidhm ag na hailt dá éis seo den Chaibidil seo 
mura n-úsáidfidh na cuideachtaí cumaisc an Nós Imeachta maidir le Ceadú Achomair 
chun an cumasc a dhéanamh.
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 (2) I gcás go n-úsáidfear an Nós Imeachta maidir le Ceadú Achomair chun na críche sin, 
ansin, mar a fhoráiltear i gCaibidil 7 de Chuid 4, ar gach ceann de na cuideachtaí cumaisc 
do rith an rúin dá dtagraítear in alt 202(1)(a)(ii), tiocfaidh an cumasc, de réir dhréacht-
téarmaí comhchoiteanna an chumaisc agus aon doiciméad forlíontach, in éifeacht an 
dáta a shonrófar sna téarmaí sin nó sa doiciméad forlíontach sin agus beidh feidhm ag 
alt 480(3) maidir le héifeachtaí an chumaisc sin fara aon mhodhnuithe is gá.

 (3) D’ainneoin go n-úsáidfidh na cuideachtaí cumaisc an Nós Imeachta maidir le Ceadú 
Achomair chun an cumasc a dhéanamh, ansin, i dteannta fheidhm alt 480(3), de bhua 
fho-alt (2), beidh feidhm ag na hailt seo a leanas—

  (a) alt 479 (cearta sealbhóirí urrús a chaomhnú),

  (b) alt 483 (dliteanas sibhialta stiúrthóirí agus saineolaithe), agus

  (c) alt 484 (dliteanas coiriúil i leith ráitis neamhfhírinneacha i ndoiciméid chumaisc),

  i gcás go n-úsáidfear an nós imeachta sin.

 (4) San alt seo, ciallaíonn “doiciméad forlíontach” an doiciméad dá dtagraítear in alt 209(1).

Cruinnithe ginearálta de chuideachtaí cumaisc

473. (1) San alt seo, aon tagairt do chruinniú ginearálta, gan cháiliú, is tagairt í do chruinniú 
ginearálta dá dtagraítear i bhfo-alt (2).

 (2) Faoi réir fho-alt (6), ní dhéanfar na bearta dá éis seo faoin gCaibidil seo i ndáil leis an 
gcumasc mura mbeidh dréacht-téarmaí comhchoiteanna an chumaisc ceadaithe le rún 
speisialta arna rith ag cruinniú ginearálta de gach ceann de na cuideachtaí cumaisc, is 
cruinniú a thionólfar tráth nach luaithe ná 30 lá tar éis an dáta a d’fhoilsigh an chuideachta 
an fógra dá dtagraítear in alt 470(2)(b) nó, de réir mar a bheidh, an fógra sna nuachtáin 
laethúla dá dtagraítear in alt 470(5)(b).

 (3) Faoi réir alt 474(2), beidh san fhógra lena dtionólfar an cruinniú sin, ráiteas i dtaobh 
teideal a bheith ag gach scairshealbhóir cóipeanna iomlána nó, más mian leis nó léi, 
cóipeanna páirteacha de na doiciméid dá dtagraítear in alt 471(1) a fháil ar iad a iarraidh, 
saor in aisce (agus, dé réir sin, tá an teideal sin ag gach scairshealbhóir, faoi réir na forála 
sin roimhe seo).

 (4) Déanfaidh stiúrthóirí gach cuideachta is aistreoir fógra a thabhairt—

  (a) do chruinniú ginearálta na cuideachta sin, agus

  (b) a luaithe is indéanta, do stiúrthóirí na cuideachta comharbais,

  i dtaobh aon athrú ábhartha ar shócmhainní agus ar dhliteanais na cuideachta sin is 
aistreoir idir dáta dhréacht-téarmaí comhchoiteanna an chumaisc agus dáta an chruinnithe 
ghinearálta sin.

 (5) Déanfaidh stiúrthóirí na cuideachta comharbais fógra a thabhairt do chruinniú  
ginearálta na cuideachta sin i dtaobh na n-athruithe go léir ar tugadh fógra ina dtaobh 
dóibh de bhun fho-alt (4).

 (6) Ní cheanglaítear dréacht-téarmaí comhchoiteanna an chumaisc a cheadú, trí rún 
speisialta—
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  (a) i gcás aon chuideachta is aistreoir i gcumasc trí chomhghabháil, nó

  (b) i gcás na cuideachta comharbais i gcumasc trí fháil, más rud é gur comhlíonadh na 
coinníollacha a shonraítear i bhfo-alt (7).

 (7) Is iad seo a leanas na coinníollacha dá dtagraítear i bhfo-alt (6)(b):

  (a) go ndearnadh an fógra a cheanglaítear a fhoilsiú faoi alt 470(2)(b) a fhoilsiú de réir alt 
470(2)(b) i leith na cuideachta comharbais roimh thosach na tréimhse (dá ngairtear 
an “tréimhse fógra” san fho-alt seo) 30 lá roimh an dáta a rith an chuideachta is 
aistreoir an rún dá dtagraítear san alt seo (nó, i gcás níos mó ná aon chuideachta 
amháin is aistreoir a bheith ann agus nach ionann na dátaí a rith gach cuideachta acu 
an rún sin, an dáta ba luaithe a rith aon chuideachta amháin acu an rún sin);

  (b) go raibh comhaltaí na cuideachta comharbais i dteideal, le linn na tréimhse fógra—

   (i) cóipeanna de na doiciméid dá dtagraítear in alt 471(1) a iniúchadh, ag oifig 
chláraithe na cuideachta comharbais, le linn gnáthuaireanta oibre, agus

   (ii) cóipeanna de na doiciméid sin nó aon chuid díobh a fháil ar iad nó í a iarraidh;

  (c) nár feidhmíodh an ceart, a thugtar le fo-alt (8), chun cruinniú ginearálta a fhoréileamh, 
le linn na tréimhse fógra.

 (8) Féadfaidh aon chomhalta amháin, nó níos mó, den chuideachta comharbais a shealbhaíonn 
nó a shealbhaíonn le chéile 5 faoin gcéad ar a laghad de chaipiteal íoctha na cuideachta 
lena ngabhann an ceart chun vótáil ag cruinnithe ginearálta den chuideachta (gan aon 
scaireanna a shealbhaítear mar scaireanna cisteáin a áireamh) a cheangal go dtionólfar 
cruinniú ginearálta den chuideachta chun breithniú a dhéanamh ar dhréacht-téarmaí 
comhchoiteanna an chumaisc, agus tá feidhm ag alt 178(3) go (7), fara aon mhodhnuithe 
is gá, i ndáil leis an bhforéileamh.

Modhanna leictreonacha chun faisnéis áirithe a chur ar fáil chun críocha alt 473

474. (1) Chun críocha alt 473, ach faoi réir fho-alt (2), i gcás gur thoiligh scairshealbhóir leis 
an gcuideachta d’úsáid modhanna leictreonacha chun faisnéis a tharchur, féadfaidh an 
chuideachta na cóipeanna de na doiciméid dá dtagraítear in alt 471(1) a sholáthar, trí 
phost leictreonach, don scairshealbhóir sin agus beidh ráiteas á rá sin san fhógra lena 
dtionólfar an cruinniú ginearálta dá dtagraítear in alt 473(2).

 (2) Ní bheidh feidhm ag an teideal dá dtagraítear in alt 473(3) más rud é, ar feadh na 
tréimhse a shonraítear i bhfo-alt (3), go mbeidh cóipeanna de na doiciméid dá dtagraítear 
in alt 471(1) ar fáil lena n-íoslódáil agus lena gcló, saor in aisce, ó shuíomh gréasáin na 
cuideachta, ag scairshealbhóirí de chuid na cuideachta.

 (3) Maidir leis an tréimhse dá dtagraítear i bhfo-alt (2), is tréimhse leanúnach 2 mhí ar a 
laghad í, dar tosach 30 lá ar a laghad roimh dháta an chruinnithe ghinearálta, ar cruinniú 
é, de bhua alt 473, chun breithniú a dhéanamh ar dhréacht-téarmaí comhchoiteanna an 
chumaisc agus dar críoch 30 lá ar a laghad tar éis an dáta sin.

Cruinnithe d’aicmí scairshealbhóirí

475. (1) I gcás go ndéanfar scairchaipiteal aon cheann de na cuideachtaí cumaisc a roinnt ina 
scaireanna d’aicmí éagsúla, beidh feidhm ag na forálacha dá dtagraítear i bhfo-alt (2), 
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fairis na heisiaimh a shonraítear i bhfo-alt (3), maidir le hathrú na gceart atá ag gabháil 
le haon aicme den sórt sin a chuimsítear leis an gcumasc.

 (2) Is iad na forálacha sin na forálacha de Chaibidil 4 de Chuid 3 maidir le hathrú na gceart 
atá ag gabháil le haon aicme scaireanna i gcuideachta.

 (3) Eisiatar iad seo a leanas ó na forálacha sin roimhe seo: ailt 88(9) agus 89.

Scaireanna mionlaigh a cheannach 

476. (1) I gcás go mbeidh an rún speisialta dá dtagraítear in alt 473 rite ag gach ceann de na 
cuideachtaí cumaisc (nó cibé cuideachtaí acu a gceanglaítear orthu leis an alt sin rún 
den sórt sin a rith), féadfaidh scairshealbhóir mionlaigh i gcuideachta is aistreoir, tráth 
nach déanaí ná 15 lá tar éis an dáta iomchuí, a iarraidh ar an gcuideachta comharbais i 
scríbhinn a scaireanna sa chuideachta is aistreoir a fháil ar airgead tirim.

 (2) I gcás go ndéanfaidh scairshealbhóir mionlaigh iarraidh de réir fho-alt (1), ceannóidh 
an chuideachta comharbais scaireanna an scairshealbhóra mionlaigh ar phraghas a 
chinnfear de réir an chóimheasa malartaithe scaireanna a leagfar amach i ndréacht-
téarmaí comhchoiteanna an chumaisc agus déileálfar leis na scaireanna a cheannóidh an 
chuideachta comharbais amhlaidh mar scaireanna cisteáin de réir bhrí alt 106.

 (3) Ní dhéanann aon ní san alt seo teorainn a chur le cumhacht na cúirte aon ordú a dhéanamh 
is gá chun leasanna mionlaigh easaontaigh i gcuideachta cumaisc a chosaint.

 (4) Sa Chaibidil seo—

  ciallaíonn “scairshealbhóir mionlaigh”, i ndáil le cuideachta is aistreoir—

  (a) i gcás go sealbhaíonn an chuideachta comharbais (nach cuideachta arna foirmiú 
chun críoch an chumaisc í) 90 faoin gcéad nó níos mó de na scaireanna (ach ní na 
scaireanna go léir) lena dtugtar an ceart chun vótáil ag cruinnithe ginearálta den 
chuideachta is aistreoir, aon scairshealbhóir eile sa chuideachta, nó

  (b) in aon chás eile, scairshealbhóir sa chuideachta a vótáil i gcoinne an rúin speisialta;

  ciallaíonn “dáta iomchuí”—

  (a) i ndáil le scairshealbhóir mionlaigh dá dtagraítear i mír (a) den mhíniú ar 
“scairshealbhóir mionlaigh” san fho-alt seo, an dáta a fhoilseofar an fógra i dtaobh 
dréacht-téarmaí comhchoiteanna an chumaisc a sheachadadh faoi alt 470(2)(b), nó

  (b) i ndáil le scairshealbhóir mionlaigh dá dtagraítear i mír (b) den mhíniú sin ar 
“scairshealbhóir mionlaigh”, an dáta a ritheadh an rún ón gcuideachta is aistreoir.

Iarratas go ndaingneoidh an chúirt cumasc

477. (1) Aon iarratas faoin alt seo chun na cúirte ar ordú lena ndaingneofar cumasc, déanfaidh na 
cuideachtaí cumaisc uile i gcomhpháirt é.

 (2) Beidh ag gabháil leis an iarratas, ráiteas ar mhéid scairshealbhán aon scairshealbhóra 
a d’iarr go gceannófaí a scaireanna faoi alt 476 agus ar na bearta a bheartaíonn an 
chuideachta comharbais a dhéanamh chun iarraidh an scairshealbhóra a chomhlíonadh.
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Creidiúnaithe a chosaint

478. Aon chreidiúnaí de chuid aon cheann de na cuideachtaí cumaisc a bheidh, ar an dáta a 
fhoilseofar an fógra faoi alt 470 (2)(b), i dteideal aon fhiach nó éileamh i gcoinne na 
cuideachta, beidh sé nó sí i dteideal éisteacht a fháil i ndáil leis an gcúirt do dhaingniú an 
chumaisc faoi alt 480.

Cearta sealbhóirí urrús a chaomhnú

479. (1) Faoi réir fho-alt (2), maidir le sealbhóirí urrús, seachas scaireanna, in aon cheann de na 
cuideachtaí atá á bhfáil lena ngabhann cearta speisialta, tabharfar cearta sa chuideachta 
comharbais dóibh a bheidh comhionann ar a laghad leis na cearta sin a bhí acu sa 
chuideachta atá á fáil.

 (2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1)—

  (a) i gcás gur ceadaíodh athrú ar na cearta sa chuideachta fála—

   (i) ag tromlach shealbhóirí na n-urrúis sin ag cruinniú a thionólfar chun na críche 
sin, nó

   (ii) ag sealbhóirí na n-urrús sin go leithleach,

   nó

  (b) i gcás go mbeidh sealbhóirí na n-urrús sin i dteideal faoi théarmaí na n-urrús sin a 
n-urrúis a bheith ceannaithe ag an gcuideachta comharbais.

Ordú daingniúcháin

480. (1) I gcás go ndéanfar iarratas faoi alt 477 chun na cúirte ar ordú lena ndaingnítear cumasc 
faoin alt seo.

 (2) Féadfaidh an chúirt, ar bheith deimhin di—

  (a) gur comhlíonadh ceanglais na Caibidle seo,

  (b) go bhfuil soláthar cuí déanta—

   (i) d’aon scairshealbhóir mionlaigh in aon cheann de na cuideachtaí cumaisc a 
mbeidh iarraidh déanta aige nó aici faoi alt 476,

   (ii) d’aon chreidiúnaí de chuid aon cheann de na cuideachtaí cumaisc a dhéanfaidh 
agóid in aghaidh an chumaisc de réir alt 478,

  (c) go ndéantar cearta sealbhóirí urrús, seachas scaireanna, in aon cheann de na 
cuideachtaí atá á bhfáil a chosaint de réir alt 479, agus

  (d) gur comhlíonadh, más infheidhme, forálacha iomchuí Chaibidil 4 de Chuid 3 
maidir le hathrú na gceart a ghabhann le haon aicme scaireanna in aon cheann de na 
cuideachtaí cumaisc, 

  ordú a dhéanamh lena ndaingneofar an cumasc, le héifeacht ó cibé dáta a cheapfaidh an 
chúirt (an “dáta éifeachtach”).

 (3) Beidh na héifeachtaí seo a leanas le hordú na cúirte lena ndaingneofar an cumasc, ón 
dáta éifeachtach:
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  (a) aistreofar sócmhainní agus dliteanais uile na cuideachta is aistreoir nó na  
gcuideachtaí is aistreoirí chuig an gcuideachta comharbais;

  (b) i gcás cumasc trí fháil nó cumasc trí chuideachta nua a fhoirmiú, i gcás nach mbeidh 
aon iarraidh déanta ag scairshealbhóirí mionlaigh faoi alt 476, tiocfaidh na comhaltaí 
uile a bheidh fágtha den chuideachta is aistreoir nó de na cuideachtaí is aistreoirí, 
seachas an chuideachta comharbais (más comhalta den chuideachta is aistreoir í) 
chun bheith ina gcomhaltaí den chuideachta comharbais;

  (c) déanfar an chuideachta is aistreoir nó na cuideachtaí is aistreoirí a dhíscaoileadh;

  (d) maidir leis na himeachtaí dlí uile a bheidh ar feithimh ag aon chuideachta is aistreoir, 
nó ina coinne, leanfar díobh ach an chuideachta comharbais a chur in ionad na 
cuideachta is aistreoir mar pháirtí;

  (e) beidh d’oibleagáid ar an gcuideachta comharbais, aon íocaíocht airgid thirim a 
cheanglaítear de réir dhréacht-téarmaí comhchoiteanna an chumaisc, a dhéanamh le 
comhaltaí na cuideachta is aistreoir nó na gcuideachtaí is aistreoirí, 

  (f) gach conradh, comhaontú nó ionstraim ar páirtí ann nó inti cuideachta is aistreoir, 
déanfar, d’ainneoin aon ní dá mhalairt sa chonradh, sa chomhaontú nó san ionstraim 
sin, é nó í a léamh, agus beidh éifeacht leis nó léi —

   (i) amhail is dá mba pháirtí ann nó inti an chuideachta comharbais in ionad na 
cuideachta is aistreoir,

   (ii) amhail is dá ndéanfaí tagairt don chuideachta comharbais a chur in ionad aon 
tagartha (cibé focail a bheidh inti agus cibé acu sainráite nó intuigthe) don 
chuideachta is aistreoir, agus

   (iii) maidir le haon tagairt (cibé focail a bheidh inti agus cibé acu sainráite nó 
intuigthe) do stiúrthóirí, oifigigh, ionadaithe nó fostaithe de chuid na cuideachta 
is aistreoir, nó d’aon duine acu—

    (I) amhail is dá mba thagairt do stiúrthóirí, oifigigh, ionadaithe nó fostaithe de 
chuid na cuideachta comharbais, faoi seach í, nó amhail is dá mba thagairt do 
cibé stiúrthóir, oifigeach, ionadaí nó fostaí de chuid na cuideachta comharbais 
í a ainmneoidh an chuideachta comharbais chun na críche sin, nó

    (II) cheal ainmniú den sórt sin, amhail is dá mba thagairt do stiúrthóir, oifigeach, 
ionadaí, nó fostaí de chuid na cuideachta comharbais í, a fhreagraíonn, a 
mhéid is féidir, don stiúrthóir, oifigeach, ionadaí nó fostaí céadluaite;

  (g) gach conradh, comhaontú nó ionstraim ar páirtí ann nó inti cuideachta is aistreoir, 
tiocfaidh sé nó sí chun bheith ina chonradh, ina chomhaontú nó ina hionstraim idir 
an chuideachta comharbais agus an cuntrapháirtí leis na cearta céanna, agus faoi 
réir na n-oibleagáidí, na ndliteanas agus na dteagmhas céanna (lena n-áirítear cearta 
fritháirimh), ab infheidhme maidir leis dá leanfadh an conradh, an comhaontú nó an 
ionstraim sin i bhfeidhm idir an chuideachta is aistreoir agus an cuntrapháirtí;

  (h) aon airgead a bheidh dlite den chuideachta is aistreoir agus le híoc aici (nó is  
iníoctha aici) nó a bheidh dlite do chuideachta is aistreoir agus le híoc léi (nó is 
iníoctha léi), faoi aon chonradh, comhaontú nó ionstraim den sórt a luaitear i mír 
(g) nó dá bhua nó dá bua, tiocfaidh sé chun bheith dlite den chuideachta is aistreoir 
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agus le híoc aici (nó chun bheith iníoctha aici) nó chun bheith dlite do chuideachta is 
aistreoir agus le híoc léi (nó chun bheith iníoctha léi); agus

  (i) aon tairiscint gnóthaíochta a dhéanfaidh cuideachta is aistreoir nó a dhéanfar di nó 
aon chuireadh gnóthaíochta a thabharfaidh cuideachta is aistreoir nó a thabharfar di 
roimh an dáta éifeachtach, léifear é nó í agus beidh éifeacht leis nó léi, faoi seach, 
mar thairiscint gnóthaíochta a dhéanfaidh an chuideachta comharbais nó a dhéanfar 
di nó mar chuireadh chun gnóthaíochta a thabharfaidh an chuideachta comharbais nó 
a thabharfar di.

 (4) Beidh éifeacht leis na forálacha seo a leanas chun críocha fho-alt (3)—

  (a) folaíonn “ionstraim” san fho-alt sin—

   (i) léas, tíolacas, aistriú, muirear nó aon ionstraim eile a bhaineann le maoin  
réadach (lena n-áirítear airnéisí réadacha); agus

   (ii) ionstraim a bhaineann le pearsantas;

  (b) beidh feidhm ag mír (f)(iii) den fho-alt sin i gcás tagairtí don chuideachta is 
aistreoir agus dá comharbaí agus dá sannaithe mar atá feidhm aici i gcás tagairtí don 
chuideachta is aistreoir go pearsanta;

  (c) beidh feidhm ag mír (g) den fho-alt sin i gcás cearta, oibleagáidí agus dliteanais a 
luaitear sa mhír sin, cibé acu a mbeidh siad sainráite sa chonradh, sa chomhaontú nó 
san ionstraim lena mbaineann go bhfuil baint acu go pearsanta leis an gcuideachta is 
aistreoir, nó go dtéann siad chun tairbhe don chuideachta is aistreoir agus a comharbaí 
agus a sannaithe nó go gcuireann siad faoi cheangal í nó iad (de réir mar is cuí).

 (5) Gan dochar d’fho-ailt (6) agus (7), comhlíonfaidh an chuideachta comharbais ceanglais 
chlárúcháin agus aon fhoirmiúlachtaí speisialta eile a cheanglaítear le dlí agus de réir 
mar a ordóidh an chúirt chun go mbeidh aistriú sócmhainní agus dliteanas na cuideachta 
is aistreoir nó na gcuideachtaí is aistreoirí éifeachtach i ndáil le daoine eile.

 (6) Déanfaidh coimeádaí aon chláir sa Stát—

  (a) ar chóip dheimhnithe den ordú faoi fho-alt (2) a thabhairt ar aird; agus

  (b) gan é a bheith riachtanach aon doiciméad eile a thabhairt ar aird (agus, dá réir sin, ní 
bheidh feidhm ag aon fhoráil lena gceanglaítear an tabhairt ar aird sin, más rud é go 
mbeadh feidhm aici thairis sin),

  ainm na cuideachta comharbais a thaifeadadh in ionad aon chuideachta is aistreoir i 
leith na faisnéise, an ghníomhartha, na húinéireachta nó ní eile sa chlár sin agus in aon 
doiciméad a choimeádtar sa chlár sin.

 (7) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (6), déanfaidh an tÚdarás Clárúcháin Maoine, i 
leith aon ghníomhas (de réir bhrí alt 32 den Acht um Chlárú Gníomhas agus Teidil, 
2006) a chláróidh an tÚdarás sin nó a thabharfaidh sé ar aird lena chlárú, ar an doiciméad 
dá dtagraítear i bhfo-alt (6)(a) a thabhairt ar aird dó ach gan é a bheith riachtanach an 
méid dá dtagraítear i bhfo-alt (6)(b) a thabhairt ar aird, ainm na cuideachta comharbais a 
thaifeadadh in ionad aon chuideachta is aistreoir i leith an ghníomhais sin.

 (8) Gan dochar d’fheidhm fho-alt (6) maidir le haon chineál eile cláir sa Stát, measfar gur 
clár sa Stát gach ceann díobh seo a leanas chun críocha an fho-ailt sin:
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  (a) an clár comhaltaí de chuid cuideachta dá dtagraítear in alt 169;

  (b) an clár sealbhóirí bintiúr de chuid cuideachta poiblí teoranta a bheidh á choimeád de 
bhun alt 1120;

  (c) an clár a bheidh á choimeád ag cuideachta phoiblí theoranta chun críocha ailt 1048 
go 1053;

  (d) an clár muirear a bheidh á choimeád ag an gCláraitheoir de bhun alt 414;

  (e) Clárlann na Talún;

  (f) aon chlár de loingeas a bheidh á choimeád faoin Acht Loingis Thráchtála, 1955.

 (9) Dá mbeadh an cumasc le teacht in éifeacht am áirithe (arb é an t-am é arna fhionnadh 
faoi threoir an dlí ghinearálta agus gan aird a thabhairt ar an bhfo-alt seo) ar an dáta 
áirithe a cheapfar faoi fho-alt (2), is am nach mbeadh, i dtuairim na cúirte, oiriúnach ag 
féachaint don ghá atá ag na páirtithe na hidirbhearta éagsúla a chomhordú, féadfaidh an 
chúirt, le linn di dáta a cheapadh faoi fho-alt (2) i leith an tráth a thiocfaidh an cumasc 
in éifeacht, am a shonrú, nach ionann é agus an t-am roimhe seo, ar an dáta sin nuair a 
thiocfaidh an cumasc in éifeacht agus, i gcás go sonrófar an t-am sin amhlaidh—

  (a) tiocfaidh an cumasc in éifeacht an tráth sin ar an dáta lena mbaineann, agus

  (b) déanfar tagairtí san alt seo don dáta éifeachtach a léamh dá réir.

Gan feidhm a bheith ag forálacha áirithe i gcás go n-ordóidh an chúirt amhlaidh

481. I gcás go ndéanfaidh an chúirt ordú lena ndaingnítear cumasc faoin gCaibidil seo, féadfaidh 
an chúirt, más cuí léi é, chun a chumasú go mbeidh éifeacht chuí leis an gcumasc, foráil a 
áireamh san ordú lena gceadaítear—

  (a) cúnamh airgeadais a thabhairt a thoirmiscfear thairis sin faoi alt 82,

  (b) laghdú ar chaipiteal cuideachta a thoirmiscfear thairis sin faoi alt 84.

Daingniú cumaisc a chlárú agus a fhoilsiú

482. (1) Má dhéanann an chúirt ordú lena ndaingnítear cumasc, déanfaidh cibé oifigeach 
don chúirt a ordóidh an chúirt cóip dheimhnithe den ordú a chur láithreach chuig an 
gCláraitheoir.

 (2) I gcás go bhfaighidh an Cláraitheoir cóip dheimhnithe d’ordú na cúirte de réir fho-alt (1), 
déanfaidh an Cláraitheoir—

  (a) ar an dáta éifeachtach, nó a luaithe is indéanta dá éis — an chóip dheimhnithe sin 
agus díscaoileadh na cuideachta is aistreoir nó na gcuideachtaí is aistreoirí a chlárú 
sa chlár, agus

  (b) laistigh de 14 lá tar éis dháta an tseachadta sin — a chur faoi deara go bhfoilseofar 
in Iris OCC fógra á rá gur seachadadh air nó uirthi cóip d’ordú na cúirte lena 
ndaingnítear an cumasc. 
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Dliteanas sibhialta stiúrthóirí agus saineolaithe

483. (1) Aon scairshealbhóir de chuid aon cheann de na cuideachtaí cumaisc ar bhain caillteanas 
nó damáiste dó nó di mar gheall ar mhí-iompar le linn do stiúrthóir ar aon chuideachta 
den sórt sin, nó don saineolaí, más ann, a mbeidh tuarascáil déanta aige nó aici faoi alt 
468, an cumasc a ullmhú nó a chur i ngníomh, beidh sé nó sí i dteideal—

  (a) i gcás mí-iompar ag duine a bhí ina stiúrthóir ar an gcuideachta sin ar dháta dhréacht-
téarmaí comhchoiteanna an chumaisc — go slánóidh an duine sin an caillteanas nó 
an damáiste sin dó nó di,

  (b) i gcás mí-iompar ag aon saineolaí a thug tuarascáil faoi alt 468 i leith aon cheann de 
na cuideachtaí cumaisc — go slánóidh an duine sin an caillteanas nó an damáiste sin 
dó nó di.

 (2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), aon scairshealbhóir de chuid aon cheann de na 
cuideachtaí cumaisc ar bhain caillteanas nó damáiste dó nó di a d’eascair as aon ráiteas 
neamhfhírinneach a áireamh in aon cheann acu seo a leanas, eadhon:

  (a) dréacht-téarmaí comhchoiteanna an chumaisc; 

  (b) an tuarascáil mhíniúcháin, más ann, dá dtagraítear in alt 467;

  (c) tuarascáil an tsaineolaí, más ann, faoi alt 468;

  (d) an ráiteas airgeadais cumaisc, más ann, arna ullmhú faoi alt 469,

  beidh sé nó sí, faoi réir fho-ailt (3) agus (4), i dteideal —

  (i) i gcás doiciméad nó tuarascáil dá dtagraítear i mír (a), (b) nó (d) — go ndéanfaidh 
gach duine a bhí ina stiúrthóir ar an gcuideachta sin, ar dháta dhréacht-téarmaí 
comhchoiteanna an chumaisc, an caillteanas nó an damáiste sin a shlánú dó nó di, nó

  (ii) i gcás na tuarascála dá dtagraítear i mír (c) — go ndéanfaidh an duine a thug an 
tuarascáil sin i ndáil leis an gcuideachta sin an caillteanas nó an damáiste sin a shlánú 
dó nó di.

 (3) Ní bheidh stiúrthóir ar chuideachta faoi dhliteanas faoi fho-alt (2) má chruthaíonn sé nó 
sí—

  (a) gur eisíodh an doiciméad nó an tuarascáil dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(a), (b) nó (d), 
de réir mar a bheidh, gan fhios dó nó di, nó gan toiliú uaidh nó uaithi, agus ar theacht 
ar an eolas dó nó di gur eisíodh é nó í, gur chuir sé nó sí in iúl do scairshealbhóirí na 
cuideachta sin láithreach gur eisíodh é nó í gan fhios dó nó di, nó gan toiliú uaidh nó 
uaithi, nó

  (b) maidir le gach ráiteas neamhfhírinneach, go raibh forais réasúnacha aige nó aici, tar 
éis dó nó di gach cúram agus scil réasúnach a fheidhmiú, chun a chreidiúint, agus 
gur chreid sé nó sí, suas go dtí an tráth a tháinig an cumasc in éifeacht, go raibh an 
ráiteas fíor.

 (4) Aon duine a thabharfaidh tuarascáil faoi alt 468 i ndáil le cuideachta, ní bheidh sé nó sí 
faoi dhliteanas i gcás aon ráiteas neamhfhírinneach sa tuarascáil má chruthaíonn sé nó 
sí—

  (a) gur chuir sé nó sí an neamhfhírinne in iúl don chuideachta agus dá scairshealbhóirí 
láithreach, ar theacht ar an eolas dó nó di faoin ráiteas, nó
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  (b) go raibh sé nó sí inniúil chun an ráiteas a dhéanamh agus go raibh forais réasúnacha 
aige nó aici chun a chreidiúint, agus gur chreid sé nó sí, suas go dtí an tráth a tháinig 
an cumasc in éifeacht, go raibh an ráiteas fíor.

Dliteanas coiriúil i leith ráitis neamhfhírinneacha i ndoiciméid chumaisc

484. (1) I gcás go mbeidh aon ráiteas neamhfhírinneach ar áireamh—

  (a) i ndréacht-téarmaí comhchoiteanna an chumaisc,

  (b) sa tuarascáil mhíniúcháin, más ann, dá dtagraítear in alt 467, nó

  (c) sa ráiteas airgeadais cumaisc, más ann, arna ullmhú faoi alt 469,

  beidh na daoine seo a leanas:

  (i) gach duine de na daoine a bhí ina stiúrthóir ar aon cheann de na cuideachtaí cumasc 
ar dháta dhréacht-téarmaí comhchoiteanna an chumaisc nó, i gcás na tuarascála 
míniúcháin nó an ráitis airgeadais cumaisc roimhe seo, an tráth a ullmhaíodh an 
tuarascáil nó an ráiteas; agus

  (ii) aon duine a d’údaraigh an doiciméad a eisiúint;

  ciontach i gcion de chuid earnáil 2.

 (2) I gcás go mbeidh aon ráiteas neamhfhírinneach ar áireamh i dtuarascáil an tsaineolaí 
arna hullmhú faoi alt 468, beidh an saineolaí agus aon duine a d’údaraigh eisiúint na 
tuarascála ciontach i gcion de chuid earnáil 2.

 (3) In aon imeachtaí i gcoinne duine i leith cion faoi fho-alt (1) nó (2), is cosaint é a chruthú, 
tar éis gach cúram agus scil réasúnach a fheidhmiú, go raibh forais réasúnacha ag 
an gcosantóir chun a chreidiúint, agus gur chreid sé nó sí, suas go dtí tráth eisithe an 
doiciméid lena mbaineann, go raibh an ráiteas lena mbaineann fíor.

caiBidil 4

Rannta

Léiriú (Caibidil 4)

485. (1) Sa Chaibidil seo—

  ciallaíonn “stiúrthóir”, i ndáil le cuideachta atá á foirceannadh, leachtaitheoir;

  ciallaíonn “roinnt”—

  (a) roinnt trí fháil, nó

  (b) roinnt trí chuideachtaí nua a fhoirmiú, 

  de réir bhrí alt 487 i ngach cás; 

  ciallaíonn “cóimheas malartaithe scaireanna” líon na scaireanna nó na n-urrús eile in 
aon cheann de na cuideachtaí comharbais a bhforáiltear le dréacht-téarmaí na roinnte 
go leithroinnfear iad ar na comhaltaí den chuideachta is aistreoir i leith líon ar leith dá 
scaireanna nó líon ar leith dá n-urrús eile sa chuideachta is aistreoir;
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  léifear “cuideachta comharbais” de réir alt 487(1);

  léifear “cuideachta is aistreoir” de réir alt 487(1).

 (2) Aon tagairt sa Chaibidil seo do chuideachta a bhfuil baint aici le roinnt—

  (a) i gcás roinnt trí fháil, léifear í mar thagairt do chuideachta arb í, i ndáil leis an  
roinnt sin, an chuideachta is aistreoir nó cuideachta comharbais (seachas cuideachta 
nua a foirmíodh chun críoch na fála lena mbaineann),

  (b) i gcás roinnt trí chuideachtaí nua a fhoirmiú, léifear í mar thagairt do chuideachta  
arb í, i ndáil leis an roinnt sin, an chuideachta is aistreoir í.

 (3) Aon tagairtí sa Chaibidil seo do chuideachta a fháil, is tagairtí iad do shócmhainní  
agus dliteanais na cuideachta a fháil trí roinnt faoin gCaibidil seo.

Ceanglais chun go mbeidh feidhm ag an gCaibidil seo

486. Níl feidhm ag an gCaibidil seo ach amháin—

  (a) murar cuideachta phoiblí theoranta ceann ar bith de na cuideachtaí a bhfuil baint  
acu leis an roinnt, agus

  (b) más cuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna ceann amháin, ar a  
laghad, de na cuideachtaí a bhfuil baint aici leis an roinnt.

Rannta lena mbaineann an Chaibidil seo — mínithe agus forálacha forlíontacha

487. (1) Sa Chaibidil seo, ciallaíonn “roinnt trí fháil” oibríocht arb éard atá inti an méid seo a 
leanas:

  (a) déanann 2 chuideachta nó níos mó (a ngairtear “cuideachta comharbais” de gach 
ceann díobh sa Chaibidil seo), a bhféadfaidh ceann amháin nó níos mó díobh a bheith 
ina cuideachta nua nó ina gcuideachtaí nua ach nach bhféadfaidh siad uile a bheith 
ina gcuideachtaí nua, sócmhainní agus dliteanais uile cuideachta eile a dhíscaoiltear 
gan í a leachtú (dá ngairtear “an chuideachta is aistreoir” sa Chaibidil seo) a fháil 
eatarthu; agus

  (b) déantar an fháil sin—

   (i) mar mhalairt ar scaireanna i gceann amháin nó níos mó de na cuideachtaí 
comharbais a eisiúint chuig scairshealbhóirí na cuideachta is aistreoir, fara aon 
íocaíocht airgid nó d’éagmais íocaíocht airgid, agus

   (ii) d’fhonn an chuideachta is aistreoir a dhíscaoileadh.

 (2) Sa Chaibidil seo, ciallaíonn “roinnt trí chuideachtaí nua a fhoirmiú” oibríocht arb éard 
atá inti na gnéithe céanna atá i roinnt trí fháil (mar a mhínítear i bhfo-alt (1)), ach amháin 
gur foirmíodh na cuideachtaí comharbais d’fhonn na sócmhainní agus na dliteanais dá 
dtagraítear san fho-alt sin a fháil. 

 (3) I gcás go mbeidh cuideachta á foirceannadh, féadfaidh sí teacht chun bheith ina 
páirtí i roinnt trí fháil nó i roinnt trí chuideachtaí nua a fhoirmiú, ar choinníoll nach 
mbeidh dáileadh a sócmhainní ar a scairshealbhóirí tosaithe ar dháta dhréacht-téarmaí 
comhchoiteanna na roinnte, faoi alt 490(7).
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Ní fhéadfar roinnt a chur in éifeacht ach amháin faoi réim agus de réir na Caibidle seo

488. (1) Ní fhéadfar roinnt a chur in éifeacht, ach amháin faoi réim agus de réir fhorálacha na 
Caibidle seo, ach ní dochar é seo don rogha eile chun dul ar aghaidh faoi Chaibidil 1 
chun go mbainfear amach an toradh céanna leis an toradh is féidir a bhaint amach trí 
oibríocht den sórt sin, nó toradh dá shamhail.

 (2) Ní bheidh éifeacht le roinnt faoin gCaibidil seo (ná le haon oibríocht a mbeidh an 
éifeacht chéanna nó éifeacht dá samhail léi faoi Chaibidil 1) d’éagmais an cheadaithe, 
an údaraithe nó d’éagmais toiliú eile, más ann, a cheanglaítear le haon achtachán eile nó 
le gníomh Comhphobail chun go mbeidh éifeacht leis an roinnt.

Caibidlí 1 agus 4: modhanna comheisiacha chun dul ar aghaidh le roinnt a bhaint amach

489. Déanfar na gnéithe ar fad den oibríocht arb í roinnt í, a chur i gcrích trí dhul ar aghaidh 
faoin gCaibidil seo, nó faoi Chaibidil 1, agus ní trí dhul ar aghaidh go páirteach, maidir 
le cuid dá gnéithe, faoi cheann amháin de na Caibidlí sin, agus trí dhul ar aghaidh go 
páirteach, maidir le cuid eile dá gnéithe, faoin gceann eile de na Caibidlí sin.

Dréacht-téarmaí comhchoiteanna roinnte

490. (1) I gcás go mbeartófar roinnt a dhéanamh, déanfaidh stiúrthóirí na gcuideachtaí a bhfuil 
baint acu leis an roinnt dréacht-téarmaí comhchoiteanna na roinnte a tharraingt suas  
agus na téarmaí sin a cheadú i scríbhinn. 

 (2) Luafar i ndréacht-téarmaí comhchoiteanna na roinnte, ar a laghad:

  (a) i ndáil leis an gcuideachta is aistreoir—

   (i) a hainm,

   (ii) a hoifig chláraithe, agus

   (iii) a huimhir chláraithe;

  (b) i ndáil le gach ceann de na cuideachtaí comharbais—

   (i) sa chás gur cuideachta láithreach aon cheann acu sin, na sonraí a shonraítear i 
bhfomhíreanna (i) go (iii) de mhír (a), nó

   (ii) sa chás gur cuideachta atá fós le foirmiú aon cheann acu sin, na nithe a  
bheartaítear a bheith sna sonraí a shonraítear i bhfomhíreanna (i) agus (ii) den 
mhír sin;

  (c) an cóimheas malartaithe scaireanna beartaithe agus méid aon íocaíochta airgid;

  (d) na téarmaí beartaithe a bhaineann le scaireanna nó urrúis eile sna cuideachtaí 
comharbais a leithroinnt;

  (e) an dáta óna dtabharfaidh sealbhú scaireanna nó urrús eile sna cuideachtaí  
comharbais teideal do na sealbhóirí a bheith rannpháirteach i mbrabúis agus aon 
choinníollacha speisialta eile a dhéanfaidh difear don teideal sin;

  (f) an dáta óna ndéileálfar le hidirbhearta na cuideachta is aistreoir chun críoch 
cuntasaíochta amhail is dá mba idirbhearta aon cheann de na cuideachtaí  
comharbais iad;
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  (g) na cearta, más ann, a bheidh le bronnadh ag na cuideachtaí comharbais ar chomhaltaí 
den chuideachta is aistreoir a theachtann cearta speisialta nó ar shealbhóirí urrús 
seachas scaireanna atá in ionannas do chaipiteal na cuideachta is aistreoir, agus na 
bearta atá beartaithe maidir leo;

  (h) aon bhuntáistí speisialta a thugtar—

   (i) d’aon stiúrthóir ar chuideachta a bhfuil baint aici le roinnt, nó

   (ii) d’aon duine a cheapfar faoi alt 492;

  (i) do bhunreacht gach ceann de na cuideachtaí comharbais;

  (j) faisnéis maidir leis na sócmhainní agus na dliteanais a mheas a bheidh le haistriú 
chuig cuideachtaí comharbais; agus

  (k) dátaí na ráiteas airgeadais, más ann, de chuid gach cuideachta a bhfuil baint aici  
leis an roinnt agus a úsáideadh d’fhonn dréacht-téarmaí comhchoiteanna na roinnte 
a ullmhú.

 (3) Féadfar a áireamh ar dhréacht-téarmaí comhchoiteanna na roinnte cibé téarmaí breise 
nach bhfuil ar neamhréir leis an gCaibidil seo.

 (4) Ní dhéanfar foráil le dréacht-téarmaí comhchoiteanna na roinnte chun go ndéanfar aon 
scaireanna in aon cheann de na cuideachtaí comharbais a mhalartú ar scaireanna sa 
chuideachta is aistreoir a bheidh á sealbhú—

  (a) ag na cuideachtaí comharbais féin nó ag a n-ainmnithigh thar a gceann, nó

  (b) ag an gcuideachta is aistreoir nó ag a hainmnitheach thar a ceann.

 (5) Gan dochar d’fho-alt (6), más rud é—

  (a) nach ndéanfar sócmhainn de chuid na cuideachta is aistreoir a leithroinnt de réir 
dhréacht-téarmaí comhchoiteanna na roinnte, agus

  (b) nach féidir, faoi threoir léiriú ar na téarmaí sin, an modh ar a mbeidh sí le leithroinnt 
a chinneadh, 

  déanfar an tsócmhainn nó an chomaoin ina leith a leithroinnt ar na cuideachtaí  
comharbais i gcomhréir leis an scair de na glansócmhainní arna leithroinnt ar gach ceann 
de na cuideachtaí sin faoi dhréacht-téarmaí comhchoiteanna na roinnte.

 (6) Mura ndéantar foráil le dréacht-téarmaí comhchoiteanna na roinnte maidir le  
sócmhainn a leithdháileadh, is sócmhainn a bheidh faighte ag an gcuideachta is aistreoir, 
nó a thiocfaidh chun bheith dílsithe don chuideachta is aistreoir thairis sin, ar dháta na 
ndréacht-téarmaí sin nó dá éis, ansin, faoi réir aon fhoráil a dhéanfaidh an chúirt in ordú 
faoi alt 503, déanfar an tsócmhainn nó an chomaoin ina leith a leithdháileadh ar an modh 
a shonraítear i bhfo-alt (5).

 (7) Is é dáta dhréacht-téarmaí comhchoiteanna na roinnte, chun críocha na Caibidle seo, 
an dáta nuair a cheadóidh boird stiúrthóirí na gcuideachtaí a bhfuil baint acu leis an 
roinnt dréacht-téarmaí comhchoiteanna na roinnte i scríbhinn faoi fho-alt (1); sa chás 
nach ionann na dátaí ar a gceadóidh gach ceann de na boird stiúrthóirí na téarmaí sin 
amhlaidh, ansin, chun na gcríoch roimhe seo, is é an dáta an dáta is déanaí ar a gceadóidh 
bord stiúrthóirí na téarmaí sin amhlaidh.
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Tuarascáil mhíniúcháin stiúrthóirí

491. (1) Faoi réir fho-ailt (4) agus (5), ullmhóidh stiúrthóirí gach ceann de na cuideachtaí a  
bhfuil baint acu leis an roinnt tuarascáil i scríbhinn ar leithligh (an “tuarascáil 
mhíniúcháin”) i leith gach ceann de na cuideachtaí sin.

 (2) Tabharfar, ar a laghad, sa tuarascáil mhíniúcháin sonraí i dtaobh na nithe seo a leanas 
agus míniú orthu—

  (a) dréacht-téarmaí comhchoiteanna na roinnte, agus

  (b) na forais dhlíthiúla agus eacnamaíocha atá le dréacht-téarmaí comhchoiteanna 
na roinnte agus a n-impleachtaí ag tagairt go háirithe don chóimheas malartaithe 
scaireanna beartaithe, do struchtúir eagraíochta agus bainistíochta, do 
ghníomhaíochtaí tráchtála a rinneadh le déanaí agus a dhéanfar sa todhchaí agus do 
leasanna airgeadais shealbhóirí na scaireanna agus na n-urrús eile sa chuideachta.

 (3) Ar an tuarascáil mhíniúcháin a bheith á hullmhú i ndáil le cuideachta, ceadóidh bord 
stiúrthóirí na cuideachta an tuarascáil i scríbhinn.

 (4) Ní bheidh feidhm ag an alt seo, i gcás go gcomhlíonfar an coinníoll seo a leanas, nó (de 
réir mar is cuí) an 2 choinníoll seo a leanas:

  (a) seachas i gcás a thagann faoi réim mhír (b), chomhaontaigh na sealbhóirí uile ar 
scaireanna lena dtugtar an ceart chun vótáil ag cruinnithe ginearálta de gach ceann 
de na cuideachtaí a bhfuil baint acu leis an roinnt, nach mbeidh feidhm ag an alt seo; 
nó

  (b) i gcás gurb éard atá i gceanglas maidir le vóta (cibé acu vóta i gcoitinne nó vóta  
den chineál lena mbaineann an fo-alt seo) do theacht in éifeacht, is vóta ag  
sealbhóirí scaireanna de chuid aon cheann de na cuideachtaí a bhfuil baint acu leis an 
roinnt, gur thoiligh sealbhóir ar urrúis de chuid na cuideachta leis—

   (i) gurb ann don chomhaontú a luaitear i mír (a), agus

   (ii) gur chomhaontaigh sealbhóirí uile urrús de chuid na cuideachta nó na  
gcuideachtaí, ar ina leith a oibríonn an ceanglas a luaitear sa mhír seo, nach 
mbeidh feidhm ag an alt seo.

 (5) Ní bheidh feidhm ag an alt seo i ndáil le cuideachta a bhfuil baint aici le roinnt trí 
chuideachtaí nua a fhoirmiú sa chás go ndéanfar na scaireanna i ngach ceann de na 
cuideachtaí fála a leithroinnt ar scairshealbhóirí na cuideachta is aistreoir i gcomhréir 
lena gcearta i gcaipiteal na cuideachta sin.

Tuarascáil saineolaí

492. (1) Faoi réir fho-ailt (2) agus (13), déanfar, de réir an ailt seo, duine amháin nó níos mó a 
cheapadh—

  (a) chun dréacht-téarmaí comhchoiteanna na roinnte a scrúdú, agus

  (b) chun tuarascáil faoi na téarmaí sin a thabhairt do scairshealbhóirí na gcuideachtaí a 
bhfuil baint acu leis an roinnt.

 (2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) más rud é—
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  (a) gur roinnt í an roinnt ina sealbhaíonn ceann amháin de na cuideachtaí comharbais 
(nach cuideachta a foirmíodh chun críocha na roinnte) 90 faoin gcéad nó níos mó 
de na scaireanna (ach ní na scaireanna uile) lena ngabhann an ceart chun vótáil ag 
cruinniú ginearálta de chuid na cuideachta is aistreoir, nó

  (b) go gcomhaontóidh gach comhalta de gach cuideachta a bhfuil baint aici leis an  
roinnt nach gá an tuarascáil sin.

 (3) Is iad ceachtar acu seo a leanas a chomhlíonfaidh na feidhmeanna dá dtagraítear i  
bhfo-alt (1)(a) agus (b)—

  (a) i ndáil le gach cuideachta a bhfuil baint aici leis an roinnt, duine amháin nó níos  
mó, a bheidh, i ndáil leis an gcuideachta áirithe, ceaptha chun na críche sin ag a 
stiúrthóirí (agus féadfaidh stiúrthóirí gach cuideachta an duine céanna nó na daoine 
céanna a cheapadh chun na críche sin), nó

  (b) i ndáil leis na cuideachtaí uile a bhfuil baint acu leis an roinnt, duine amháin nó  
níos mó de na daoine a bheidh ceaptha chun na críche sin ag an gcúirt, ar iarratas 
chuici ó na cuideachtaí go léir a bhfuil baint acu amhlaidh.

 (4) Gairtear “saineolaí” sa Chaibidil seo den duine a cheapfar amhlaidh, nó de gach duine a 
cheapfar amhlaidh, agus maidir le tagairt sa Chaibidil seo do thuarascáil ó shaineolaí nó 
do ghníomh eile (lena n-áirítear tuairim) saineolaí, déanfar, i gcás go bhfuil 2 shaineolaí 
nó níos mó ann, í a léamh mar thagairt do chomhthuarascáil nó do chomhghníomh eile 
(lena n-áirítear tuairim) uathu, acu, nó dá gcuid.

 (5) Ní cheapfar duine ina shaineolaí nó ina saineolaí murar duine cáilithe an duine.

 (6) Is duine cáilithe chun críocha an ailt seo duine, más rud é—

  (a) gur iniúchóir reachtúil an duine, agus

  (b) maidir leis an duine—

   (i) nach duine é nó í atá, nó a bhí, laistigh den thréimhse 12 mhí roimh dháta 
dhréacht-téarmaí comhchoiteanna na roinnte, ina oifigeach nó ina hoifigeach, nó 
ina fhostaí nó ina fostaí de chuid aon cheann de na cuideachtaí a bhfuil baint acu 
leis an roinnt, 

   (ii) ach amháin le cead na cúirte, nach tuismitheoir, páirtnéir sibhialta, deartháir, 
deirfiúr, nó leanbh oifigigh aon cheann de na cuideachtaí a bhfuil baint acu leis 
an roinnt é nó í (agus aon tagairt san fhomhír seo do leanbh oifigigh, measfar go 
bhfolaíonn sí leanbh pháirtnéir sibhialta an oifigigh a bhfuil gnáthchónaí air nó 
uirthi leis an oifigeach agus leis an bpáirtnéir sibhialta), nó

   (iii) nach duine é nó í atá ina chomhpháirtí nó ina comhpháirtí, nó atá ar fostú, ag 
oifigeach nó ag fostaí de chuid aon cheann de na cuideachtaí a bhfuil baint acu 
leis an roinnt.

 (7) Maidir le tuarascáil an tsaineolaí, déanfaidh gach ceann de na cuideachtaí a bhfuil baint 
acu leis an roinnt í a chur ar fáil 30 lá ar a laghad roimh dháta rite an rúin dá dtagraítear 
in alt 496, beidh sí i scríbhinn agus—

  (a) an modh nó na modhanna a úsáideadh chun teacht ar an gcóimheas malartaithe 
scaireanna beartaithe, 
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  (b) tuairim an tsaineolaí a thabhairt i dtaobh an bhfuil an cóimheas malartaithe  
scaireanna beartaithe cóir agus réasúnach,

  (c) tuairim an tsaineolaí a thabhairt i dtaobh leordhóthanacht an mhodha nó na  
modhanna a úsáideadh sa chás atá i gceist,

  (d) na luachanna a léiriú a fuarthas trí gach modh acu sin a úsáid,

  (e) tuairim an tsaineolaí maidir leis an tábhacht a ghabhann leis na modhanna sin, 
seachas a chéile, ó thaobh na luachanna ar ar cinneadh a fháil, agus

  (f) sonrófar inti aon deacrachtaí speisialta luachála a d’eascair.

 (8) Féadfaidh an saineolaí—

  (a) a cheangal ar gach ceann de na cuideachtaí a bhfuil baint acu leis an roinnt agus 
ar a gcuid oifigeach, cibé faisnéis agus mínithe (cibé acu ó bhéal nó i scríbhinn) a 
thabhairt don saineolaí, agus

  (b) cibé fiosrúcháin a dhéanamh,

  a mheasfaidh an saineolaí is gá chun an tuarascáil a dhéanamh.

 (9) Má mhainníonn cuideachta a bhfuil baint aici leis an roinnt aon fhaisnéis nó míniú a 
thabhairt don saineolaí atá faoi urláimh, i seilbh, nó ar fáil ag an gcuideachta sin, ar 
cheangal a bheith curtha uirthi faoi fho-alt (8)(a) ag an saineolaí, beidh an chuideachta 
sin agus aon oifigeach di a rinne mainneachtain ciontach i gcion de chuid earnáil 2. 

 (10) Má dhéanann cuideachta a bhfuil baint aici leis an roinnt ráiteas (cibé acu ó bhéal nó i 
scríbhinn), nó má sholáthraíonn sí doiciméad don saineolaí a thugann aon fhaisnéis nó 
míniú nó a airbheartaíonn aon fhaisnéis nó míniú a thabhairt is ábhar do cheanglas a 
bheidh curtha ag an saineolaí uirthi faoi fho-alt (8)(a) agus—

  (a) go bhfuil an fhaisnéis sin bréagach nó míthreorach i bponc áirithe, agus

  (b) gurb eol don chuideachta í a bheith bréagach nó míthreorach amhlaidh nó go bhfuil 
sí meargánta i dtaobh í a bheith bréagach nó míthreorach amhlaidh,

  beidh an chuideachta agus aon oifigeach di a rinne mainneachtain ciontach i gcion de 
chuid earnáil 2.

 (11) Má scoireann duine a bheidh ceaptha ina shaineolaí nó ina saineolaí faoi fho-alt 3(a) nó 
(b) de bheith ina dhuine cáilithe nó ina duine cáilithe, maidir leis an duine sin—

  (a) scoirfidh sé nó sí láithreach d’oifig a shealbhú, agus

  (b) tabharfaidh sé nó sí fógra i scríbhinn i dtaobh an duine do scor de bheith ina dhuine 
cáilithe nó ina duine cáilithe do gach cuideachta a bhfuil baint aici leis an roinnt agus 
(i gcás ceapachán faoi fho-alt (3)(b)) don chúirt, laistigh de 14 lá tar éis dháta an 
scoir sin,

  ach sin gan dochar do bhailíocht aon ghníomhartha a bheidh déanta ag an duine faoin 
gCaibidil seo roimh an scor sin.

 (12) Aon duine a airbheartaíonn feidhmeanna saineolaí a chomhlíonadh (i leith na roinnte 
lena mbaineann) faoin gCaibidil seo, tar éis dó nó di scor de bheith ina dhuine cáilithe nó 
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ina duine cáilithe (i leith na roinnte sin), beidh sé nó sí ciontach i gcion de chuid earnáil 
2.

 (13) Ní bheidh feidhm ag an alt seo i ndáil le cuideachta a bhfuil baint aici le roinnt trí 
chuideachtaí nua a fhoirmiú, i gcás go ndéanfar na scaireanna i ngach ceann de na 
cuideachtaí comharbais a leithdháileadh ar scairshealbhóirí na cuideachta is aistreoir i 
gcomhréir lena gcearta i gcaipiteal na cuideachta sin.

Ráiteas airgeadais roinnte

493. (1) Faoi réir fho-alt (6), más rud é—

  (a) maidir leis na ráitis airgeadais reachtúla is déanaí d’aon cheann de na cuideachtaí 
a bhfuil baint acu leis an roinnt, go mbaineann siad le bliain airgeadais dar chríoch 
níos mó ná 6 mhí roimh dháta dhréacht-téarmaí comhchoiteanna na roinnte, agus

  (b) go mbaineann an chuideachta sin leas di féin as an díolúine ón gceanglas cruinniú 
ginearálta a thionól dá bhforáiltear le halt 496(6), 

  ansin ullmhóidh an chuideachta sin ráiteas airgeadais roinnte de réir fhorálacha an ailt 
seo. 

 (2) Déanfar an ráiteas airgeadais roinnte a tharraingt suas— 

  (a) i bhformáid an chláir comhardaithe bhliantúil dheireanaigh, más ann, den  
chuideachta agus de réir fhorálacha Chuid 6, agus 

  (b) amhail mar a bhí ar dháta nach luaithe ná an chéad lá den tríú mí roimh dháta 
dhréacht-téarmaí comhchoiteanna na roinnte.

 (3) Ní athrófar luachálacha a thaispeántar sa chlár comhardaithe bliantúil deireanach, más 
ann, faoi réir na n-eisceachtaí dá bhforáiltear faoi fho-alt (4), ach amháin chun taifid i 
dtaifid chuntasaíochta na cuideachta a léiriú.

 (4) D’ainneoin fho-alt (3), cuirfear an méid seo a leanas i gcuntas le linn ráiteas airgeadais 
roinnte a ullmhú—

  (a) díluachadh eatramhach agus forálacha eatramhacha, agus

  (b) athruithe ábhartha ar luach iarbhír nach dtaispeántar sna taifid cuntasaíochta.

 (5) Maidir leis na forálacha de Chuid 6 a bhaineann le tuarascáil an iniúchóra reachtúil ar 
ráitis airgeadais reachtúla dheireanacha na cuideachta lena mbaineann, beidh feidhm 
acu, fara aon mhodhnuithe is gá, maidir leis an ráiteas airgeadais roinnte a cheanglaítear 
ar an gcuideachta a thabhairt le fo-alt (1).

 (6) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le cuideachta a bhfuil baint aici le roinnt má 
chomhlíontar an coinníoll seo a leanas, nó (de réir mar is cuí) an dá choinníoll seo a 
leanas:

  (a) seachas i gcás a thagann faoi réim mhír (b), gur chomhaontaigh na sealbhóirí uile ar 
scaireanna lena dtugtar ceart vótála dóibh ag cruinnithe ginearálta den chuideachta 
nach mbeidh feidhm ag an alt seo; nó

  (b) i gcás go mbeidh an ceanglas go dtiocfaidh vóta in éifeacht (cibé acu vóta i  
gcoitinne nó den chineál a bhfuil feidhm ag an bhfo-alt seo maidir leis) ag sealbhóirí 
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scaireanna na cuideachta gur thoiligh sealbhóir ar urrúis de chuid na cuideachta leis 
sin—

   (i) gurb ann don chomhaontú a luaitear i mír (a), agus

   (ii) gur chomhaontaigh na sealbhóirí uile ar urrúis de chuid na cuideachta nó na 
gcuideachtaí ar ina leith a oibríonn an ceanglas a luaitear sa mhír seo, nach 
mbeidh feidhm ag an alt seo.

Doiciméid a chlárú agus a fhoilsiú

494. (1) Faoi réir fho-alt (5), déanfaidh gach ceann de na cuideachtaí a bhfuil baint acu leis an 
roinnt a sheachadadh ar an gCláraitheoir— 

  (a) cóip de dhréacht-téarmaí comhchoiteanna na roinnte mar a bheidh ceadaithe i 
scríbhinn ag bord stiúrthóirí na gcuideachtaí, agus 

  (b) fógra, san fhoirm fhorordaithe, ina sonrófar—

   (i) a hainm,

   (ii) a hoifig chláraithe,

   (iii) a foirm dhlíthiúil

   (iv) a huimhir chláraithe.

 (2) Maidir le fógra i dtaobh sheachadadh dhréacht-téarmaí comhchoiteanna an chumaisc  
ar an gCláraitheoir: 

  (a) foilseoidh an Cláraitheoir in Iris OCC é; agus 

  (b) foilseoidh gach ceann de na cuideachtaí a bhfuil baint acu leis an roinnt, i  
nuachtán náisiúnta laethúil amháin é.

 (3) Áireofar san fhógra a fhoilseofar de réir fho-alt (2):

  (a) dáta seachadta na doiciméadachta faoi fho-alt (1);

  (b) na nithe atá sonraithe i bhfo-alt (1)(b);

  (c) ráiteas á rá go mbeidh cóipeanna de dhréacht-téarmaí comhchoiteanna na roinnte,  
de thuarascáil mhíniúcháin na stiúrthóirí, de na ráitis airgeadais reachtúla dá 
dtagraítear in alt 495(1) agus de thuarascáil an tsaineolaí (más iomchuí) ar fáil lena 
n-iniúchadh ag na comhaltaí faoi seach de gach cuideachta cumaisc a bhfuil baint 
acu leis an roinnt ag oifig chláraithe gach cuideachta; agus 

  (d) ráiteas á rá go bhféadfar cóip de dhréacht-téarmaí comhchoiteanna na roinnte a  
fháil ón gCláraitheoir. 

 (4) Déanfaidh gach ceann de na cuideachtaí a bhfuil baint acu leis an roinnt fo-ailt (1) agus 
(2) a chomhlíonadh 30 lá ar a laghad roimh an dáta a rithfidh gach ceann de na cuideachtaí 
sin an rún maidir le dréacht-téarmaí comhchoiteanna na roinnte de réir alt 496. 

 (5) Ní bheidh feidhm ag an alt seo i ndáil le cuideachta a bhfuil baint aici le roinnt más rud 
é—

cd.9 a.493



465

[Uimh. 38.][2014.]
  

Acht na gCuideachtaí, 2014.
  

  (a) go bhfoilseoidh an chuideachta, saor in aisce ar a suíomh gréasáin ar feadh  
tréimhse leanúnach 2 mhí ar a laghad, dar tosach 30 lá ar a laghad roimh dháta 
an chruinnithe ghinearálta, ar cruinniú é, de bhua alt 496, chun dréacht-téarmaí 
comhchoiteanna an chumaisc a bhreithniú, agus dar críoch 30 lá ar a laghad tar éis 
an dáta sin, cóip de dhréacht-téarmaí comhchoiteanna na roinnte, arna gceadú de 
bhun alt 490(1), agus

  (b) go gcuirfidh an chuideachta faoi deara go bhfoilseofar in Iris OCC agus aon 
uair amháin ar a laghad in 2 nuachtán laethúla a scaiptear sa cheantar ina bhfuil 
oifig chláraithe nó príomháit ghnó na cuideachta, fógra i dtaobh dréacht-téarmaí 
comhchoiteanna an chumaisc a fhoilsiú ar a suíomh gréasáin.

 (6) Más rud é, sa tréimhse dá dtagraítear i bhfo-alt (5)(a), go gcuirfear isteach ar rochtain 
ar shuíomh gréasáin na cuideachta ar feadh thréimhse leanúnach 24 huaire an chloig ar 
a laghad nó ar feadh tréimhsí ar leithligh nach lú ná 72 uair an chloig san iomlán iad, 
déanfar an tréimhse dá dtagraítear i bhfo-alt (5)(a) a fhadú de thréimhse a fhreagraíonn 
do thréimhse nó tréimhsí an churtha isteach.

Doiciméid a iniúchadh

495. (1) Faoi réir fho-alt (5), déanfaidh gach ceann de na cuideachtaí cumaisc, de réir fho-alt (3), 
na nithe seo a leanas a chur ar fáil lena n-iniúchadh saor in aisce ag aon chomhalta den 
chuideachta ag a hoifig chláraithe le linn uaireanta gnó:

  (a) dréacht-téarmaí comhchoiteanna na roinnte; 

  (b) faoi réir fho-alt (2), na ráitis airgeadais reachtúla do na 3 bliana airgeadais roimhe 
sin de chuid gach cuideachta (arna n-iniúchadh, i gcás go gceanglaítear é sin leis an 
gCuid sin, de réir Chuid 6);

  (c) an tuarascáil mhíniúcháin a bhaineann le gach ceann de na cuideachtaí a bhfuil baint 
acu sa roinnt dá dtagraítear in alt 491; 

  (d) má cheanglaítear tuarascáil den sórt sin a ullmhú leis an alt sin, tuarascáil an 
tsaineolaí a bhaineann le gach ceann de na cuideachtaí a bhfuil baint acu sa roinnt dá 
dtagraítear in alt 492; 

  (e) gach ceann de na ráitis airgeadais roinnte, más ann, maidir le ceann amháin nó, de 
réir mar a bheidh, níos mó ná ceann amháin de na cuideachtaí a bhfuil baint acu sa 
roinnt, a cheanglaítear a ullmhú le halt 493.

 (2) Chun críocha mhír (b) d’fho-alt (1)—

  (a) más rud é gur thrádáil aon cheann de na cuideachtaí a bhfuil baint acu sa roinnt ar  
feadh tréimhse is lú ná 3 bliana airgeadais roimh dháta dhréacht-téarmaí 
comhchoiteanna na roinnte, ansin, maidir leis an gcuideachta sin, comhlíonfar an 
mhír sin trí gach ceann de na cuideachtaí a bhfuil baint acu sa roinnt do chur ar 
fáil, mar a luaitear san fho-alt sin, na ráiteas airgeadais reachtúil le haghaidh na 
mblianta airgeadais sin ar thrádáil an chuideachta lena linn (arna n-iniúchadh, i gcás 
go gceanglaítear é sin leis an gCuid sin, de réir Chuid 6), nó

  (b) más rud é, mar gheall ar í a chorprú le déanaí, nár eascair oibleagáid aon cheann de 
na cuideachtaí sin roimhe seo na chéad ráitis airgeadais aici a ullmhú faoi Chuid 
6 amhail ar dháta dhréacht-téarmaí comhchoiteanna na roinnte, ansin, tabharfar 
neamhaird ar an tagairt sa mhír sin do ráitis airgeadais na cuideachta sin. 
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 (3) Beidh feidhm ag forálacha fho-alt (1) i gcás gach ceann de na cuideachtaí a bhfuil baint 
acu sa roinnt ar feadh tréimhse 30 lá roimh an dáta a rithfidh gach ceann de na cuideachtaí 
sin rún ar dhréacht-téarmaí comhchoiteanna na roinnte de réir alt 496. 

 (4) Beidh feidhm ag alt 127(1) (rochtain ar dhoiciméid le linn uaireanta gnó) maidir le fo-alt 
(1) amhail mar atá feidhm aige i ndáil leis na forálacha iomchuí de Chuid 4.

 (5) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) i ndáil le cuideachta a bhfuil baint aici le roinnt más rud 
é go bhfoilseoidh sí, saor in aisce na doiciméid a shonraítear san fho-alt sin ar a suíomh 
gréasáin ar feadh tréimhse leanúnach 2 mhí ar a laghad, dar tosach 30 lá ar a laghad 
roimh dháta an chruinnithe ghinearálta, ar cruinniú é, de bhua alt 496, chun dréacht-
téarmaí comhchoiteanna na roinnte a bhreithniú, agus dar críoch 30 lá ar a laghad tar éis 
an dáta sin. 

 (6) Más rud é, sa tréimhse dá dtagraítear i bhfo-alt (5), go gcuirfear isteach ar rochtain ar 
shuíomh gréasáin na cuideachta ar feadh thréimhse leanúnach 24 huaire an chloig ar 
a laghad nó ar feadh tréimhsí ar leithligh nach lú ná 72 uair an chloig san iomlán iad, 
déanfar an tréimhse dá dtagraítear i bhfo-alt (5) a fhadú de thréimhse a fhreagraíonn do 
thréimhse nó tréimhsí an churtha isteach. 

 (7) Aon tagairt san alt seo do ráitis airgeadais reachtúla, measfar go bhfolaíonn sí tagairt do 
thuarascáil stiúrthóirí agus aon tagairt d’iniúchóireacht, déanfar, i gcás tuarascáil den 
sórt sin, í a léamh mar thagairt don oibríocht dá dtagraítear in alt 336(5).

Cruinnithe ginearálta cuideachtaí a bhfuil baint acu le roinnt

496. (1) San alt seo—

  (a) aon tagairt do chruinniú ginearálta, gan cháiliú, is tagairt í do chruinniú ginearálta dá 
dtagraítear i bhfo-alt (2), 

  (b) ní fholaíonn tagairt do chuideachta comharbais tagairt do chuideachta nua den sórt 
sin a foirmíodh chun críocha na roinnte.

 (2) Faoi réir fho-alt (6), ní dhéanfar na bearta dá éis seo faoin gCaibidil seo i ndáil leis 
an roinnt mura mbeidh dréacht-téarmaí comhchoiteanna na roinnte ceadaithe le rún 
speisialta arna rith ag cruinniú ginearálta de gach ceann de na cuideachtaí cumaisc, is 
cruinniú a thionólfar tráth nach luaithe ná 30 lá tar éis an dáta a d’fhoilsigh an chuideachta 
an fógra dá dtagraítear in alt 494(2)(b). 

 (3) Faoi réir alt 497(2), beidh san fhógra lena dtionólfar an cruinniú sin, ráiteas i dtaobh 
teideal a bheith ag gach scairshealbhóir cóipeanna iomlána nó, más mian leis nó léi, 
cóipeanna páirteacha de na doiciméid dá dtagraítear in alt 495(1) a fháil ar iad a iarraidh, 
saor in aisce (agus, dé réir sin, tá an teideal sin ag gach scairshealbhóir, faoi réir na forála 
sin roimhe seo).

 (4) Déanfaidh stiúrthóirí na cuideachta is aistreoir fógra a thabhairt—

  (a) do chruinniú ginearálta na cuideachta sin, agus

  (b) a luaithe is indéanta, do stiúrthóirí na gcuideachtaí comharbais, 

  i dtaobh aon athrú ábhartha ar shócmhainní agus ar dhliteanais na cuideachta sin is 
aistreoir idir dáta dhréacht-téarmaí comhchoiteanna na roinnte agus dáta an chruinnithe 
ghinearálta sin.
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 (5) Tabharfaidh stiúrthóirí na cuideachta comharbais fógra do chruinnithe ginearálta na 
gcuideachtaí sin i dtaobh na n-athruithe go léir ar tugadh fógra ina leith dóibh de bhun 
fho-alt (4).

 (6) Ní cheanglaítear dréacht-téarmaí comhchoiteanna na roinnte a cheadú, trí rún  
speisialta, i gcás cuideachta comharbais áirithe i roinnt trí fháil má chomhlíontar na 
coinníollacha a shonraítear i bhfo-alt (7) i ndáil leis an gcuideachta comharbais sin (an 
“chuideachta comharbais áirithe”).

 (7) Is iad seo a leanas na coinníollacha dá dtagraítear i bhfo-alt (6):

  (a) go ndearnadh an fógra a cheanglaítear a fhoilsiú faoi alt 94(2)(b) a fhoilsiú de  
réir alt 494(2)(b) i leith na cuideachta comharbais áirithe roimh thosach na tréimhse 
(dá ngairtear an “tréimhse fógra” san fho-alt seo) 30 lá roimh an dáta a rith an 
chuideachta is aistreoir an rún dá dtagraítear san alt seo; 

  (b) go raibh comhaltaí na cuideachta comharbais áirithe i dteideal, le linn na tréimhse 
fógra—

   (i) cóipeanna de na doiciméid dá dtagraítear in alt 495(1) a iniúchadh, ag oifig 
chláraithe na cuideachta comharbais sin, le linn gnáthuaireanta oibre, agus

   (ii) cóipeanna de na doiciméid sin nó aon chuid díobh sin a fháil ar iarratas a 
dhéanamh;

  (c) nár feidhmíodh an ceart, a thugtar le fo-alt (8), chun cruinniú ginearálta a  
fhoréileamh, le linn na tréimhse fógra.

 (8) Féadfaidh aon chomhalta amháin, nó níos mó, den chuideachta comharbais a  
shealbhaíonn nó a shealbhaíonn le chéile 5 faoin gcéad ar a laghad de chaipiteal 
íoctha na cuideachta lena ngabhann an ceart chun vótáil ag cruinnithe ginearálta den 
chuideachta (gan aon scaireanna a shealbhaítear mar scaireanna cisteáin a áireamh) a 
cheangal go dtionólfar cruinniú ginearálta den chuideachta chun breithniú a dhéanamh 
ar dhréacht-téarmaí comhchoiteanna na roinnte, agus tá feidhm ag alt 178(3) go (7), fara 
aon mhodhnuithe is gá, i ndáil leis an bhforéileamh. 

Modhanna leictreonacha chun faisnéis áirithe a chur ar fáil chun críocha alt 496

497. (1) Chun críocha alt 496, ach faoi réir fho-alt (2), i gcás gur thoiligh scairshealbhóir leis 
an gcuideachta d’úsáid modhanna leictreonacha chun faisnéis a tharchur, féadfaidh an 
chuideachta na cóipeanna de na doiciméid dá dtagraítear in alt 495(1) a sholáthar, trí 
phost leictreonach, don scairshealbhóir sin agus beidh ráiteas á rá sin san fhógra lena 
dtionólfar an cruinniú ginearálta dá dtagraítear in alt 496(2).

 (2)  Ní bheidh feidhm ag an teideal dá dtagraítear in alt 496(3), más rud é, ar feadh na 
tréimhse a shonraítear i bhfo-alt (3), go mbeidh cóipeanna de na doiciméid dá dtagraítear 
in alt 495(1) ar fáil lena n-íoslódáil agus lena gcló, saor in aisce, ó shuíomh gréasáin na 
cuideachta, ag scairshealbhóirí de chuid na cuideachta. 

 (3) Maidir leis an tréimhse dá dtagraítear i bhfo-alt (2), is tréimhse leanúnach 2 mhí ar a 
laghad í, dar tosach 30 lá ar a laghad roimh dháta an chruinnithe ghinearálta, ar cruinniú 
é, de bhua alt 496, chun breithniú a dhéanamh ar dhréacht-téarmaí comhchoiteanna an 
chumaisc agus dar críoch 30 lá ar a laghad tar éis an dáta sin.
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 (4) Más rud é, sa tréimhse dá dtagraítear i bhfo-alt (3), go gcuirfear isteach ar rochtain ar 
shuíomh gréasáin na cuideachta ar feadh thréimhse leanúnach 24 huaire an chloig ar 
a laghad nó ar feadh tréimhsí ar leithligh nach lú ná 72 uair an chloig san iomlán iad, 
déanfar an tréimhse dá dtagraítear i bhfo-alt (3) a fhadú de thréimhse a fhreagraíonn do 
thréimhse nó tréimhsí an churtha isteach. 

Cruinnithe d’aicmí scairshealbhóirí 

498. (1) I gcás go ndéanfar scairchaipiteal aon cheann de na cuideachtaí a bhfuil baint acu sa  
roinnt a roinnt ina scaireanna d’aicmí éagsúla, beidh feidhm ag na forálacha dá dtagraítear 
i bhfo-alt (2), fairis na heisiaimh a shonraítear i bhfo-alt (3), maidir le hathrú na gceart 
atá ag gabháil le haon aicme den sórt sin a chuimsítear leis an roinnt. 

 (2) Is iad na forálacha sin na forálacha de Chaibidil 4 de Chuid 3 maidir le hathrú na gceart 
atá ag gabháil le haon aicme scaireanna i gcuideachta.

 (3) Eisiatar iad seo a leanas ó na forálacha sin roimhe seo: ailt 88(9) agus 89.

Scaireanna mionlaigh a cheannach 

499. (1) I gcás go mbeidh an rún speisialta dá dtagraítear in alt 496 rite ag gach ceann de na 
cuideachtaí a bhfuil baint acu sa roinnt (nó cibé de na cuideachtaí a cheanglaítear 
leis an alt sin chun rún den chineál sin a rith), féadfaidh scairshealbhóir mionlaigh sa 
chuideachta is aistreoir, nach déanaí ná 15 lá tar éis an dáta iomchuí, iarraidh a dhéanamh 
ar na cuideachtaí comharbais i scríbhinn go bhfaighidh siad a scaireanna sa chuideachta 
is aistreoir ar airgead tirim.

 (2) I gcás go ndéanfaidh scairshealbhóir mionlaigh iarraidh de réir fho-alt (1), déanfaidh 
an chuideachta comharbais (nó cibé cuideachta, nó níos ná cuideachta amháin acu, ar a 
gcomhaontóidh siad lena chéile) scaireanna an scairshealbhóra mhionlaigh a cheannach 
ar phraghas a chinnfear de réir cóimheas malairte scaire a leagtar amach i ndréacht-
téarmaí comhchoiteanna na roinnte agus déileálfar leis na scaireanna a cheannófar 
amhlaidh ag aon chuideachta comharbais mar scaireanna cisteáin de réir bhrí alt 106. 

 (3) Ní chuirfidh aon ní san alt seo teorainn ar chumhacht na cúirte aon ordú is gá a  
dhéanamh chun leasa mionlach easaontach a chosaint i gcuideachta a bhfuil baint aici 
le roinnt. 

 (4) Sa Chaibidil seo—

  ciallaíonn “scairshealbhóir mionlaigh”, i ndáil le cuideachta is aistreoir—

  (a) i gcás cuideachta comharbais (nach cuideachta í a foirmíodh chun críoch na 
roinnte) a shealbhaíonn 90 faoin gcéad nó níos mó (ach ní na scaireanna go léir) 
de na scaireanna lena ngabhann ceart vótála ag cruinnithe ginearálta de chuid na 
cuideachta is aistreoir, aon scairshealbhóir eile sa chuideachta, nó

  (b) in aon chás eile, scairshealbhóir sa chuideachta a vótáil i gcoinne an rúin speisialta; 

  ciallaíonn “dáta iomchuí”— 

  (a) i ndáil le scairshealbhóir mionlaigh dá dtagraítear i mír (a) den mhíniú ar 
“scairshealbhóir mionlaigh” san fho-alt seo, dáta foilsithe an fhógra sheachadta de 
dhréacht-téarmaí comhchoiteanna na roinnte faoi alt 494(2)(b), nó 
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  (b) i ndáil le scairshealbhóir mionlaigh dá dtagraítear i mír (b) den mhíniú sin ar 
“scairshealbhóir mionlaigh”, ó dháta an chruinnithe ag ar ritheadh rún na cuideachta 
is aistreoir.

Iarratas go ndaingneoidh an chúirt roinnt

500. (1) Is iad na cuideachtaí go léir a bhfuil baint acu le roinnt i gcomhpháirt a dhéanfaidh 
iarratas faoin alt seo chun na cúirte ar ordú ag daingniú na roinnte.

 (2) Beidh ag gabháil leis an iarratas ráiteas maidir le méid scairshealbháin aon  
scairshealbhóra a d’iarr go ndéanfaí a scaireanna a cheannach faoi alt 499 agus maidir 
leis na bearta a bheartaíonn na cuideachtaí comharbais a dhéanamh chun déanamh de 
réir iarraidh an scairshealbhóra.

Creidiúnaithe a chosaint agus dliteanais a leithroinnt

501. (1) Aon chreidiúnaí d’aon cheann de na cuideachtaí a bhfuil baint acu leis an roinnt a  
bheidh, ar dháta foilsithe an fhógra faoi alt 494(2)(b), i dteideal aon fhiach nó éileamh 
i gcoinne na cuideachta, beidh sé nó sí i dteideal éisteacht a fháil i ndáil le daingniú na 
roinnte ag an gcúirt faoi alt 503.

 (2) Gan dochar d’fho-alt (3), i gcás—

  (a) nach leithroinnfear dliteanas de chuid na cuideachta is aistreoir le dréacht-téarmaí 
comhchoiteanna na roinnte, agus

  (b) nach féidir, faoi threoir léiriú ar na téarmaí sin, an modh ar a leithroinnfear é a 
chinneadh,

  tiocfaidh an dliteanas chun bheith, i gcomhpháirt agus go leithleach, ina dhliteanas de 
chuid na gcuideachtaí comharbais.

 (3) Mura ndéantar foráil le dréacht-téarmaí comhchoiteanna na roinnte maidir le dliteanas 
a leithroinnt a thabhóidh an chuideachta is aistreoir nó a thiocfaidh ar shlí eile chun 
bheith ag gabháil leis an gcuideachta is aistreoir ar dháta na ndréacht-téarmaí sin nó dá 
éis, ansin, faoi réir aon fhoráil a dhéanfaidh an chúirt in ordú faoi alt 503, tiocfaidh an 
dliteanas chun bheith, i gcomhpháirt agus go leithleach, ina dhliteanas de na chuid na 
gcuideachtaí comharbais.

Cearta sealbhóirí urrús a chaomhnú

502. (1) Faoi réir fho-alt (2), tabharfar do shealbhóirí urrús, seachas scaireanna, sa chuideachta 
is aistreoir lena ngabhann cearta speisialta, cearta i gcuideachta amháin nó níos mó de 
na cuideachtaí comharbais a bheidh comhionann ar a laghad leis na cearta a shealbhaigh 
siad sa chuideachta is aistreoir. 

 (2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1)—

  (a) i gcás go mbeidh athrú ar na cearta i gcuideachta comharbais ceadaithe—

   (i) ag tromlach de shealbhóirí na n-urrús sin ag cruinniú a tionóladh chun na  
críche sin, nó

   (ii) ag sealbhóirí na n-urrús sin go leithleach,
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   nó

  (b) i gcás go mbeidh sealbhóirí na n-urrús sin i dteideal faoi théarmaí na n-urrús sin go 
gceannóidh cuideachta comharbais a n-urrúis. 

Ordú daingniúcháin

503. (1) I gcás go ndéanfar iarratas faoi alt 500 chun na cúirte ar ordú ag daingniú roinnte, beidh 
feidhm ag an alt seo.

 (2) Féadfaidh an chúirt, ar bheith deimhin de—

  (a) gur comhlíonadh ceanglais na Caibidle seo,

  (b) go bhfuil socrú cuí déanta—

   (i) maidir le haon scairshealbhóir mionlaigh in aon cheann de na cuideachtaí a 
bhfuil baint acu leis an roinnt a bhfuil iarraidh déanta aige nó aici faoi alt 499, 
agus

   (ii) maidir le haon chreidiúnaí d’aon cheann de na cuideachtaí a dhéanann agóid in 
aghaidh na roinnte de réir alt 501,

  (c) go ndéantar cosaint ar chearta sealbhóirí urrús seachas scaireanna sa chuideachta is 
aistreoir de réir alt 502, agus

  (d) más infheidhme, gur comhlíonadh na forálacha iomchuí de Chaibidil 4 de Chuid 3 
maidir leis an athrú ar na cearta a ghabhann le haon aicme scaireanna in aon cheann 
de na cuideachtaí a bhfuil baint acu leis an roinnt,

  ordú a dhéanamh ag daingniú na roinnte le héifeacht ó cibé dáta a cheapfaidh an  
chúirt (an “dáta éifeachtach”).

 (3) I gcás sócmhainne nó dliteanais (lena n-áirítear aon cheart nó oibleagáid chonarthach 
nó an oibleagáid aon íocaíocht airgid thirim a dhéanamh), aon tagairtí i bhforálacha ina 
dhiaidh seo den alt seo don chuideachta nó do na cuideachtaí comharbais iomchuí is 
tagairtí iad do cibé ceann amháin nó (de réir mar a bheidh) níos mó ná ceann amháin de 
na cuideachtaí comharbais—

  (a) dá bhforáiltear i leith an ní lena mbaineann le dréacht-téarmaí comhchoiteanna na 
roinnte, nó

  (b) sna cásanna nó sna himthosca a shonraítear i cibé acu seo a leanas is infheidhme, 
eadhon, alt 490(5) nó (6) nó alt 501(2) nó (3)— 

   (i) faoi réir an fhoráil sin a cheadú leis le hordú ón gcúirt, mar a fhoráiltear 
san fhoráil infheidhme sin (lena n-áirítear, más iomchuí, i dtaca le cineál an 
chomhdhliteanais), nó

   (ii) mar a fhoráiltear in ordú ón gcúirt faoin alt seo.

 (4) Beidh na héifeachtaí seo a leanas, ón dáta éifeachtach, leis an ordú ón gcúirt ag daingniú 
na roinnte: 

  (a) aistreofar gach sócmhainn agus gach dliteanas de chuid na cuideachta is aistreoir 
chuig an gcuideachta nó na cuideachtaí comharbais iomchuí; 
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  (b) i gcás nach mbeidh iarraidh déanta ag scairshealbhóirí mionlaigh faoi alt 499, 
tiocfaidh na comhaltaí eile go léir den chuideachta is aistreoir ach amháin aon 
chuideachta comharbais (más comhalta den chuideachta comharbais í) chun bheith 
ina gcomhaltaí de na cuideachtaí comharbais nó d’aon chuideachta díobh a fhoráiltear 
le dréacht-téarmaí comhchoiteanna na roinnte;

  (c) díscaoilfear an chuideachta is aistreoir; 

  (d) leanfar leis na himeachtaí dlí go léir a bheidh ar feitheamh ag an gcuideachta is 
aistreoir nó ina coinne ach na cuideachtaí comharbais, nó cibé cuideachtaí díobh a 
ordóidh an chúirt a bhfuil na himeachtaí tionscanta os a comhair, a chur in ionad na 
cuideachta is aistreoir;

  (e) beidh oibleagáid ar an gcuideachta nó ar na cuideachtaí comharbais iomchuí aon 
íocaíocht airgid thirim a dhéanamh le comhaltaí na cuideachta is aistreoir a éilítear 
le dréacht-téarmaí comhchoiteanna na roinnte; 

  (f) léifear agus beidh éifeacht le gach conradh, comhaontú nó ionstraim inar páirtí an 
chuideachta is aistreoir, d’ainneoin aon ní dá mhalairt a bheidh sa chonradh, sa 
chomhaontú nó san ionstraim sin, amhail is—

   (i) dá mba pháirtí nó dá mba pháirtithe sa chéanna an chuideachta nó na  
cuideachtaí comharbais in ionad na cuideachta is aistreoir, 

   (ii) dá gcuirfí tagairt don chuideachta nó do na cuideachtaí comharbais iomchuí in 
ionad aon tagairt (cibé focail a bheidh inti agus cibé acu sainráite nó intuigthe) 
don chuideachta is aistreoir, agus

   (iii) dá mba rud é, maidir le haon tagairt (cibé focail a bheidh inti agus cibé acu 
sainráite nó intuigthe) do stiúrthóirí, d’oifigigh, d’ionadaithe nó d’fhostaithe na 
cuideachta is aistreoir, nó aon cheann díobh—

    (I) gur thagairt í, faoi seach, do stiúrthóirí, d’oifigigh, d’ionadaithe no d’fhostaithe 
na cuideachta nó na gcuideachtaí comharbais iomchuí nó do cibé stiúrthóir, 
oifigeach, ionadaí nó fostaí den chuideachta sin nó de na cuideachtaí sin a 
ainmneoidh an chuideachta sin nó, de réir mar a bheidh, na cuideachtaí sin 
chun na críche sin, nó 

    (II) de cheal ainmniúchán den sórt sin, gur thagairt í, faoi seach, don stiúrthóir,  
don oifigeach, don ionadaí nó don fhostaí den chuideachta nó de na  
cuideachtaí comharbais iomchuí atá ar comhréir a mhéid is féidir leis an 
stiúrthóir, leis an oifigeach, leis an ionadaí nó leis an bhfostaí céadluaite;

  (g) tiocfaidh gach conradh, comhaontú nó ionstraim inar páirtí an chuideachta is  
aistreoir chun bheith ina chonradh, ina chomhaontú nó ina hionstraim idir an 
chuideachta nó na cuideachtaí comharbais iomchuí agus an cuntrapháirtí leis na 
cearta céanna agus faoi réir na n-oibleagáidí, na ndliteanas agus na dteagmhas 
céanna (lena n-áirítear cearta fritháirimh) a bheadh infheidhme ina leith dá leanfadh 
an conradh, an comhaontú nó an ionstraim i bhfeidhm idir an chuideachta is aistreoir 
agus an cuntrapháirtí;

  (h) tiocfaidh aon airgead a bheidh dlite agus le híoc (nó iníoctha) don chuideachta 
is aistreoir nó léi de bhua aon chonradh, comhaontú nó ionstraim den sórt sin a 
luaitear i mír (g) chun bheith dlite agus le híoc (nó iníoctha) don chuideachta nó do 
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na cuideachtaí comharbais iomchuí nó léi nó leo in ionad na cuideachta is aistreoir; 
agus

  (i) léifear agus beidh éifeacht le tairiscint nó cuireadh gnóthaíochta a dhéanfar don 
chuideachta is aistreoir nó a dhéanfaidh an chuideachta is aistreoir roimh an dáta 
éifeachtach, faoi seach, mar thairiscint nó cuireadh gnóthaíochta a rinneadh don 
chuideachta nó do na cuideachtaí comharbais iomchuí nó a rinne an chuideachta nó 
na cuideachtaí comharbais iomchuí.

 (5) Beidh éifeacht leis na forálacha seo a leanas chun críocha fho-alt (4)—

  (a) san fho-alt sin, folaíonn “ionstraim”—

   (i) léas, tíolacadh, aistriú nó muirear nó aon ionstraim eile a bhaineann le maoin 
réadach (lena n-áirítear airnéisí réadacha); agus 

   (ii) ionstraim a bhaineann le pearsantas; 

  (b) tá feidhm ag mír (f)(ii) den fho-alt sin i gcás tagairtí don chuideachta is aistreoir  
gona gcomharbaí agus a sannaithe mar atá feidhm aige i gcás tagairtí don chuideachta 
is aistreoir go pearsanta;

  (c) tá feidhm ag mír (g) den fho-alt sin i gcás cearta, oibleagáidí agus dliteanais a 
luaitear sa mhír sin cibé acu a déarfar sa chonradh, sa chomhaontú nó san ionstraim 
lena mbaineann go mbaineann siad go pearsanta leis an gcuideachta is aistreoir nó 
go dtéann siad chun tairbhe don chuideachta comharbais gona comharbaí agus a 
sannaithe nó (de réir mar is cuí) go gcuireann siad faoi cheangal iad. 

 (6) Gan dochar d’fho-ailt (7) agus (8), comhlíonfaidh cibé cuideachta nó cuideachtaí de na 
cuideachtaí comharbais is cuí ceanglais chlárúcháin agus aon fhoirmiúlachtaí speisialta 
eile a éilítear le dlí agus de réir mar a ordóidh an chúirt chun go mbeidh éifeacht le 
haistriú shócmhainní agus dhliteanais na cuideachta is aistreoir i ndáil le daoine eile.

 (7) Taifeadfaidh coimeádaí aon chláir sa Stát— 

  (a) ar chóip dheimhnithe den ordú faoi fho-alt (2) a bheith tugtha ar aird; agus

  (b) gan é a bheith riachtanach aon doiciméad eile a thabhairt ar aird (agus, dá réir sin, 
aon fhoráil a cheanglódh an tabhairt ar aird sin, dá mbeadh feidhm aici thairis sin, ní 
bheidh feidhm aici),

  ainm na cuideachta comharbais (nó, de réir mar is cuí, ainmneacha na gcuideachtaí 
comharbais) in ionad ainm na cuideachta is aistreoir i leith na faisnéise, an ghnímh, na 
húinéireachta nó an ábhair eile sa chlár sin agus aon doiciméad a choimeádfar sa chlár 
sin.

 (8) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (7), déanfaidh An tÚdarás Clárúcháin Maoine, i 
leith aon ghníomhas (de réir bhrí alt 32 den Acht um Chlárú Gníomhas agus Teidil, 
2006) a bheidh cláraithe ag an Údarás sin, nó a bheidh tugtha ar aird aige lena chlárú, 
ar an doiciméad dá dtagraítear i bhfo-alt (7)(a) a bheith tugtha ar aird ach gan é a bheith 
riachtanach an ní sin dá dtagraítear i bhfo-alt (7)(b) a thabhairt ar aird, ainm na cuideachta 
comharbais iomchuí (nó, de réir mar a bheidh, ainmneacha na gcuideachtaí comharbais 
iomchuí) a thaifeadadh in ionad na cuideachta is aistreoir i leith an ghníomhais sin.

 (9) Gan dochar d’fheidhm fho-alt (7) maidir le haon chineál cláir eile sa Stát, measfar gur 
clár sa Stát gach ceann díobh seo a leanas chun críocha an fho-ailt sin:
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  (a) an clár comhaltaí de chuid cuideachta dá dtagraítear in alt 169;

  (b) an clár de shealbhóirí bintiúr de chuid cuideachta phoiblí theoranta a bheidh á 
choimeád de bhun alt 1120;

  (c) an clár a bheidh á choimeád ag cuideachta phoiblí theoranta chun críocha ailt 1048 
go 1053;

  (d) an clár muirear a bheidh á choimeád ag an gCláraitheoir de bhun alt 414; 

  (e) Clárlann na Talún; 

  (f) aon chlár de loingeas a choimeádtar faoin Acht Loingis Thráchtála, 1955. 

 (10) Dá dtiocfadh an roinnt in éifeacht tráth (arb é an tráth é a fhionnfar faoi threoir an dlí 
ghinearálta agus gan féachaint don fho-alt seo) ar an dáta áirithe a cheapfar faoi fho-alt 
(2) is trath nach mbeadh, i dtuairim na cúirte, oiriúnach ag féachaint do riachtanas na 
bpáirtithe na hidirbhearta éagsúla a chomhordú, féadfaidh an chúirt, le linn di dáta a 
cheapadh faoi fho-alt (2) maidir leis an uair a thiocfaidh an roinnt in éifeacht, tráth a 
shonrú, nach ionann é agus an tráth sin roimhe seo, ar an dáta sin a thiocfaidh an roinnt 
in éifeacht agus, i gcás go sonrófar tráth den sórt sin amhlaidh—

  (a) tiocfaidh an roinnt in éifeacht an tráth sin den dáta lena mbaineann, agus

  (b) léifear dá réir sin tagairtí san alt seo don dáta éifeachtach.

Ní bheidh feidhm ag forálacha áirithe i gcás go n-ordóidh an chúirt amhlaidh

504. I gcás go ndéanfaidh an chúirt ordú ag daingniú roinnt faoin gCaibidil seo, féadfaidh an 
chúirt, más cuí léi é chun a chumasú go mbeidh éifeacht go cuí leis an roinnt, foráil a chur 
san ordú a cheadaíonn— 

  (a) cúnamh airgeadais a thabhairt dá dtoirmiscfí sin thairis sin faoi alt 82, 

  (b) laghdú ar chaipiteal cuideachta dá srianfaí sin thairis sin faoi alt 84.

Deimhniú roinnte a chlárú agus a dhaingniú 

505. (1) Más rud é go ndéanfaidh an chúirt ordú ag daingniú roinnte, déanfaidh cibé oifigeach 
don chúirt a ordóidh an chúirt cóip dheimhnithe den ordú a chur láithreach chuig an 
gCláraitheoir. 

 (2) I gcás go bhfaighidh an Cláraitheoir cóip dheimhnithe den ordú ón gcúirt de réir fho-alt 
(1), déanfaidh an Cláraitheoir—

  (a) ar an dáta éifeachtach, nó a luaithe is féidir dá éis — an chóip dheimhnithe sin agus 
díscaoileadh na cuideachta is aistreoir a chlárú, agus

  (b) laistigh de 14 lá tar éis dháta an tseachadta sin — a chur faoi deara go bhfoilseofar 
in Iris OCC fógra go bhfuil cóip den ordú ón gcúirt ag daingniú na roinnte tar éis a 
bheith seachadta air nó uirthi.

Dliteanas sibhialta stiúrthóirí agus saineolaithe

506. (1) Aon scairshealbhóir d’aon cheann de na cuideachtaí a bhfuil baint acu leis an roinnt ar 
bhain caillteanas nó damáiste dó nó di mar gheall ar mhí-iompar le linn don roinnt a 
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bheith á hullmhú nó á cur i ngníomh ag stiúrthóir de chuid aon chuideachta díobh sin  
nó ag an saineolaí, más ann, a bhfuil tuarascáil tugtha aige nó aici faoi alt 492 beidh sé 
nó sí i dteideal go ndéanfaidh duine díobh seo a leanas an caillteanas nó an damáiste sin 
a shlánú dó nó di— 

  (a) i gcás mí-iompar ag duine ar stiúrthóir den chuideachta sin é nó í ar dháta  
dhréacht-téarmaí comhchoiteanna na roinnte — an duine sin,

  (b) i gcás mí-iompar ag aon saineolaí a thug tuarascáil faoi alt 492 i leith aon cheann de 
na cuideachtaí a bhfuil baint acu leis an roinnt — an duine sin.

 (2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), aon scairshealbhóir d’aon cheann de na 
cuideachtaí a bhfuil baint acu leis an roinnt ar bhain caillteanas nó damáiste dó nó di de 
dhroim aon ráiteas neamhfhírinneach a áireamh in aon cheann de na nithe seo a leanas, 
eadhon:

  (a) dréacht-téarmaí comhchoiteanna na roinnte;

  (b) an tuarascáil mhíniúcháin dá dtagraítear in alt 491;

  (c) tuarascáil an tsaineolaí, más ann, faoi alt 492;

  (d) ráiteas airgeadais na roinnte, más ann, arna ullmhú faoi alt 493,

  beidh sé nó sí, faoi réir fho-ailt (3) agus (4), i dteideal go ndéanfaidh siad seo a leanas an 
caillteanas nó an damáiste a shlánú dó nó di—

  (i) i gcás doiciméad nó tuarascáil dá dtagraítear i mír (a), (b) nó (d) — gach duine a bhí 
ina stiúrthóir ar an gcuideachta sin ar dháta dhréacht-téarmaí comhchoiteanna na 
roinnte, nó 

  (ii) i gcás na tuarascála dá dtagraítear i mír (c) — an duine a thug an tuarascáil sin i ndáil 
leis an gcuideachta sin.

 (3) Ní bheidh stiúrthóir ar chuideachta faoi dhliteanas faoi fho-alt (2) má chruthaíonn sé  
nó sí—

  (a) gur eisíodh an doiciméad nó an tuarascáil dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(a), (b) nó 
(d), de réir mar a bheidh, i ngan fhios dó nó di nó gan toiliú uaidh nó uaithi agus, 
ar é nó í d’fháil amach gur eisíodh é nó í, gur chuir sé nó sí in iúl láithreach do 
scairshealbhóirí na cuideachta sin gur eisíodh é nó í i ngan fhios dó nó di agus gan 
toiliú uaidh nó uaithi, nó

  (b) i dtaca le gach ráiteas neamhfhírinneach go raibh forais réasúnacha aige nó aici, tar 
éis gach aire agus scil a fheidhmiú, chun a chreidiúint agus gur chreid sé nó sí, suas 
go dtí an tráth a tháinig an roinnt in éifeacht, go raibh an ráiteas fíor.

 (4) Ní bheidh duine a thabharfaidh tuarascáil faoi alt 492 i ndáil le cuideachta faoi  
dhliteanas i gcás aon ráiteas neamhfhírinneach sa tuarascáil má chruthaíonn sé nó sí—

  (a) ar é nó í d’fháil amach faoin ráiteas, gur chuir sé nó sí an bhréag in iúl láithreach  
don chuideachta sin agus dá scairshealbhóirí, nó

  (b) go raibh sé nó sí inniúil ar an ráiteas a dhéanamh agus go raibh forais réasúnacha 
aige nó aici chun a chreidiúint agus gur chreid sé nó sí suas go dtí an tráth a tháinig 
an roinnt in éifeacht go raibh an ráiteas fíor.
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Dliteanas coiriúil i leith ráitis neamhfhírinneacha i ndoiciméid roinnte 

507. (1) I gcás go mbeidh aon ráiteas neamhfhírinneach curtha san áireamh— 

  (a) i ndréacht-téarmaí comhchoiteanna na roinnte,

  (b) sa tuarascáil mhíniúcháin dá dtagraítear in alt 491, nó

  (c) i ráiteas airgeadais na roinnte, más ann, a bheidh ullmhaithe faoi alt 493,

  beidh na daoine seo a leanas:

  (i) gach duine de na daoine a bhí ina stiúrthóir ar aon cheann de na cuideachtaí a bhfuil 
baint acu leis an roinnt ar dháta dhréacht-téarmaí comhchoiteanna na roinnte nó, 
i gcás na tuarascála míniúcháin nó an ráitis airgeadais roinnte roimhe seo, tráth 
ullmhaithe na tuarascála nó an ráitis; agus

  (ii) aon duine a d’údaraigh an ráiteas a eisiúint,

  ciontach i gcion de chuid earnáil 2.

 (2) I gcás go mbeidh aon ráiteas neamhfhírinneach curtha san áireamh i dtuarascáil an 
tsaineolaí arna hullmhú faoi alt 492, beidh an saineolaí nó aon duine a d’údaraigh an 
tuarascáil a eisiúint ciontach i gcion de chuid earnáil 2.

 (3) In aon imeachtaí i gcoinne duine i leith cion faoi fho-alt (1) nó (2), is cosaint é a 
chruthú go raibh, tar éis gach aire agus scil réasúnach a fheidhmiú, forais réasúnacha 
ag an gcosantóir chun a chreidiúint agus gur chreid sé nó sí, suas go dtí tráth eisiúna an 
doiciméid lena mbaineann, go raibh an ráiteas lena mbaineann fíor.

CUID 10

scRúdaitheoiReachtaí

caiBidil 1

Léiriú

Léiriú (Cuid 10)

508. (1) Sa Chuid seo—

  léifear “cúirt” de réir alt 509(7);

  folaíonn “stiúrthóir” cúlstiúrthóir;

  ciallaíonn “scrúdaitheoir” scrúdaitheoir a cheapfar faoi alt 509;

  léifear “saineolaí neamhspleách” de réir alt 511(2);

  tá le “árachóir” an bhrí chéanna atá leis san Acht Árachais, 1989;

  ciallaíonn “páirtí leasmhar”, i ndáil le cuideachta lena mbaineann alt 509—

  (a) creidiúnaí de chuid na cuideachta, nó
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  (b) comhalta den chuideachta;

  ciallaíonn “achainí” achainí dá dtagraítear in alt 509(1) (agus, chun críocha dhlínse na 
Cúirte Cuarda faoin gCuid seo, folaíonn “achainí” aon phróiseas tionscnaimh a shonrófar 
le rialacha cúirte chun na gcríoch sin) agus maidir le tagairtí d’achainí a thíolacadh is 
tagairtí iad dá tíolacadh faoi alt 509(1).

 (2) Tá an Chuid seo faoi réir an Rialacháin Dócmhainneachta.

 (3) Tá feidhm ag forálacha Chaibidil 15 de Chuid 11 maidir le himeachtaí faoin gCuid 
seo ach tagairtí do “scrúdaitheoir” a chur in ionad tagairtí do “leachtaitheoir” fara aon 
mhodhnuithe eile is gá.

caiBidil 2

Scrúdaitheoir a cheapadh

Cumhacht na cúirte chun scrúdaitheoir a cheapadh

509. (1) Faoi réir fho-alt (2), i gcás go ndealróidh sé don chúirt—

  (a) nach féidir, nó gur dóigh nach féidir, le cuideachta a fiacha a íoc,

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

  (c) nach bhfuil aon ordú déanta chun an chuideachta a foirceannadh,

  féadfaidh an chúirt, ar iarratas trí achainí a thíolacfar, scrúdaitheoir a cheapadh don 
chuideachta chun staid chúrsaí na cuideachta a scrúdú agus chun cibé feidhmeanna a 
chomhlíonadh i ndáil leis an gcuideachta a thugtar leis an gCuid seo nó fúithi.

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

 (3) Chun críocha an ailt seo, ní féidir le cuideachta a fiacha a íoc más rud é—

  (a) nach féidir léi a fiacha a íoc nuair a bheidh siad dlite,

  (b) gur lú luach a sócmhainní ná méid a dliteanas, agus a dliteanais theagmhasacha agus 
ionchasacha á gcur i gcuntas, nó

  (c) go mbaineann na himthosca a leagtar amach in alt 570(a), (b) nó (c) leis an 
gcuideachta.

 (4) Nuair a bheidh an chúirt á chinneadh an ndéanfaidh sí ordú faoin alt seo, féadfaidh sí 
aird a bheith aici freisin ar cibé acu a d’fhéach nó nár fhéach an chuideachta le faduithe 
suntasacha ama a fháil óna creidiúnaithe chun a fiacha a íoc, a d’fhágfadh go bhféadfaí 
glacadh leis le réasún nach dóigh go mbeadh an chuideachta in ann a fiacha a íoc.

 (5) Ní dhéanfaidh an chúirt ordú faoin alt seo mura rud é—

  (a) gur deimhin leis an gcúirt nach bhfuil aon oibleagáidí ar an gcuideachta i ndáil le 
sócmhainn bhainc a aistríodh chuig an nGníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht 
Sócmhainní nó chuig grúpeintiteas de chuid GNBS, nó

  (b) má tá aon oibleagáidí den sórt sin ar an gcuideachta—
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   (i) go bhfuil cóip den achainí seirbheáilte ar an nGníomhaireacht sin, agus

   (ii) go bhfuil éisteacht tugtha ag an gcúirt don Ghníomhaireacht sin i ndáil leis an 
ordú a dhéanamh.

 (6) I bhfo-alt (5), tá le “sócmhainn bhainc” agus “grúpeintiteas de chuid GNBS” na bríonna 
céanna faoi seach atá leo san Acht fán nGníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht 
Sócmhainní, 2009.

 (7) San alt seo, ciallaíonn “cúirt”—

  (a) i gcás aon chuideachta (lena n-áirítear cúirt dá dtagraítear i mír (b)), an Ard-Chúirt; 
nó

  (b) i gcás cuideachta ar déileáladh léi, i leith na bliana airgeadais is déanaí de chuid na 
cuideachta a chríochnaigh roimh dháta tíolactha na hachainí, mar chuideachta bheag 
de bhua alt 350, an Chúirt Chuarda,

  agus—

  (i) faoi réir fho-alt (9), na tagairtí go léir ina dhiaidh seo sa Chuid seo don chúirt, i leith 
chumhachtaí agus dhlínse na cúirte maidir le scrúdaitheoireacht ar scór ceapachán a 
dhéanfaidh an Chúirt Chuarda faoin alt seo, léifear dá réir sin iad; agus

  (ii) an dlínse faoi alt 512(7) chun scrúdaitheoir a cheapadh ar bhonn eatramhach, agus 
an dlínse chun na nithe dá dtagraítear in alt 513 a dhéanamh, beidh siad ar fáil ar an 
gcaoi chéanna don Chúirt Chuarda i gcás cuideachta a shonraítear i mír (b).

 (8) Chun críoch mhír (b) d’fho-alt (7), más rud é gur chríochnaigh an bhliain airgeadais is 
déanaí de chuid na cuideachta lena mbaineann laistigh de thréimhse 3 mhí roimh dháta 
tíolactha na hachainí, léifear an tagairt sa mhír sin don bhliain airgeadais is déanaí de 
chuid na cuideachta mar thagairt don bhliain airgeadais de chuid na cuideachta díreach 
roimh an mbliain airgeadais is déanaí (ach ní léifear an tagairt sin amhlaidh ach amháin 
más rud é gur chríochnaigh an bhliain airgeadais sin roimhe sin tráth nach luaithe ná 15 
mhí roimh dháta tíolactha na hachainí).

 (9) Ní thugann fo-alt (7) don Chúirt Chuarda aon dlínse a fhoráiltear faoin gCuid seo  
chun achainí maidir le foirceannadh cuideachta a éisteacht nó chun cuideachta a 
fhoirceannadh.

 (10) Beidh dlínse na Cúirte Cuarda faoin gCuid seo i ndáil le cuideachta infheidhmithe ag 
breitheamh den Chúirt Chuarda—

  (a) don chuaird ina mbeidh oifig chláraithe na cuideachta tráth tíolactha na hachainí nó 
ina mbeidh, an tráth sin, a príomháit ghnó aici, nó

  (b) más rud é, an tráth sin, nach mbeidh aon oifig chláraithe de chuid na cuideachta 
ann agus gur lasmuigh den Stát a bheidh a príomháit ghnó, do Chuaird Bhaile Átha 
Cliath.

 (11) Ar ordú a dhéanamh lena gceapfar scrúdaitheoir do chuideachta, déanfaidh oifigeach 
cuí Phríomh-Oifig na hArd-Chúirte nó, de réir mar a bheidh, cláraitheoir an chontae, ar 
iarratas chuige nó chuici agus ar an táille a bheidh forordaithe a íoc agus faoi réir aon 
choinníollacha a bheidh sonraithe i rialacha cúirte, na nithe seo a leanas a thabhairt don 
scrúdaitheoir lena mbaineann—
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  (a) cóip den ordú, a mbeidh sé deimhnithe ag an oifigeach gur cóip dhílis í, agus

  (b) aon sonraí eile a bheidh forordaithe.

Achainí le haghaidh chosaint na cúirte

510. (1) Faoi réir fho-ailt (2) agus (3), féadfaidh gach duine nó aon duine de na daoine seo a 
leanas (ar leithligh nó le chéile) achainí i ndáil le cuideachta a thíolacadh:

  (a) an chuideachta;

  (b) stiúrthóirí na cuideachta;

  (c) creidiúnaí, nó creidiúnaí teagmhasach nó ionchasach (lena n-áirítear fostaí), de  
chuid na cuideachta; 

  (d) comhalta nó comhaltaí den chuideachta a shealbhaíonn ar dháta tíolactha na  
hachainí an deichiú cuid ar a laghad de cibé méid de scairchaipiteal íoctha na 
cuideachta lena ngabhann, ar an dáta sin, ceart vótála ag cruinnithe ginearálta den 
chuideachta.

 (2) I gcás gur cuideachta sealbhaíochta de chuid árachóra í an chuideachta dá dtagraítear  
in alt 509, féadfaidh an Banc Ceannais, agus an Banc sin amháin, achainí a thíolacadh 
agus ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir leis an gcuideachta.

 (3) Más rud é, maidir leis an gcuideachta dá dtagraítear in alt 509—

  (a) gur cuideachta sealbhaíochta d’fhoras creidmheasa í, nó

  (b) gur cuideachta í inar atheagraíodh banc taisce iontaobhais amháin nó níos mó de 
bhun ordú faoi alt 57 den Acht um Bainc Thaisce Iontaobhais, 1989,

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

 (4) I gcás gur cuideachta faoi Sceideal 5 í an chuideachta dá dtagraítear in alt 509, beidh 
feidhm ag na forálacha seo a leanas:

  (a) féadfaidh siad seo a leanas achainí a thíolacadh—

   (i) aon duine de na daoine dá dtagraítear i mír (a), (b), (c) nó (d) d’fho-alt (1) (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;

  (b) mura dtíolacfaidh an Banc Ceannais achainí—

   (i) déanfaidh an t-achainíoch, sula dtíolacfaidh sé nó sí an achainí d’oifig na cúirte, a 
chur faoi deara go bhfaighidh an Banc Ceannais fógra i scríbhinn go mbeartaíonn 
sé nó sí an achainí a thíolacadh, agus seirbheálfaidh sé nó sí cóip den achainí ar 
an mBanc Ceannais a luaithe is indéanta tar éis í a thíolacadh don oifig sin;

   (ii) beidh an Banc Ceannais i dteideal láithriú agus éisteacht a fháil ag aon éisteacht 
i ndáil leis an achainí.
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 (5) San alt seo, ciallaíonn “cuideachta faoi Sceideal 5” cuideachta a thagann faoi réim 
aon fhoráil (a mhéid is infheidhme maidir le cuideachta phríobháideach faoi theorainn 
scaireanna) de Sceideal 5.

Tuarascáil ó shaineolaí neamhspleách

511. (1) De bhreis ar na nithe a shonraítear in alt 512, beidh ag gabháil le hachainí tuarascáil 
i ndáil leis an gcuideachta a bheidh ullmhaithe ag duine is iniúchóir reachtúil ar an 
gcuideachta nó ag duine atá cáilithe chun a cheaptha nó a ceaptha mar scrúdaitheoir don 
chuideachta.

 (2) Sa Chuid seo, gairfear an “saineolaí neamhspleách” den duine a ghabhfaidh ullmhú na 
tuarascála sin de láimh.

 (3) Áireofar na nithe seo a leanas i dtuarascáil an tsaineolaí neamhspleách:

  (a) ainmneacha agus seoltaí oifigigh na cuideachta;

  (b) ainmneacha aon chomhlachtaí corpraithe eile ar stiúrthóirí orthu freisin stiúrthóirí  
na cuideachta;

  (c) ráiteas maidir le cúrsaí na cuideachta, a thaispeánfaidh, a mhéid is indéanta sin 
le réasún, sonraí faoi shócmhainní agus dliteanais (lena n-áirítear dliteanais 
theagmhasacha agus ionchasacha) na cuideachta amhail ar an dáta is déanaí is féidir, 
ainmneacha agus seoltaí a creidiúnaithe, na hurrúis a bhí ag gach duine acu, agus na 
dátaí ar ar tugadh na hurrúis do gach duine acu;

  (d) cibé acu, ina thuairim nó ina tuairim, a tugadh nó nár tugadh cuntas sásúil ar aon 
easnamh idir sócmhainní agus dliteanais na cuideachta nó, murar tugadh, an bhfuil 
nó nach bhfuil fianaise ann go ndeachaigh cuid mhór maoine ar iarraidh nár tugadh 
cuntas dóthanach uirthi;

  (e) a thuairim nó a tuairim i dtaobh an mbeadh ionchas réasúnach marthanais ag 
an gcuideachta, agus iomlán a gnóthais nó aon chuid de, mar ghnóthas leantach 
agus ráiteas faoi na coinníollacha a mheasann sé nó sí a bheith riachtanach chun a 
marthanas a chinntiú, cibé acu maidir le bainistíocht inmheánach agus urlámhais 
inmheánacha na cuideachta nó maidir le nithe eile;

  (f) a thuairim nó a tuairim i dtaobh an mbeadh ionchas réasúnach marthanais ag an 
gcuideachta, agus a gnóthas iomlán nó aon chuid de, mar ghnóthas leantach de 
thoradh ar fhoirmliú, glacadh agus daingniú tograí maidir le comhréiteach nó scéim 
comhshocraíochta;

  (g) a thuairim nó a tuairim i dtaobh an dócha go mbeadh iarracht leanúint le gnóthas 
iomlán na cuideachta nó le haon chuid den ghnóthas ní ba bhuntáistí 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 nó léi is ceart a dhéanamh i ndáil leis an 
gcuideachta, lena n-áirítear, más gá é, dréacht-tograí maidir le comhréiteach nó 
scéim comhshocraíochta;

  (i) a thuairim nó a tuairim i dtaobh ar ghá, de thoradh na bhfíoras a nochtar, tuilleadh 
fiosruithe a dhéanamh d’fhonn imeachtaí a thionscnamh faoi ailt 610 agus 611 nó alt 
722;
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  (j) sonraí maidir le méid an mhaoinithe is gá chun a chumasú don chuideachta leanúint 
de bheith ag trádáil le linn na tréimhse cosanta agus maidir le foinsí an mhaoinithe 
sin;

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

  (l) a thuairim nó a tuairim i dtaobh an gcuideodh sé le hobair an scrúdaitheora dá 
ndéanfadh an chúirt ordachán i ndáil le ról nó comhaltas aon choiste creidiúnaithe dá 
dtagraítear in alt 538; agus

  (m) cibé nithe eile is iomchuí leis nó léi.

Forálacha forlíontacha i ndáil le hailt 510 agus 511 — nithe eile a luafar in achainí, achainí 
a éisteacht, etc.

512. (1) Ainmneofar in achainí duine a bheidh le ceapadh mar scrúdaitheoir.

 (2) Beidh ag gabháil le hachainí—

  (a) toiliú a bheidh sínithe ag an duine a bheidh ainmnithe le bheith ina scrúdaitheoir, 
agus

  (b) i gcás tograí maidir le comhréiteach nó le scéim comhshocraíochta i ndáil le cúrsaí 
na cuideachta a bheith ullmhaithe le cur faoi bhráid páirtithe leasmhara lena gceadú 
a fháil, cóip de na tograí.

 (3) Ní thabharfaidh an chúirt éisteacht d’achainí a thíolacfaidh creidiúnaí teagmhasach  
nó ionchasach go dtí go mbeidh cibé urrús a mheasfaidh an chúirt a bheith réasúnach 
tugtha i leith costas. 

 (4) Ní thabharfaidh an chúirt éisteacht d’achainí má bhíonn glacadóir ceaptha d’iomlán nó 
d’aon chuid de mhaoin nó de ghnóthas na cuideachta is ábhar don achainí agus má 
bhíonn an glacadóir sin ceaptha amhlaidh ar feadh tréimhse leanúnach 3 lá ar a laghad 
roimh thíolacadh na hachainí.

 (5) Ar achainí a éisteacht, féadfaidh an chúirt í a dhíbhe nó an éisteacht a chur ar atráth go 
coinníollach nó go neamhchoinníollach, nó aon ordú eatramhach, nó aon ordú eile, a 
dhéanamh is cuí léi. 

 (6) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (5), féadfaidh ordú eatramhach faoin bhfo-alt sin 
feidhmiú aon chumhachtaí de chuid na stiúrthóirí nó de chuid na cuideachta (cibé acu 
faoi threoir thoiliú na cúirte nó ar shlí eile) a shrianadh. 

 (7) Gan fo-alt (5) nó (6) a theorannú, ar achainí a thíolacadh nó dá éis sin, féadfaidh an 
chúirt, ar iarratas a bheith déanta chuici, scrúdaitheoir a cheapadh don chuideachta ar 
bhonn eatramhach.

Cásanna nach mbeidh tuarascáil ó shaineolaí neamhspleách ar fáil an tráth a theastaíonn: 
cumhachtaí na cúirte

513. (1) Má thíolactar achainí agus más deimhin leis an gcúirt—

  (a) gurb amhlaidh, mar gheall ar imthosca eisceachtúla nach bhfuil neart ag an  
achainíoch orthu, nach bhfuil tuarascáil an tsaineolaí neamhspleách ar fáil in am lena 
cur ag gabháil leis an achainí, agus
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  (b) nach bhféadfadh an t-achainíoch le réasún coinne a bheith aige nó aici leis na 
himthosca dá dtagraítear i mír (a),

  agus, dá réir sin, nach bhfuil an chúirt in ann breithniú a dhéanamh i dtaobh ordú a 
dhéanamh faoi alt 509, 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 d’fhonn tuarascáil an tsaineolaí 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) D’fhonn amhras a sheachaint, má bhíonn glacadóir ceaptha do mhaoin nó gnóthas 
iomlán na cuideachta, nó d’aon chuid di nó de, an tráth a thíolacfar achainí 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 in alt 510(c) nó (d) agus go ndéanfar ordú faoi fho-alt (1) i ndáil leis an 
gcuideachta lena mbaineann, comhoibreoidh stiúrthóirí na cuideachta in ullmhú 
thuarascáil an tsaineolaí neamhspleách, go háirithe i ndáil leis na nithe a shonraítear in 
alt 511(3)(a) go (c).

 (5) Má mhainníonn stiúrthóirí na cuideachta lena mbaineann fo-alt (4) a chomhlíonadh, 
féadfaidh an t-achainíoch lena mbaineann nó an saineolaí 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 tsaineolaí neamhspleách faoi bhráid na cúirte roimh  
dheireadh na tréimhse cosanta a shonrófar 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 509.

 (7) Mura gcuirtear tuarascáil an tsaineolaí 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 chosaint na cúirte, 
ach sin gan dochar d’achainí eile a thíolacadh. 

Ní fhéadfar dliteanais áirithe a dheimhniú faoi alt 529(2)

514. Ní bheidh aon dliteanais a thabhóidh an chuideachta lena mbaineann le linn na tréimhse 
cosanta a shonrófar in ordú faoi alt 513(1) ina n-ábhar do dheimhniú faoi alt 529(2).

Creidiúnaithe d’fháil éisteachta

515. (1) Ní dhéanfaidh an chúirt ordú chun achainí arna tíolacadh di nó ordú lena gceaptar 
scrúdaitheoir do chuideachta a dhíbhe gan deis éisteachta a thabhairt do gach creidiúnaí 
de chuid na cuideachta a chuirfidh in iúl don chúirt gur mian leis nó léi éisteacht a fháil 
amhlaidh maidir leis an ní.
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 (2) Ní dhéanfaidh aon ní san alt seo difear do chumhacht na cúirte faoi alt 512 (5) nó (7) 
chun ordú eatramhach a dhéanamh, lena n-áirítear ceapadh scrúdaitheora ar bhonn 
eatramhach, maidir leis an ní.

Tuarascáil ó shaineolaí neamhspleách a bheith ar fáil

516. (1) Déanfaidh an saineolaí neamhspleách cóip den tuarascáil a bheidh ullmhaithe aige nó 
aici faoi alt 511 a sholáthar don chuideachta lena mbaineann nó d’aon pháirtí leasmhar 
ar iarratas i scríbhinn chuige sin a bheith déanta chuig an saineolaí neamhspleách.

 (2) Más rud é, ar iarratas chuici chuige sin, go n-ordóidh an chúirt, maidir leis an soláthar 
sin, go bhféadfar codanna den tuarascáil sin a fhágáil ar lár, féadfar cibé codanna di a 
shonrófar in ordachán 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 sholáthrófar cóip den tuarascáil, ar faisnéis í ar dóigh go 
ndéanfaí dochar do mharthanas na cuideachta nó d’iomlán a gnóthais nó d’aon chuid de 
mar ghnóthas leantach dá n-áireofaí sa chóip sin í.

 (4) Más rud é—

  (a) gur cuideachta dá dtagraítear in alt 509(4) í an chuideachta lena mbaineann, agus 

  (b) nach mbeartaíonn an Banc Ceannais achainí a thíolacadh, nó mura bhfuil achainí 
tíolactha aige (ina aonar nó ag gníomhú i dteannta daoine eile) i ndáil leis an 
gcuideachta, 

  déanfaidh an saineolaí neamhspleách, a luaithe is féidir tar éis í a ullmhú, cóip den 
tuarascáil a bheidh ullmhaithe aige nó aici faoi alt 511 a sholáthar don Bhanc Ceannais 
agus ní bheidh feidhm ag fo-ailt (2) agus (3) maidir leis an gcóip sin.

Cuideachtaí gaolmhara

517. (1) Faoi réir fho-ailt (2), (3), (6) agus (8), i gcás go gceapfaidh an chúirt scrúdaitheoir do 
chuideachta, féadfaidh sí, an tráth céanna nó aon tráth dá éis sin, ordú a dhéanamh—

  (a) lena gceapfar 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 feidhmeanna go 
léir nó aon cheann díobh a thugtar dó nó di i ndáil leis an gcuideachta chéadluaite.

 (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.

 (3) Ach ní dhéanfaidh an chúirt, in aon chás, ordú den sórt sin mura deimhin léi go bhfuil 
ionchas réasúnach marthanais ann maidir leis an gcuideachta ghaolmhar, agus iomlán a 
gnóthais nó aon chuid de, mar ghnóthas leantach.

 (4) Measfar, maidir le cuideachta ghaolmhar dá bhfuil scrúdaitheoir ceaptha le hordú faoi 
fho-alt (1), go mbeidh sí faoi chosaint na cúirte ar feadh na tréimhse dar tús dáta déanta 
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an ordaithe agus a leanfaidh ar feadh na tréimhse ar lena linn a bheidh an chuideachta 
lena bhfuil gaol aici faoin gcosaint sin.

 (5) I gcás go mbeidh scrúdaitheoir ceaptha do 2 chuideachta ghaolmhara nó níos mó, beidh, 
mura n-ordóidh an chúirt a mhalairt, na feidhmeanna céanna aige nó aici i ndáil le gach 
cuideachta acu, agus iad á dtógáil ar leithligh.

 (6) Ní dhéanfaidh an chúirt ordú faoin alt seo mura rud é—

  (a) gur deimhin leis an gcúirt nach bhfuil aon oibleagáidí ar an gcuideachta ghaolmhar 
i ndáil le sócmhainn bhainc a aistríodh chuig an nGníomhaireacht Náisiúnta um 
Bainistíocht Sócmhainní nó chuig grúpeintiteas de chuid GNBS, nó

  (b) más tá aon oibleagáid den sórt sin ar an gcuideachta ghaolmhar—

   (i) go bhfuil cóip den iarratas ar an ordú seirbheáilte ar an nGníomhaireacht sin, 
agus

   (ii) gur bhfuil éisteacht tugtha ag an gcúirt don Ghníomhaireacht sin i ndáil leis an 
ordú a dhéanamh.

 (7) I bhfo-alt (6), tá le “sócmhainn bhainc” agus “grúpeintiteas de chuid GNBS” na bríonna 
céanna faoi seach atá leo san Acht fán nGníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht 
Sócmhainní, 2009.

 (8) Ní bheidh dlínse ag an gCúirt Chuarda chun ordú dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(a) nó (b) 
a dhéanamh ach amháin i gcás gur cuideachta í an chuideachta ghaolmhar ar déileáladh 
léi, i leith na bliana airgeadais is déanaí dá cuid a chríochnaigh roimh an tráth iomchuí 
dá dtagraítear i bhfo-alt (1), mar chuideachta bheag de bhua alt 350.

 (9) Chun críocha fho-alt (8), más rud é gur chríochnaigh an bhliain airgeadais is déanaí 
de chuid na cuideachta lena mbaineann laistigh de 3 mhí roimh an tráth iomchuí dá 
dtagraítear i bhfo-alt (1), déanfar an tagairt i bhfo-alt (8) don bhliain airgeadais is 
déanaí de chuid na cuideachta a léamh mar thagairt don bhliain airgeadais de chuid 
na cuideachta a tháinig roimh an mbliain airgeadais is déanaí dá cuid (ach ní léifear an 
tagairt sin amhlaidh ach amháin i gcás gur chríochnaigh an bhliain airgeadais sin roimhe 
sin tráth nach luaithe ná 15 mhí roimh an tráth iomchuí dá dtagraítear i bhfo-alt (1)).

Dualgas gníomhú de mheon lánmhacánta

518. Féadfaidh an chúirt diúltú achainí arna tíolacadh di 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 le hullmhú thuarascáil an tsaineolaí 
neamhspleách, gur mhainnigh an t-achainíoch nó an saineolaí neamhspleách— 

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

  (b) ar aon slí eile, feidhmiú de mheon lánmhacánta.

Cáilíocht scrúdaitheoirí

519. (1) Ní bheidh duine cáilithe chun a cheaptha nó chun a ceaptha ná chun gníomhú mar 
scrúdaitheoir ar chuideachta mura mbeadh sé nó sí cáilithe chun gníomhú mar 

cd.10 a.517



484

[2014.][Uimh. 38.]
  

Acht na gCuideachtaí, 2014.
  

leachtaitheoir uirthi (ach chun na críche sin déanfar neamhshuim de cheanglais alt 634 
maidir le cumhdach slánaíochta gairmiúla).

 (2) Beidh aon duine a ghníomhóidh mar scrúdaitheoir ar chuideachta nuair nach bhfuil sé  
nó sí cáilithe chun déanamh amhlaidh faoi fho-alt (1) ciontach i gcion de chuid earnáil 2.

Éifeacht na hachainí chun scrúdaitheoir a cheapadh ar chreidiúnaithe agus ar dhaoine eile

520. (1) Faoi réir alt 513, beidh cuideachta, chun críocha na Coda seo, faoi chosaint na cúirte le 
linn na tréimhse seo a leanas.

 (2) Is éard í an tréimhse sin tréimhse—

  (a) a thosóidh ar dháta tíolactha achainí i ndáil leis an gcuideachta, agus

  (b) a chríochnóidh (faoi réir alt 534(3) agus (4))—

   (i) ar 70 lá a bheith caite ón dáta sin, nó

   (ii) ar an achainí a tharraingt siar, nó ar an gcúirt an achainí a dhiúltú,

  cibé acu is túisce a tharlóidh.

 (3) Maidir leis an tagairt i bhfo-alt (2) don chúirt an achainí a dhiúltú, measfar go  
bhfolaíonn sí tagairt don chúirt do dhiúltú an achainí a éisteacht, nó do dhiúltú leanúint 
don achainí a éisteacht, faoi alt 518.

 (4) Fad a bheidh cuideachta faoi chosaint na cúirte i gcás faoin gCuid seo, beidh éifeacht  
leis na forálacha seo a leanas:

  (a) ní fhéadfar aon imeachtaí chun an chuideachta a fhoirceannadh a thosú ná rún  
chun foirceannadh a dhéanamh a rith i ndáil leis an gcuideachta agus ní bheidh aon 
éifeacht le haon rún a rithfear amhlaidh;

  (b) ní cheapfar aon ghlacadóir os cionn aon chuid de mhaoin nó de ghnóthas na 
cuideachta, nó má cheaptar é amhlaidh roimh thíolacadh achainí, ní bheidh sé, faoi 
réir alt 522, in ann gníomhú; 

  (c) ní chuirfear aon astú, forlámhú, tochsal ná forghníomhú i bhfeidhm in aghaidh 
mhaoin nó earraí na cuideachta, ach amháin le toiliú an scrúdaitheora; 

  (d) i gcás go mbeidh aon éileamh in aghaidh na cuideachta urraithe le morgáiste,  
muirear, lian nó gealltán eile nó eire de mhaoin, earraí nó ioncam iomlán nó d’aon 
chuid de mhaoin, earraí nó ioncam na cuideachta nó a bheidh uirthi nó a dhéanfaidh 
difear di, ní fhéadfar aon chaingean a thionscnamh chun an t-urrús uile sin nó aon 
chuid de a réadú, ach amháin le toiliú an scrúdaitheora; 

  (e) ní fhéadfar aon bhearta a dhéanamh chun earraí i seilbh na cuideachta, faoi aon 
chomhaontú fruilcheannaigh (de réir bhrí alt 530) a athshealbhú, ach amháin le toiliú 
an scrúdaitheora;

  (f) más rud é, faoi aon achtachán, riail dlí, nó ar shlí eile, go mbeidh aon duine seachas 
an chuideachta faoi dhliteanas fiacha uile na cuideachta nó aon chuid díobh a íoc—

   (i) ní chuirfear aon astú, forlámhú, tochsal nó forghníomhú i bhfeidhm in aghaidh 
mhaoin nó earraí an duine sin maidir le fiacha na cuideachta, agus 
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   (ii) ní fhéadfar aon imeachtaí d’aon saghas a thosú in aghaidh an duine sin maidir le 
fiacha na cuideachta;

  (g) ní dhéanfar aon ordú ar fhaoiseamh faoi alt 212 in aghaidh na cuideachta maidir le 
gearáin i dtaobh sheoladh chúrsaí na cuideachta nó i dtaobh feidhmiú chumhachtaí 
na stiúrthóirí roimh thíolacadh na hachainí. 

 (5) Faoi réir fho-alt (4), ní fhéadfar aon imeachtaí eile i ndáil leis an gcuideachta a thosú 
ach amháin le cead na cúirte agus faoi réir cibé téarmaí a fhorchuirfidh an chúirt agus 
féadfaidh an chúirt, ar iarratas ón scrúdaitheoir, cibé ordú a dhéanamh is cuí léi i ndáil le 
haon imeachtaí láithreacha lena n-áirítear ordú chun bac a chur leis na himeachtaí sin. 

 (6) Ní bheidh gearáin a bhaineann le seoladh chúrsaí na cuideachta, fad a bheidh sí faoi 
chosaint na cúirte, ina mbonn le hordú ar fhaoiseamh a dhéanamh faoi alt 212.

Srian le fiacha réamhachainí a íoc

521. (1) Ní fhéadfaidh cuideachta aon íocaíocht a dhéanamh, le linn na tréimhse a bheidh sí faoi 
chosaint na cúirte, ar mhodh sásamh nó urscaoileadh ar dliteanais iomláin nó cuid de 
dhliteanas arna thabhú ag an gcuideachta roimh dháta tíolactha na hachainí i ndáil leis 
an gcuideachta mura rud é—

  (a) go mbeidh moladh i dtuarascáil an tsaineolaí neamhspleách go ndéanfar iomlán an 
dliteanais sin nó, de réir mar a bheidh, an chuid de a urscaoileadh nó a shásamh, nó

  (b) go n-údaróidh an chúirt an íocaíocht sin faoi fho-alt (2).

 (2) 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 mhainneachtain an dliteanas sin a urscaoileadh nó a shásamh, go hiomlán 
nó go páirteach, go laghdófaí go mór ionchais mharthanais na cuideachta nó iomlán a 
gnóthais nó aon chuid de mar ghnóthas leantach.

Éifeacht ar ghlacadóir, nó ar leachtaitheoir sealadach, ag ordú ag ceapadh scrúdaitheora

522. (1) Más rud é, ar dháta tíolactha achainí 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 dhéanamh is cuí léi, lena n-áirítear ordú 
maidir le haon cheann de na nithe seo a leanas nó maidir le gach ceann acu:

  (a) go scoirfidh an glacadóir de ghníomhú sa cháil sin ó dháta a shonróidh an chúirt;

  (b) nach ngníomhóidh an glacadóir, ó dháta a shonróidh an chúirt, sa cháil sin ach 
amháin maidir le sócmhainní áirithe a shonróidh an chúirt;

  (c) ag ordú don ghlacadóir gach leabhar, páipéar agus taifead eile, a bhaineann le maoin 
nó gnóthas na cuideachta (nó le haon chuid den chéanna) agus a bheidh ina sheilbh 
aige nó ina seilbh aici nó faoina rialú, a sheachadadh ar an scrúdaitheoir laistigh de 
thréimhse a shonróidh an chúirt;

  (d) ag ordú don ghlacadóir na sonraí iomlána a thabhairt don scrúdaitheoir faoina 
dhéileálacha nó faoina déileálacha go léir le maoin nó gnóthas na cuideachta. 
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 (2) Más rud é, ar dháta tíolactha achainí 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:

  (a) go gceapfar an leachtaitheoir sealadach mar scrúdaitheoir ar an gcuideachta;

  (b) dúine éigin eile a cheapadh mar scrúdaitheoir don chuideachta;

  (c) go scoirfidh an leachtaitheoir sealadach de ghníomhú sa cháil sin ó dháta a shonróidh 
an chúirt;

  (d) ag ordú don leachtaitheoir sealadach gach leabhar, páipéar agus taifead eile, a 
bhaineann le maoin nó gnóthas na cuideachta (nó le haon chuid den chéanna) agus 
a bheidh ina sheilbh aige nó ina seilbh aici nó faoina rialú, a sheachadadh ar an 
scrúdaitheoir laistigh de thréimhse a shonróidh an chúirt;

  (e) ag ordú don leachtaitheoir sealadach na sonraí iomlána a thabhairt don  
scrúdaitheoir faoina dhéileálacha nó faoina déileálacha go léir le maoin nó gnóthas 
na cuideachta. 

 (3) Ní dhéanfaidh an chúirt ordú faoi fho-alt (1)(a) nó (b) ná faoi fho-alt (2)(c) mura  
deimhin leis an gcúirt go bhfuil ionchas réasúnach marthanais ag an gcuideachta, agus 
iomlán a gnóthais nó aon chuid de, mar ghnóthas leantach; is fo-alt i dteannta ailt 509(2) 
agus 517(3) é an fo-alt seo.

 (4) I gcás go ndéanfaidh an chúirt ordú faoi fho-alt (1) nó (2), féadfaidh sí, chun lánéifeacht 
a thabhairt don ordú, cibé coinníollacha a áireamh san ordú agus cibé orduithe 
foghabhálacha nó orduithe eile a dhéanamh is cuí léi. 

 (5) Más rud é, i gcás tíolacadh achainí maidir le cuideachta, gur ar dháta tar éis achainí a 
thíolacadh chun an chuideachta sin a fhoirceannadh, ach sula gceapfar leachtaitheoir 
sealadach nó sula ndéanfar ordú le haghaidh a foirceanta, a dhéanfar é, éistfear an dá 
achainí le chéile.

Neamhfheidhm alt 440 maidir le glacadóirí in imthosca áirithe

523. (1) Beidh feidhm ag an alt seo i gceachtar de na cásanna a leanas—

  (a) go bhfuil scrúdaitheoir ceaptha don chuideachta, nó 

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

 (2) I gcás ina mbeidh feidhm ag an alt seo, ar iarratas chuici chuige sin, féadfaidh an  
chúirt, faoi réir fho-ailt (4) agus (5), i ndáil le glacadóir a bheidh ceaptha do mhaoin nó 
do ghnóthas uile na cuideachta dá dtagraítear i bhfo-alt (1), nó d’aon chuid den chéanna, 
an t-ordú seo a leanas a dhéanamh.

 (3) Is éard é an t-ordú sin ón gcúirt ordú lena bhforálfar nach mbeidh feidhm ag alt 440 
maidir le híocaíochtaí a dhéanfaidh an glacadóir as sócmhainní a thiocfaidh ar láimh 
chuige nó chuici mar ghlacadóir den sórt sin.

 (4) Ní dhéanfaidh an chúirt ordú den sórt sin ach amháin gur dóigh go n-éascódh sé, i 
dtuairim na cúirte, marthanas na cuideachta, agus iomlán a gnóthais nó aon chuid di, 
mar ghnóthas leantach.
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 (5) Ní dhéanfar ordú dá dtagraítear i bhfho-alt (2) 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 
foirceannadh, a cheanglaítear a íoc i dtosaíocht ar gach fiach eile (de bhua na bhforálacha 
de Chuid 11 a bhaineann le híocaíochtaí tosaíochta).

 (6) Ní dochar fo-alt (2) do ghinearáltacht alt 522(1).

caiBidil 3

Cumhachtaí scrúdaitheora

Cumhachtaí scrúdaitheora

524. (1) Aon fhoráil den Acht seo a bhaineann le cearta agus cumhachtaí iniúchóra reachtúil 
cuideachta agus le faisnéis a sholáthar don iniúchóir sin agus le comhoibriú leis nó léi 
beidh feidhm aici, fara na modhnuithe is gá, maidir le scrúdaitheoir.

 (2) D’ainneoin aon fhoráil den Acht seo a bhaineann le fógra faoi chruinnithe ginearálta, 
beidh cumhacht ag scrúdaitheoir chun cruinnithe de bhord stiúrthóirí na cuideachta dá 
bhfuil sé nó sí ceaptha, agus cruinnithe ginearálta den chuideachta sin, a chomóradh, 
an clár a leagan amach dóibh agus a bheith i gceannas orthu agus tairiscintí nó rúin a 
thairiscint agus tuarascálacha a thabhairt do na cruinnithe sin.

 (3) Beidh scrúdaitheoir i dteideal fógra réasúnach a fháil faoi chruinnithe uile boird  
stiúrthóirí cuideachta agus faoi chruinnithe ginearálta uile na cuideachta dá bhfuil sé nó 
sí ceaptha, agus i dteideal freastal orthu agus éisteacht a fháil acu.

 (4) Chun críoch fho-alt (3), measfar go bhfolaíonn “fógra réasúnach” tuairisc ar an ngnó atá 
le déanamh ag aon chruinniú den sórt sin.

 (5) Tá an chumhacht dá dtagraítear i bhfo-alt (6) ag scrúdaitheoir i gcás ina dtagann sé nó 
sí ar an eolas mar gheall ar aon ghníomh, neamhghníomh, iompar, breith nó conradh, 
iarbhír nó beartaithe—

  (a) ag an gcuideachta dá bhfuil sé nó sí ceaptha nó thar a ceann,

  (b) ag oifigigh, fostaithe, comhaltaí nó creidiúnaithe na cuideachta sin nó thar a gceann, 
nó

  (c) ag aon duine eile nó thar a cheann nó thar a ceann,

  i ndáil le hioncam, sócmhainní nó dliteanais na cuideachta sin a bheidh, nó is dóigh a 
bheidh, ina thuairim nó ina tuairim, chun aimhleas na cuideachta nó aon pháirtí leasmhair.

 (6) Is éard atá i gcumhacht sin an scrúdaitheora cibé bearta a dhéanamh is gá, faoi réir 
ceart páirtithe a fhaigheann leas de mheon macánta agus ar luach-chomaoin in ioncam, 
i sócmhainní nó i ndliteanais den sórt sin, chun éifeachtaí an ghnímh, an neamhghnímh, 
an iompair, na breithe nó an chonartha sin a stopadh, a chosc nó a cheartú.

 (7) Féadfaidh an scrúdaitheoir iarratas a dhéanamh chun na cúirte—

  (a) chun aon cheist a chinneadh a thig i gcúrsa a oifige nó a hoifige, nó
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  (b) chun na cumhachtaí go léir a leanas, nó aon cheann díobh, a fheidhmiú i ndáil leis an 
gcuideachta a fhéadfaidh an chúirt a fheidhmiú faoin Acht seo, eadhon na cumhachtaí 
sin is infheidhmithe aici ar iarratas ó aon chomhalta, ranníocóir, creidiúnaí nó 
stiúrthóir de chuid cuideachta.

 (8) Beidh cumhacht ag an scrúdaitheoir, má ordaíonn an chúirt dó nó di amhlaidh, chun 
éilimh in aghaidh na cuideachta dá bhfuil sé nó sí ceaptha a chinneadh agus a chomhaontú.

 (9) Ní mheasfar aon dualgas gairmiúil nó dlithiúil a mbeidh scrúdaitheoir faoina réir, de 
bhua é nó í a bheith ceaptha sa cháil sin do cuideachta, a bheith sáraithe ag scrúdaitheoir, 
ná ní bheidh scrúdaitheoir faoi dhliteanas ar bith i leith na cuideachta, a scairshealbhóirí, 
a creidiúnaithe nó páirtithe leasmhara eile dá cuid, mar gheall ar é nó í do chomhlíonadh 
aon oibleagáid a fhorchuirtear ar an scrúdaitheoir leis an alt seo nó faoi.

Scrúdaitheoir do shéanadh conarthaí a rinneadh roimh an tréimhse chosanta agus clásail 
gealltáin dhiúltaigh cibé uair a dhéanfar iad: toirmisc agus srianta

525. (1) Gan dochar d’fho-alt (2), ní chumasóidh aon ní in alt 524 do scrúdaitheoir conradh a 
shéanadh a bheidh déanta ag an gcuideachta dá bhfuil sé nó sí ceaptha roimh an tréimhse 
ar lena linn atá an chuideachta faoi chosaint na cúirte.

 (2) Ní bheidh aon fhoráil dá dtagraítear i bhfo-alt (4) ina ceangal ar an gcuideachta aon tráth 
tar éis an fógra a sheirbheáil faoi fho-alt (3)(b) agus roimh dheireadh na tréimhse ar lena 
linn a bheidh an chuideachta faoi chosaint na cúirte má chomhlíontar an 2 choinníoll seo 
a leanas.

 (3) Is iad na coinníollacha sin—

  (a) gurb é tuairim an scrúdaitheora maidir leis an bhforáil, dá gcuirfí i bhfeidhm í, gur 
dócha go ndéanfadh sí dochar do mharthanas na cuideachta nó d’iomlán nó d’aon 
chuid dá gnóthas mar ghnóthas leantach; agus

  (b) go seirbheálfaidh an scrúdaitheoir fógra ar an bpáirtí nó ar na páirtithe eile sa 
chomhaontú ina bhfuil an fhoráil ar fógra é ina gcuirfear an tuairim sin in iúl don 
pháirtí nó do na páirtithe sin.

 (4) Maidir leis an bhforáil dá dtagraítear i bhfo-alt (2), 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—

  (a) airgead a fháil ar iasacht nó cairde a fháil ar shlí eile ó aon duine seachas an duine sin 
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.

Doiciméid agus fianaise a thabhairt ar aird

526. (1) Beidh sé de dhualgas ar oifigigh agus gníomhairí cuideachta nó cuideachta gaolmhaire 
dá mbeidh scrúdaitheoir ceaptha—
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  (a) gach leabhar agus doiciméad de chuid, nó i leith, aon chuideachta den sórt sin a 
bheidh ina gcoimeád nó faoina n-urlámhas a thabhairt ar aird don scrúdaitheoir,

  (b) freastal os comhair an scrúdaitheora nuair a iarrfaidh an scrúdaitheoir orthu sin a 
dhéanamh, agus

  (c) thairis sin gach cabhair a thabhairt don scrúdaitheoir is féidir leo go réasúnach a 
thabhairt i dtaca le feidhmeanna an scrúdaitheora.

 (2) Má mheasann an scrúdaitheoir go bhfuil duine, seachas oifigeach nó gníomhaire d’aon 
chuideachta roimhe seo, i seilbh, nó go bhféadfadh sé nó sí a bheith i seilbh, aon fhaisnéis 
a bhaineann le cúrsaí na cuideachta, féadfaidh an scrúdaitheoir a cheangal ar an duine 
sin—

  (a) aon leabhair nó doiciméid ina choimeád nó ina coimeád nó faoina urlámhas nó  
faoina hurlámhas a bhaineann leis an gcuideachta a thabhairt ar aird don scrúdaitheoir,

  (b) freastal os comhair an scrúdaitheora, agus

  (c) thairis sin gach cabhair a thabhairt don scrúdaitheoir is féidir leis nó léi go réasúnach 
a thabhairt i dtaca le feidhmeanna an scrúdaitheora,

  agus beidh de dhualgas ar an duine sin an ceanglas a chomhlíonadh.

 (3) Má bhíonn cúiseanna réasúnacha ag an scrúdaitheoir chun a chreidiúint go gcoimeádann 
stiúrthóir d’aon chuideachta roimhe seo, nó gur choimeád sé nó sí, cuntas bainc d’aon 
tuairisc, cibé acu ina aonar nó ina haonar nó i gcomhpháirt le duine eile agus cibé acu sa 
Stát nó in áit eile, ar íocadh isteach ann nó ar íocadh amach as—

  (a) aon airgead a thig as aon idirbheart, comhshocraíocht nó comhaontú a mhaoiniú nó 
a úsáideadh sa mhaoiniú sin agus nár nochtadh sonraí maidir leis i ráitis airgeadais 
aon chuideachta le haghaidh aon bhliain airgeadais mar a éilítear leis an Acht seo, nó

  (b) aon airgead a bhí bainteach in aon slí le haon ghníomh nó neamhghníomh, nó le haon 
sraith gníomhartha nó neamhghníomhartha ba mhí-iompar (bíodh sé calaoiseach nó 
ná bíodh) ar thaobh an stiúrthóra sin i leith na cuideachta sin nó a comhaltaí,

  féadfaidh an scrúdaitheoir a cheangal ar an stiúrthóir gach doiciméad i seilbh an 
stiúrthóra nó faoina urlámhas nó faoin hurlámhas, a bhaineann leis an gcuntas bainc 
sin, a thabhairt ar aird don scrúdaitheoir agus beidh sé de dhualgas ar an stiúrthóir an 
ceanglas a chomhlíonadh.

 (4) I bhfo-alt (3)—

  folaíonn “cuntas bainc” cuntas le haon duine a bheidh díolmhaithe de bhua alt 7(4) 
d’Acht an Bhainc Ceannais, 1971 ón gceanglas ceadúnas a shealbhú faoi alt 9 den Acht 
sin;

  ciallaíonn “stiúrthóir”—

  (a) aon stiúrthóir láithreach nó aon iarstiúrthóir (lena n-áirítear aon chúlstiúrthóir 
láithreach nó aon iar-chúlstiúrthóir); agus

  (b) aon duine atá bainteach, de réir bhrí alt 220, le stiúrthóir den sórt sin.
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 (5) Féadfaidh scrúdaitheoir oifigigh agus gníomhairí d’aon chuideachta den sórt sin nó aon 
duine eile mar a luaitear i bhfo-alt (1) nó (2) a cheistiú faoi mhionn, de bhriathar béil nó 
ar agarcheisteanna i scríbhinn, i ndáil le cúrsaí na cuideachta agus féadfaidh sé nó sí—

  (a) iad a chur faoi mhionn dá réir sin, nó

  (b) freagraí an duine sin a chur síos i scríbhinn agus a cheangal air nó uirthi iad a  
shíniú.

 (6) Má dhiúltaíonn aon oifigeach do chuideachta roimhe seo nó aon duine eile den sórt sin—

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

  (b) freastal os comhair an scrúdaitheora nuair a iarrfaidh an scrúdaitheoir air nó uirthi 
déanamh amhlaidh, nó

  (c) aon cheist a fhreagairt a chuirfidh an scrúdaitheoir air nó uirthi maidir le cúrsaí na 
cuideachta,

  féadfaidh an scrúdaitheoir deimhniú faoina láimh a sholáthar don chúirt á rá gur tharla 
diúltú den sórt sin. 

 (7) Ar dheimhniú den sórt sin a sholáthar di, 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 lena mbaineann an deimhniú, nó aon ráiteas a thairgfear mar chosaint, a 
éisteacht, aon ordú nó ordachán a thabhairt is cuí léi.

 (8) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (7), féadfaidh an chúirt, tar éis éisteacht faoin bhfo-
alt sin, ordachán a thabhairt—

  (a) don duine lena mbaineann á ordú dó nó di freastal nó athfhreastal os comhair an 
scrúdaitheora nó leabhair nó doiciméid áirithe a thabhairt ar aird nó ceisteanna 
áirithe a chuir an scrúdaitheoir air nó uirthi a fhreagairt, nó

  (b) nach gá don duine lena mbaineann leabhar nó doiciméad áirithe a thabhairt ar aird nó 
ceist áirithe a chuir an scrúdaitheoir air nó uirthi a fhreagairt.

 (9) Beidh feidhm ag alt 795 chun críocha an ailt seo mar atá feidhm aige chun críocha Chuid 
13 agus, dá réir sin, chun críoch an ailt seo, déanfar tagairtí in alt 795 do Chuid 13, nó 
d’fhorálacha iomchuí den Chuid sin, a léamh mar thagairtí don alt seo.

 (10) San alt seo—

  (a) folaíonn aon tagairt d’oifigigh nó do ghníomhairí tagairt do dhaoine a bhí, chomh 
maith le tagairt do dhaoine atá, ina n-oifigigh nó ina ngníomhairí, de réir mar a 
bheidh; agus

  (b) folaíonn “gníomhairí”, i ndáil le cuideachta—

   (i) baincéirí agus aturnaetha na cuideachta; agus

   (ii) aon daoine ar fostú ag an gcuideachta mar iniúchóirí, cuntasóirí, 
leabharchoimeádaithe nó comhairleoirí cánach, nó daoine eile a fhostaíonn sí i 
gcáil ghairmiúil nó chomhchomhairleach nó i gcáil chosúil, cibé acu is oifigigh 
(nó b’oifigigh) don chuideachta na daoine sin nó nach ea (nó nárbh ea).
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Ní bheidh lian ar leabhair, taifid, etc., na cuideachta

527. (1) Gan dochar d’fho-ailt (2) agus (3), i gcás ina mbeidh scrúdaitheoir ceaptha ag an  
gcúirt chuig cuideachta nó ina mbeidh cuideachta faoi chosaint na cúirte, ní bheidh aon 
duine i dteideal amhail in aghaidh an scrúdaitheora—

  (a) seilbh a choimeád—

   (i) ar aon ghníomhas, ionstraim nó doiciméad eile de chuid na cuideachta, nó

   (ii) ar aon taifid chuntasaíochta, admhálacha, billí, sonraisc, nó páipéir eile den 
chineál céanna a bhaineann le cuntais nó trádáil, déileálacha nó gnó na cuideachta,

   nó

  (b) aon lian a éileamh ar aon doiciméad nó páipéar dá dtagraítear i mír (a).

 (2) I gcás inar bunaíodh morgáiste, muirear nó gealltán trí aon doiciméad nó páipéar den sórt 
sin a thaisceadh le duine, ní oibreoidh an duine do thabhairt an doiciméid nó an pháipéir 
ar aird don scrúdaitheoir chun dochar a dhéanamh do chearta an duine faoin morgáiste, 
faoin muirear nó faoin ngealltán (seachas aon cheart chun seilbhe ar an doiciméad nó ar 
an bpáipéar).

 (3) I gcás ina mbeidh, de bhua an ailt seo, seilbh ag scrúdaitheoir—

  (a) ar aon doiciméad nó páipéir de chuid glacadóra, nó

  (b) ar aon doiciméid nó páipéir a mbeidh teideal ag glacadóir iad a scrúdú,

  déanfaidh an scrúdaitheoir, mura n-ordóidh an chúirt a mhalairt, an doiciméad nó na 
páipéir a chur ar fáil lena n-iniúchadh ag an nglacadóir gach tráth réasúnach.

Cumhachtaí breise na cúirte

528. (1) I gcás go ndealraíonn sé don chúirt, ar iarratas ón scrúdaitheoir, gur cóir agus gur 
cothromasach déanamh amhlaidh ag féachaint do na nithe dá dtagraítear i bhfo-alt (2), 
féadfaidh sí ordú a dhéanamh nach mbeidh na feidhmeanna go léir nó aon cheann díobh 
atá dílsithe do na stiúrthóirí nó infheidhmithe acu (cibé acu de bhua bhunreacht na 
cuideachta nó de réir dlí nó ar shlí eile) inchomhlíonta ach amháin ag an scrúdaitheoir.

 (2) Is iad na nithe ar a dtabharfaidh an chúirt aird chun críoch fho-alt (1):

  (a) go bhfuil cúrsaí na cuideachta á stiúradh, nó gur dóigh go mbeidh siad á stiúradh, ar 
shlí atá ceaptha chun dochar a dhéanamh, nó ar shlí ar dóigh di dochar a dhéanamh, 
do leasanna na cuideachta nó a cuid fostaithe nó a cuid creidiúnaithe ina n-iomláine; 
nó

  (b) go bhfuil sé fóirsteanach, chun sócmhainní na cuideachta a chaomhnú nó chun 
leasanna na cuideachta nó a cuid fostaithe nó a cuid creidiúnaithe ina n-iomláine a 
chosaint, gur cheart seoladh ghnó na cuideachta ag a stiúrthóirí nó ag a bainistíocht, 
nó comhlíonadh fheidhmeanna a stiúrthóirí nó a bainistíochta, a laghdú nó a rialáil 
ar aon mhodh áirithe; nó

  (c) go bhfuil an chuideachta nó a stiúrthóirí tar éis a chinneadh le rún gur cheart ordú 
den sórt sin a lorg, nó

  (d) aon ní eile i ndáil leis an gcuideachta is iomchuí leis an gcúirt.
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 (3) I gcás go ndéanfaidh an chúirt ordú faoi fho-alt (1), féadfaidh sí, chun lánéifeacht 
a thabhairt don ordú, cibé coinníollacha a áireamh san ordú agus cibé orduithe 
foghabhálacha nó orduithe eile a thabhairt is cuí léi.

 (4) Ar iarratas a fháil faoi fho-alt (1), i dteannta na gcumhachtaí faoin bhfo-alt sin agus faoi 
fho-alt (3), féadfaidh an chúirt, ag féachaint do na nithe dá dtagraítear i bhfo-alt (2), a 
fhoráil, le hordú faoi fho-alt (1) nó le hordú eile, go mbeidh na cumhachtaí go léir nó aon 
cheann díobh ag an scrúdaitheoir a bheadh aige nó aici dá mba leachtaitheoir é nó í arna 
cheapadh nó arna ceapadh ag an gcúirt maidir leis an gcuideachta.

 (5) I gcás go bhforálfaidh ordú den sórt sin amhlaidh, beidh na cumhachtaí go léir ag an 
gcúirt a bheadh aici dá ndéanfadh sí ordú foirceanta agus leachtaitheoir a cheapadh i 
leith na cuideachta lena mbaineann.

An scrúdaitheoir do thabhú dliteanais áirithe

529. (1) Aon dliteanais a thabhóidh an chuideachta le linn na tréimhse cosanta agus a shonraítear 
i bhfo-alt (2) déileálfar leo mar chaiteachais a thabhaigh an scrúdaitheoir go cuí chun 
críoch alt 554.

 (2) Is iad na dliteanais dá dtagraítear i bhfo-alt (1) na dliteanais sin a ndeimhníonn an 
scrúdaitheoir i scríbhinn, an tráth a thabhaítear iad, gur tabhaíodh iad in imthosca 
ina ndéanfaí, murach sin, an-dochar, i dtuairim an scrúdaitheora, do mharthanas na 
cuideachta mar ghnóthas leantach le linn na tréimhse cosanta.

 (3) San alt seo, ciallaíonn “tréimhse chosanta” an tréimhse, dar tosach tráth ceaptha 
scrúdaitheora, a bhfuil an chuideachta faoi chosaint na cúirte lena linn.

Cumhacht chun déileáil le maoin atá faoi mhuirear, etc.

530. (1) Más rud é, ar iarratas ón scrúdaitheoir, gur deimhin leis an gcúirt, gur dhóigh go 
ndéanfadh—

  (a) diúscairt (fara nó d’éagmais sócmhainní eile) aon mhaoine de chuid na cuideachta 
lena mbaineann atá faoi réir urrúis ar mhuirear foluaineach é mar a bunaíodh é, nó

  (b) feidhmiú a chumhachtaí nó a cumhachtaí ag an scrúdaitheoir i ndáil le maoin den 
sórt sin,

  marthanas na cuideachta go léir nó aon chuid di mar ghnóthas leantach a éascú, féadfaidh 
an chúirt le hordú a údarú don scrúdaitheoir an mhaoin a dhiúscairt, nó a chumhachtaí nó 
a cumhachtaí a fheidhmiú i ndáil léi, de réir mar a bheidh, amhail is nach mbeadh sí faoi 
réir an urrúis.

 (2) Más rud é, ar iarratas ón scrúdaitheoir, gur deimhin leis an gcúirt gur dóigh go ndéanfadh 
diúscairt (fara nó d’éagmais sócmhainní eile)—

  (a) aon mhaoine de chuid na cuideachta lena mbaineann atá faoi réir urrúis seachas  
urrús lena mbaineann fo-alt (1), nó

  (b) aon earraí atá i seilbh na cuideachta lena mbaineann faoi chomhaontú  
fruilcheannaigh,

  marthanas na cuideachta go léir nó aon chuid di mar ghnóthas leantach a éascú, féadfaidh 
an chúirt le hordú a údarú don scrúdaitheoir an mhaoin a dhiúscairt amhail is nach 
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mbeadh sí faoi réir an urrúis nó na hearraí a dhiúscairt amhail is dá mbeadh cearta uile 
an úinéara faoin gcomhaontú fruilcheannaigh dílsithe don chuideachta.

 (3) I gcás go ndiúscrófar maoin faoi fho-alt (1), beidh an tosaíocht chéanna ag sealbhóir an 
urrúis maidir le haon mhaoin de chuid na cuideachta atá in ionannas, go díreach nó go 
hindíreach, don mhaoin a diúscraíodh, a bheadh aige nó aici maidir leis an maoin atá faoi 
réir an urrúis.

 (4) Beidh in ordú faoi fho-alt (2) coinníoll go ndéanfar—

  (a) glanfháltais dhiúscairt na maoine nó na n-earraí lena mbaineann; agus

  (b) i gcás gur lú na fáltais sin ná cibé méid a gcinnfidh an chúirt gurb é an glanmhéid 
é a bhainfí amach ar dhíol na maoine nó na n-earraí lena mbaineann ar an margadh 
oscailte ag díoltóir toilteanach, cibé suimeanna is gá chun an t-easnamh a shlánú,

  a chur chun feidhme chun na suimeanna a urraíodh leis an urrús nó is iníoctha faoin 
gcomhaontú fruilcheannaigh a urscaoileadh.

 (5) I gcás go mbaineann coinníoll a fhorchuirtear de bhun fho-alt (4) le 2 urrús nó níos mó, 
oibríonn an coinníoll sin chun a cheangal go ndéanfar glanfháltais na diúscartha agus, 
i gcás go mbeidh feidhm ag mír (b) den fho-alt sin, na suimeanna a luaitear sa mhír sin 
a chur chun feidhme faoi chomhair na suimeanna a urraíodh leis na hurrúis sin in ord a 
dtosaíochtaí.

 (6) Déanfaidh an scrúdaitheoir cóip dheimhnithe d’ordú faoi fho-alt (1) nó (2) i ndáil le 
hurrús a sheachadadh, laistigh de 7 lá tar éis dháta déanta an ordaithe, ar an gCláraitheoir.

 (7) Má mhainníonn an scrúdaitheoir, gan leithscéal réasúnach, fo-alt (6) a chomhlíonadh, 
beidh sé nó sí ciontach i gcion de chuid earnáil 4.

 (8) Folaíonn tagairtí san alt seo do chomhaontú fruilcheannaigh tagairtí—

  (a) do chomhaontú díola coinníollach;

  (b) do chomhaontú um choimeád teideal; agus

  (c) do chomhaontú chun earraí a earbadh a bheidh inmharthanach ar feadh níos mó ná 3 
mhí.

Fógra a thabhairt faoi cheapadh scrúdaitheora

531. (1) I gcás go mbeidh achainí arna tíolacadh, déanfaidh an t-achainíoch, laistigh de 3 lá tar 
éis dháta a tíolactha, fógra faoin achainí san fhoirm fhorordaithe a sheachadadh ar an 
gCláraitheoir.

 (2) Cuirfidh scrúdaitheoir faoi deara, laistigh de na tréimhsí faoi seach a shonraítear i  
bhfo-alt (3), fógra faoina cheapadh nó faoina ceapadh agus faoi dháta an cheapacháin sin 
a fhoilsiú san Iris Oifigiúil agus in 2 nuachtán laethúla ar a laghad a léitear sa cheantar 
ina bhfuil oifig chláraithe nó príomháit ghnó na cuideachta.

 (3) Is iad na tréimhsí dá dtagraítear i bhfo-alt (2)—

  (a) 21 lá tar éis an dáta a ceapadh an scrúdaitheoir — a mhéid a bhaineann leis an Iris 
Oifigiúil, agus
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  (b) 3 lá tar éis an dáta a ceapadh an scrúdaitheoir — sa chás eile dá dtagraítear san  
fho-alt sin.

 (4) Déanfaidh scrúdaitheoir, laistigh de 3 lá tar éis dháta a cheaptha nó a ceaptha, cóip den 
ordú á cheapadh nó á ceapadh a sheachadadh ar an gCláraitheoir.

 (5) I gcás go mbeidh cuideachta (de bhua alt 520) faoi chosaint na cúirte chun críocha na 
Coda seo, beidh i ngach sonrasc, ordú ar earraí nó litir ghnó a eiseoidh an chuideachta nó 
a eiseofar thar a ceann, ar doiciméad é nó í a mbeidh ainm na cuideachta air nó uirthi nó 
ann nó inti, na focail “faoi scrúdú faoi Chuid 10 d’Acht na gCuideachtaí, 2014” díreach 
i ndiaidh lua an ainm sin.

 (6) Beidh ar shuíomh gréasáin de chuid cuideachta atá (de bhua alt 520) faoi chosaint na 
cúirte chun críocha na Coda seo, agus in aon ríomhphost a chuirfidh cuideachta den 
sórt sin nó a chuirfear thar ceann cuideachta chuig tríú páirtí, ráiteas á rá go bhfuil an 
chuideachta faoi scrúdú faoin gCuid seo (agus beidh ráiteas den sórt sin ar shuíomh 
gréasáin in áit air atá feiceálach agus ar féidir teacht uirthi go héasca).

 (7) I bhfo-alt (6), ciallaíonn “tríú páirtí” duine seachas—

  (a) oifigeach nó fostaí don chuideachta lena mbaineann, nó

  (b) cuideachta sealbhaíochta nó fochuideachta de chuid na cuideachta nó oifigeach nó 
fostaí de chuid na cuideachta sealbhaíochta nó na fochuideachta sin.

 (8) Aon duine a mhainneoidh fo-alt (1), (2), (4) nó (5) a chomhlíonadh beidh sé nó sí  
ciontach i gcion de chuid earnáil 4.

 (9) Má mhainnítear an ceanglas faoi fho-alt (6) i dtaca le suíomh gréasáin na cuideachta 
a chomhlíonadh, beidh an chuideachta lena mbaineann agus aon oifigeach di a rinne 
mainneachtain ciontach i gcion de chuid earnáil 4.

 (10) Má mhainníonn cuideachta, nó aon duine a bheidh ag gníomhú thar a ceann, an ceanglas 
faoi fho-alt (6) i dtaca le ríomhphost a chomhlíonadh, ansin—

  (a) i ngach cás, beidh an chuideachta agus aon oifigeach di a rinne mainneachtain, agus

  (b) i gcás inar duine a bhí ag gníomhú thar ceann na cuideachta a rinne an  
mhainneachtain, beidh an duine sin,

  ciontach i gcion de chuid earnáil 4.

Forálacha ginearálta maidir le scrúdaitheoirí — éirí as oifig, folúntas a líonadh, etc.

532. (1) Féadfaidh scrúdaitheoir éirí as oifig nó, ar chúis a shuíomh, féadfaidh an chúirt é nó í a 
chur as oifig.

 (2) Má tharlaíonn folúntas ar aon chúis in oifig scrúdaitheora, féadfaidh an chúirt, ar iarratas 
a dhéanamh chuici, le hordú an folúntas a líonadh.

 (3) Féadfaidh siad seo a leanas iarratas a dhéanamh ar ordú faoi fho-alt (2)—

  (a) aon choiste creidiúnaithe a bheidh bunaithe faoi alt 538 i ndáil leis an gcuideachta 
lena mbaineann, nó

  (b) an chuideachta lena mbaineann, nó
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  (c) aon pháirtí leasmhar.

 (4) Is é an teideal “scrúdaitheoir” na cuideachta áirithe ar ceapadh é nó í ina leith a  
thabharfar de thuairisc ar scrúdaitheoir agus ní hé a ainm nó a hainm féin.

 (5) Beidh gníomhartha scrúdaitheora bailí d’ainneoin aon lochtanna a d’aimseofaí ina 
dhiaidh sin ina cheapadh nó ina ceapadh nó ina cháilíocht nó ina cáilíocht.

 (6) Beidh scrúdaitheoir faoi dhliteanas go pearsanta maidir le haon chonradh a rinne sé nó sí 
ag comhlíonadh a fheidhmeanna nó a feidhmeanna (cibé acu a rinne an scrúdaitheoir an 
conradh in ainm na cuideachta nó ina ainm féin nó ina hainm féin mar scrúdaitheoir nó ar 
shlí eile) mura bhforálann an conradh nach mbeidh sé nó sí faoi dhliteanas go pearsanta 
maidir leis an gconradh sin.

 (7) Beidh an scrúdaitheoir, maidir leis an dliteanas pearsanta sin, i dteideal slánaíocht a fháil 
as sócmhainní na cuideachta lena mbaineann.

 (8) Ní ghlacfar le haon ní i bhfo-alt (6) nó (7) mar ní a theorannaíonn aon cheart chun 
slánaíocht a fháil a bheadh ag an scrúdaitheoir ar leith ó cheachtar de na fo-ailt, nó mar ní 
a theorannaíonn dliteanas an scrúdaitheora maidir le conarthaí a rinne sé nó sí gan údarás 
nó mar ní a thugann aon cheart chun slánaíocht a fháil maidir leis an dliteanas sin.

 (9) Féadfaidh cuideachta a bhfuil scrúdaitheoir ceaptha ina leith, nó féadfaidh páirtí  
leasmhar, iarratas a dhéanamh chun na cúirte chun aon cheist a chinneadh a thig as 
comhlíonadh a fheidhmeanna nó a feidhmeanna, nó a mhalairt, ag an scrúdaitheoir.

Éisteacht maidir le mírialtachtaí

533. (1) Más rud é, ag éirí as tuarascáil an tsaineolaí neamhspleách a thíolacadh di nó ar shlí eile, 
gur dealraitheach don chúirt go bhfuil fianaise ann go ndeachaigh cuid mhór maoine de 
chuid na cuideachta lena mbaineann ar iarraidh agus nár tugadh cuntas leordhóthanach 
ina leith nó go bhfuil mírialtachtaí 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 dtionólfar 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 an scrúdaitheoir a chabhróidh leis an gcúirt chun an 
fhianaise lena mbaineann a mheas ar an éisteacht sin.

 (3) Déanfaidh an scrúdaitheoir, an lá céanna a chuirfidh sé nó sí faoi deara an tuarascáil a 
ullmhóidh sé nó sí faoi fho-alt (2) a sheachadadh ar oifig na cúirte, cóip den tuarascáil a 
sholáthar don chuideachta lena mbaineann.

 (4) Déanfaidh an scrúdaitheoir cóip de thuarascáil a ullmhóidh sé nó sí 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 nó chuici.

 (5) Má ordaíonn an chúirt, ar iarratas chuici chuige sin, maidir leis an soláthar sin, go 
bhféadfar codanna a shonrófar in ordachán na cúirte a fhágáil ar lár, féadfar cibé codanna 
den tuarascáil a shonrófar in ordachán 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 
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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) Más cuideachta dá dtagraítear in alt 510 (2), (3) nó (4) an chuideachta, déanfaidh an 
scrúdaitheoir, a luaithe is féidir tar éis í a ullmhú, cóip den tuarascáil arna hullmhú aige 
nó aici faoi fho-alt (2) a sholáthar don Bhanc Ceannais, 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 éisteacht a fháil ag éisteacht faoin 
alt seo:

  (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 neamhspleách;

  (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) más cuideachta dá dtagraítear in alt 510(2), (3) nó (4) an chuideachta lena  
mbaineann — an Banc Ceannais;

  (g) cibé acu is aon cheann de na cineálacha cuideachta sin roimhe seo í nó nach ea — an 
Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach.

 (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 shonróidh sí cóip dheimhnithe d’ordú faoi fho-alt (9) a sheachadadh 
ar an gCláraitheoir.

Tuarascáil ón scrúdaitheoir

534. (1) Déanfaidh scrúdaitheoir—

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

  (b) gan dochar d’aon fhoráil eile den Acht seo, cibé feidhmeanna eile a chomhlíonadh a 
ordóidh an chúirt don scrúdaitheoir a chomhlíonadh.

 (2) D’ainneoin aon fhoráil de Chuid 4 a bhaineann le fógra faoi chruinnithe ginearálta (ach 
faoi réir fógra nach giorra ná 3 lá in aon chás), maidir leis an scrúdaitheoir—

  (a) comórfaidh sé nó sí cibé cruinnithe de chomhaltaí agus de chreidiúnaithe is cuí leis 
nó léi, agus rachaidh sé nó sí i gceannas ar na cruinnithe sin, chun críoch alt 540, 
agus

  (b) de réir alt 536, tabharfaidh sé nó sí tuarascáil ar na tograí sin don chúirt laistigh de 35 
lá tar éis dháta a cheaptha nó a ceaptha nó cibé tréimhse is faide ná sin a cheadóidh 
an chúirt.
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 (3) Más rud é, ar iarratas ón scrúdaitheoir, gur deimhin leis an gcúirt nach mbeadh an 
scrúdaitheoir in ann tuarascáil a thabhairt faoi fho-alt (2) don chúirt laistigh den tréimhse 
70 lá dá dtagraítear in alt 520(2) ach go mbeadh sé nó sí in ann tuarascáil a thabhairt 
faoin bhfo-alt sin don chúirt 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 di déanamh 
amhlaidh.

 (4) I gcás go gcuirfidh an scrúdaitheoir tuarascáil faoin alt seo faoi bhráid na cúirte agus, 
murach an fo-alt seo, go rachadh an tréimhse a luaitear in alt 520(2) (agus aon tréimhse 
fhadaithe a cheadaítear faoi fho-alt (3) den alt seo) in éag, féadfaidh an chúirt uaithi 
féin nó ar iarratas ón scrúdaitheoir an tréimhse atá i gceist a fhadú de cibé tréimhse a 
mheasann an chúirt is gá chun a chumasú di cinneadh a dhéanamh faoi alt 541.

 (5) Soláthróidh an scrúdaitheoir cóip dá thuarascáil nó dá tuarascáil faoin alt seo—

  (a) don chuideachta lena mbaineann an lá céanna a chuirfidh sé nó sí faoi deara an 
tuarascáil a sheachadadh ar oifig na cúirte, agus

  (b) d’aon pháirtí leasmhar ar iarratas i scríbhinn chuige sin a bheith déanta chuige nó 
chuici.

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

  (a) más cuideachta dá dtagraítear in alt 510(2), (3) nó (4) an chuideachta lena  
mbaineann — don Bhanc Ceannais, agus

  (b) cibé acu is aon cheann de na cineálacha cuideachta sin roimhe seo í nó nach ea — 
don Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach.

 (7) 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 ordachán na cúirte a fhágáil ar lár in aon chóip den tuarascáil a sholáthrófar 
don chuideachta nó do pháirtí leasmhar.

 (8) 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 ndéanfaí dochar do mharthanas na cuideachta nó d’iomlán a gnóthais nó d’aon chuid 
de mar ghnóthas leantach dá n-áireofaí i gcóip den sórt sin í.

Nós imeachta i gcás nach bhfuil an scrúdaitheoir in ann comhaontú a fháil nó tograí a 
fhoirmliú le haghaidh comhréitigh nó scéim comhshocraíochta

535. (1) Mura bhfuil an scrúdaitheoir in ann—

  (a) comhaontú a dhéanamh leis na páirtithe leasmhara agus le haon daoine eile a bhfuil 
baint acu leis an ní, nó 

  (b) tograí a fhoirmliú le haghaidh comhréitigh nó scéim comhshocraíochta i ndáil leis an 
gcuideachta lena mbaineann,

  féadfaidh an scrúdaitheoir iarratas a dhéanamh chun na cúirte chun go dtabharfar 
ordacháin maidir leis an ní.
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 (2) Féadfaidh an chúirt, ar iarratas den sórt sin, cibé ordacháin 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 fhoirceannadh.

An t-ábhar a bheidh i dtuarascáil scrúdaitheora

536. Folófar i dtuarascáil scrúdaitheora faoi alt 534:

  (a) na tograí a leagadh os comhair na gcruinnithe a éilíodh;

  (b) aon mhodhnú ar na tograí sin lenar glacadh ag aon cheann de na cruinnithe sin;

  (c) an toradh a bhí ar gach ceann de na cruinnithe a éilíodh;

  (d) moladh an choiste creidiúnaithe, más ann;

  (e) ráiteas ar shócmhainní agus dliteanais (lena n-áirítear dliteanais theagmhasacha agus 
ionchasacha) na cuideachta amhail ar dháta a thuarascála nó a tuarascála;

  (f) liosta de chreidiúnaithe na cuideachta, an méid a dhlitear do gach creidiúnaí díobh 
sin, cineál agus luach aon urrúis a shealbhaíonn aon chreidiúnaí díobh sin agus an 
tosaíocht a tugadh d’aon chreidiúnaí díobh sin faoi ailt 621 agus 622 nó faoi aon 
fhoráil reachtúil nó riail dlí eile;

  (g) liosta d’oifigigh na cuideachta;

  (h) moltaí an scrúdaitheora;

  (i) cibé nithe eile a mheasann an scrúdaitheoir a bheith cuí nó a ordóidh an chúirt.

Conarthaí áirithe a shéanadh

537. (1) I gcás go mbeidh tograí maidir le comhréiteach nó scéim comhshocraíochta le foirmliú i 
ndáil le cuideachta, féadfaidh an chuideachta, faoi réir cheadú na cúirte, aon chonradh a 
dhaingniú nó a shéanadh faoina bhfágtar gné éigin de chomhlíonadh, seachas íocaíocht, 
le déanamh ag an gcuideachta agus ag an bpáirtí conarthach eile nó ag na páirtithe 
conarthacha eile araon.

 (2) Aon duine a mbainfidh caillteanas nó damáiste dó nó di mar gheall ar shéanadh den sórt 
sin beidh sé nó sí mar chreidiúnaí gan urrús le haghaidh mhéid an chaillteanais nó an 
damáiste sin.

 (3) Chun foirmliú, meas nó daingniú comhréitigh nó scéime comhshocraíochta a éascú, 
féadfaidh an chúirt éisteacht a thionól agus ordú a dhéanamh lena gcinnfear méid aon 
chaillteanais nó damáiste den sórt sin a luaitear i bhfo-alt (2) agus beidh an méid a 
chinnfear amhlaidh dlite don chreidiúnaí den chuideachta mar fhiach breithiúnais.

 (4) I gcás nach páirtí an scrúdaitheoir in iarratas chun na cúirte chun críocha fho-alt (1), 
seirbheálfaidh an chuideachta fógra faoin iarratas sin ar an scrúdaitheoir agus féadfaidh 
an scrúdaitheoir láithriú agus éisteacht a fháil tráth aon iarratais den sórt sin a bheith á 
éisteacht.

 (5) I gcás go gceadóidh an chúirt daingniú nó séanadh conartha faoin alt seo, féadfaidh sí, 
agus an ceadú sin á thabhairt aici, cibé orduithe a dhéanamh is cuí léi chun lánéifeacht a 
thabhairt dá ceadú, lena n-áirítear orduithe maidir le fógra d’aon pháirtí, nó ag dearbhú 
ceart aon pháirtí, dá ndéanfaidh an daingniú nó an séanadh sin difear.
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Coiste creidiúnaithe a cheapadh

538. (1) Féadfaidh scrúdaitheoir, agus má ordaíonn an chúirt amhlaidh ní foláir dó, coiste 
creidiúnaithe a cheapadh chun cuidiú leis an scrúdaitheoir a chuid nó a cuid feidhmeanna 
a chomhlíonadh.

 (2) Ach amháin mar a n-ordóidh an chúirt a mhalairt, ní bheidh níos mó ná 5 chomhalta ar 
choiste a cheapfar faoi fho-alt (1) agus folóidh sé sealbhóirí na dtrí éileamh neamhurraithe 
is mó atá toilteanach fónamh.

 (3) Cuirfidh an scrúdaitheoir cóip d’aon tograí le haghaidh comhréitigh nó scéim 
comhshocraíochta ar fáil do choiste den sórt sin agus féadfaidh an coiste tuairim a 
thabhairt i dtaobh na dtograí thar a cheann féin nó thar ceann na gcreidiúnaithe nó na 
n-aicmí creidiúnaithe a bhfuil ionadaíocht acu ar an gcoiste.

 (4) A luaithe is féidir tar éis coiste a cheapadh faoi fho-alt (1) buailfidh an scrúdaitheoir leis 
an gcoiste chun cibé gnó a dhéanamh is gá. 

Tograí le haghaidh comhréitigh nó scéim comhshocraíochta 

539. (1) Maidir le tograí le haghaidh comhréitigh nó scéim comhshocraíochta faoin gCuid seo i 
ndáil le cuideachta—

  (a) sonróidh siad gach aicme comhaltaí agus creidiúnaithe de chuid na cuideachta,

  (b) sonróidh siad aon aicme comhaltaí agus creidiúnaithe nach ndéanfaidh na tograí 
dochar dá leasanna nó dá n-éilimh,

  (c) sonróidh siad aon aicme comhaltaí agus creidiúnaithe a ndéanfaidh na tograí dochar 
dá leasanna nó dá n-éilimh,

  (d) cuirfidh siad a chothrom de chóir ar fáil do gach éileamh nó leas d’aicme áirithe 
mura gcomhaontaíonn sealbhóir éilimh nó leasa áirithe ar chóir is lú fabhar a fháil,

  (e) déanfaidh siad foráil chun na tograí a chur i bhfeidhm,

  (f) má mheasann an scrúdaitheoir gur gá nó gurb inmhianaithe déanamh amhlaidh chun 
marthanas na cuideachta agus ghnóthas iomlán na cuideachta nó aon chuid de mar 
ghnóthas leantach a éascú, sonróidh siad cibé athruithe ba chóir a dhéanamh i ndáil 
le bainistíocht nó stiúradh na cuideachta,

  (g) má mheasann an scrúdaitheoir gur gá nó gurb inmhianaithe déanamh amhlaidh chun 
an marthanas sin a éascú, sonróidh siad aon athruithe a mheasann sé nó sí ba chóir a 
dhéanamh i mbunreacht na cuideachta, cibé acu maidir le bainistíocht nó stiúradh na 
cuideachta nó le nithe eile,

  (h) folóidh siad cibé nithe eile a mheasann an scrúdaitheoir is cuí.

 (2) Beidh ráiteas ar shócmhainní agus dliteanais (lena n-áirítear dliteanais theagmhasacha 
agus ionchasacha) na cuideachta amhail ar dháta na dtograí ag gabháil le gach cóip de na 
tograí a chuirfear faoi bhráid chruinnithe na gcomhaltaí agus na gcreidiúnaithe faoi alt 
540.

 (3) Beidh freisin ag gabháil le gach cóip den sórt sin de na tograí tuairisc ar an toradh 
airgeadais a mheastar a ghabhfadh le foirceannadh na cuideachta i gcás gach aicme 
comhaltaí agus creidiúnaithe.
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 (4) Féadfaidh an chúirt a ordú go bhfolóidh na tograí cibé forálacha eile is cuí léi.

 (5) Chun críocha an ailt seo agus ailt 541 go 543, déantar dochar d’éileamh creidiúnaí in 
aghaidh cuideachta má fhaigheann sé nó sí níos lú mar íocaíocht ar a éileamh nó ar 
a héileamh ná an méid iomlán a bheadh dlite i leith an éilimh ar dháta thíolacadh na 
hachainí chun an scrúdaitheoir a cheapadh.

 (6) Chun críocha an ailt seo agus ailt 541 go 543, déantar dochar do leas comhalta  
cuideachta i gcuideachta— 

  (a) má laghdaítear luach ainmniúil a scairshealbháin sa chuideachta, nó

  (b) i gcás go bhfuil an comhalta i dteideal díbhinn sheasta i leith a scairshealbháin sa 
chuideachta, má laghdaítear méid na díbhinne sin, nó

  (c) má bhaintear de na cearta go léir, nó d’aon chuid díobh, a fhabhraíonn dó nó di de 
bhua a scairshealbháin sa chuideachta, nó

  (d) má laghdaítear a leas ó thaobh céatadáin de i scairchaipiteal eisithe iomlán na 
cuideachta, nó

  (e) má bhaintear de nó di a scairshealbhán sa chuideachta.

Tograí á meas ag comhaltaí agus creidiúnaithe 

540. (1) Tá feidhm ag an alt seo maidir le cruinniú comhaltaí nó creidiúnaithe nó aon aicme 
comhaltaí nó creidiúnaithe a ghairfear chun tograí maidir le comhréiteach nó scéim 
comhshocraíochta a mheas i ndáil le cuideachta dá mbeidh scrúdaitheoir ceaptha.

 (2) Ach amháin mar a bhforáiltear a mhalairt go sainráite san alt seo, ní údarófar leis an alt 
seo, ag cruinniú den sórt sin, d’aon chomhalta nó d’aon chreidiúnaí aon rud a dhéanamh 
i ndáil le tograí den sórt sin.

 (3) Féadfar, ag cruinniú lena mbaineann an t-alt seo, modhnú ar na tograí a chur os comhair 
an chruinnithe ach ní fhéadfar glacadh leis ach amháin le toiliú an scrúdaitheora. 

 (4) Measfar go nglacfar le tograí ag cruinniú de chreidiúnaithe nó d’aicme creidiúnaithe 
má vótálann tromlach de réir lín a sheasann do thromlach de réir luacha de na héilimh 
dá mbeidh ionadaíocht ag an gcruinniú sin, cibé acu go pearsanta nó trí sheachvótálaí, i 
bhfabhar an rúin le haghaidh na dtograí. 

 (5) Ní dhéanfar aon ní i bhfo-alt (4) a léamh, 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.

 (6) I gcás gur creidiúnaí de chuid na cuideachta údarás Stáit, beidh an t-údarás sin i dteideal 
tograí a ghlacadh faoin alt seo d’ainneoin— 

  (a) go ndéanfaí dochar, faoi na tograí, d’aon éileamh de chuid an údaráis sin mar 
chreidiúnaí, nó

  (b) aon achtachán eile.

 (7) I bhfo-alt (6), ciallaíonn “údarás Stáit” an Stát, Aire den Rialtas, údarás áitiúil nó na 
Coimisinéirí Ioncaim. 
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 (8) Beidh feidhm ag alt 192 maidir le haon rún lena mbaineann fo-alt (4) agus a ritear ag  
aon chruinniú a chuirtear ar atráth. 

 (9) Beidh feidhm ag fo-ailt (1)(a)(iii) agus (b), agus ag fo-ailt (2) go (7), d’alt 452, fara 
na modhnuithe a shonraítear i bhfo-alt (10) fara aon mhodhnuithe eile is gá, maidir le 
cruinnithe a thionólfar faoin alt seo. 

 (10) Is iad na modhnuithe a luaitear i bhfo-alt (9)—

  (a) déanfar an tagairt i mír (a)(iii) d’alt 452(1) don mhíniú is gá a thabhairt faoi mhír (a)
(ii) d’alt 452(1) i ndáil le stiúrthóirí na cuideachta a léamh mar thagairt don mhíniú 
is gá a thabhairt faoi fho-alt (11) den alt seo i ndáil leis na stiúrthóirí sin, agus

  (b) déanfar an tagairt in alt 452(5) do leachtaitheoir de chuid na cuideachta a léamh mar 
thagairt do scrúdaitheoir na cuideachta.

 (11) Le gach fógra ag gairm cruinniú lena mbaineann an t-alt seo a chuirfear chuig  
creidiúnaí nó comhalta, déanfar ráiteas a chur chuige nó chuici freisin ina míneofar 
éifeacht an chomhréitigh nó na scéime comhshocraíochta agus ina luafar go háirithe 
aon leasanna ábhartha a bheidh ag stiúrthóirí na cuideachta cibé acu mar stiúrthóirí nó 
mar chomhaltaí nó mar chreidiúnaithe de chuid na cuideachta nó eile é, agus éifeacht an 
chomhréitigh nó na comhshocraíochta orthu, sa mhéid nach ionann í agus an éifeacht ar 
a samhail de leas ag daoine eile.

 (12) Gan dochar d’fho-ailt (1) go (11), i gcás cuideachta dá dtagraítear in alt 510(3) nó 
(4), déanfaidh an scrúdaitheoir deis a thabhairt don Bhanc Ceannais freisin na tograí 
maidir le comhréiteach nó scéim comhshocraíochta a mheas agus chun na críche sin 
tabharfaidh sé ráiteas don Bhanc Ceannais ina mbeidh faisnéis den tsamhail chéanna leis 
an bhfaisnéis dá dtagraítear i bhfo-alt (11).

Tograí a dhaingniú

541. (1) Leagfar síos tuarascáil an scrúdaitheora faoi alt 534 lena meas ag an gcúirt a luaithe is 
féidir tar éis don chúirt an tuarascáil a fháil. 

 (2) Féadfaidh na daoine seo a leanas láithriú agus éisteacht a fháil ag éisteacht faoi  
fho-alt (1):

  (a) an chuideachta lena mbaineann;

  (b) an scrúdaitheoir;

  (c) aon chreidiúnaí nó comhalta a ndéanfaí dochar dá éileamh nó dá héileamh nó dá  
leas dá gcuirfí na tograí i bhfeidhm;

  (d) stiúrthóirí na cuideachta;

  (e) más cuideachta dá dtagraítear in alt 510(2), (3) nó (4) an chuideachta lena  
mbaineann — an Banc Ceannais.

 (3) Ag éisteacht faoi fho-alt (1) féadfaidh an chúirt, de réir mar is cuí léi, faoi réir fhorálacha 
an ailt seo agus ailt 542 agus 543—

  (a) na tograí a dhaingniú,

  (b) na tograí a dhaingniú faoi réir modhnuithe, nó
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  (c) diúltú daingniú a dhéanamh ar na tograí,

  is tograí maidir leis an gcomhréiteach nó leis an gcomhshocraíocht lena mbaineann  
(dá ngairtear “tograí” ina dhiaidh seo san alt seo).

 (4) Ní dhaingneoidh an chúirt aon tograí mura rud é—

  (a) gur ghlac aon aicme amháin creidiúnaithe, ar a laghad, leis na tograí ar aicme í nó ar 
aicmí iad a ndéanfaí dochar dá leasanna nó dá héilimh nó dá n-éilimh trí na tograí a 
chur i bhfeidhm, agus

  (b) gur deimhin leis an gcúirt—

   (i) go bhfuil na tograí cóir cothromasach i ndáil le haon aicme comhaltaí nó 
creidiúnaithe nár ghlac leis na tograí agus a ndéanfaí dochar dá leasanna nó dá 
n-éilimh trína gcur i bhfeidhm, agus

   (ii) nach ndéanfadh na tograí dochar míchothrom do leasanna aon pháirtí  
leasmhair,

  agus in aon chás ní dhaingneoidh sí aon tograí más é aonchuspóir nó príomhchuspóir  
na dtograí íoc cánach a bheidh dlite a sheachaint.

 (5) Gan dochar d’fho-alt (4), ní dhaingneoidh an chúirt aon tograí i leith cuideachta dá 
mbeidh scrúdaitheoir ceaptha faoi alt 517 más rud é go mbeadh d’éifeacht leis na  
tograí dochar a dhéanamh do leasanna chreidiúnaithe na chuideachta ar shlí a bheadh 
fabhrach go héagórach do leasanna creidiúnaithe nó comhaltaí aon chuideachta lena 
bhfuil gaol ag an gcuideachta, ar cuideachta í dá mbeidh an scrúdaitheoir sin ceaptha ina 
scrúdaitheoir faoi alt 509 nó, de réir mar a bheidh, faoi alt 517.

 (6) I gcás go ndaingneoidh an chúirt tograí (fara nó d’éagmais modhnú), beidh na tograí ina 
gceangal ar na comhaltaí go léir nó ar an aicme nó ar na haicmí comhaltaí go léir, de réir 
mar a bheidh, dá ndéanfaidh an togra difear agus freisin ar an gcuideachta.

 (7) I gcás go ndaingneoidh an chúirt tograí (fara nó d’éagmais modhnaithe) beidh na tograí, 
d’ainneoin aon achtachán eile, ina gceangal ar na creidiúnaithe go léir, nó ar an aicme 
nó ar na haicmí creidiúnaithe go léir, de réir mar a bheidh, dá ndéanfaidh na tograí difear 
maidir le haon éileamh nó éilimh in aghaidh na cuideachta agus in aghaidh aon duine 
seachas an chuideachta a bheidh faoi dhliteanas i leith fhiacha uile na cuideachta nó aon 
chuid dá fiacha faoi aon achtachán, riail dlí nó eile.

Forálacha forlíontacha i ndáil le halt 541

542. (1) Aon leasuithe ar bhunreacht na cuideachta lena mbaineann a shonrófar sna tograí  
iomchuí beidh éifeacht leo, tar éis don chúirt na tograí a dhaingniú faoi alt 541 agus 
d’ainneoin aon fhorálacha eile den Acht seo, ó dháta a bheidh socraithe ag an gcúirt.

 (2) I gcás go ndaingneoidh an chúirt tograí faoi alt 541, féadfaidh sí cibé orduithe a  
dhéanamh is cuí léi chun a cinneadh a chur i bhfeidhm. 

 (3) Tiocfaidh comhréiteach nó scéim comhshocraíochta, ar daingníodh tograí ina leith 
faoi alt 541, i bhfeidhm ó dháta a bheidh socraithe ag an gcúirt, ar dáta é (mura rud 
é go measfaidh an chúirt gur cuí dáta is déanaí a shocrú) nach déanaí ná 21 lá ó dháta 
daingnithe na dtograí. 
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 (4) Ar thograí a dhaingniú déanfaidh an scrúdaitheoir, nó cibé duine a ordóidh an chúirt, 
cóip dheimhnithe d’aon ordú arna dhéanamh ag an gcúirt faoi alt 541 a sheachadadh ar 
an gCláraitheoir.

 (5) I gcás—

  (a) go ndiúltóidh an chúirt tograí faoi alt 541 a dhaingniú, nó 

  (b) gurb é an tátal a bhainfear as tuarascáil scrúdaitheora faoi alt 534 nárbh fhéidir 
comhaontú a bhaint amach maidir le comhréiteach nó scéim comhshocraíochta tar 
éis na gcruinnithe ba ghá de chreidiúnaithe cuideachta faoin gCuid seo, 

  féadfaidh an chúirt, má mheasann sí é a bheith cóir cothromasach déanamh amhlaidh, 
ordú chun an chuideachta a fhoirceannadh, nó aon ordú eile is cuí léi, a dhéanamh. 

 (6) D’ainneoin—

  (a) fho-alt (4), nó aon fhoráil eile den Chuid seo, ní choiscfidh aon ní sa Chuid seo 
ar an scrúdaitheoir tograí a chur i dtuarascáil faoi alt 534 nach ndéanfaidh dochar 
do leasanna comhaltaí nó creidiúnaithe de chuid na cuideachta, ná ar an gcúirt aon 
tograí den sórt sin a dhaingniú, nó

  (b) aon fhoráil roimhe seo den Chuid seo nó aon fhoráil de Chuid 3, ní choiscfidh aon ní 
sa Chuid seo nó i gCuid 3 ar an scrúdaitheoir tograí a chur i dtuarascáil faoi alt 534 
lena ndéantar socrú chun caipiteal cuideachta na cuideachta a laghdú ná, faoi réir 
fho-alt (7), ar an gcúirt aon tograí den sórt sin a dhaingniú.

 (7) Dá mbeadh de thoradh ar mhéid an laghdaithe ar chaipiteal cuideachta na cuideachta dá 
ndéantar socrú sna tograí mar a luaitear i bhfo-alt (6)(b), i dtuairim na cúirte, agus ag 
féachaint do na nithe seo a leanas—

  (a) scála agus cineál an ghnó a sheolann an chuideachta, agus

  (b) na dliteanais is dócha a thabhóidh sí ar bhonn leanúnach tar éis don tréimhse  
chosanta dul in éag,

  go mbeadh méid caipitil cuideachta ag an gcuideachta arbh fhollasach nach 
leordhóthanach é, ní dhaingneoidh an chúirt na tograí nó, más cuí, daingneoidh sí na 
tograí faoi réir modhnú go mbeidh éifeacht ag leibhéal laghdaithe is ísle, arna chinneadh 
ag an gcúirt, de chaipiteal cuideachta na cuideachta faoin gcomhréiteach nó faoin scéim 
comhshocraíochta.

 (8) Maidir le tagairtí in alt 541 nó in aon fhoráil eile den Chuid seo d’aicme creidiúnaithe 
nó comhaltaí do ghlacadh tograí, is tagairtí iad do ghlacadh na dtograí ag an gcruinniú 
iomchuí a thionólfar faoi alt 540, is é sin le rá glacadh a chuirfear in iúl le rún a rithfear, 
ag an gcruinniú sin, ag an tromlach is gá dá dtagraítear (i gcás creidiúnaithe) in alt 
540(4) nó (i gcás comhaltaí) in alt 191(1).

Agóid i gcoinne daingniú tograí ag an gcúirt

543. (1) Ag éisteacht faoi alt 541 i ndáil le tograí dá dtagraítear san alt sin, féadfaidh comhalta 
nó creidiúnaí a ndéanfadh na tograí dochar dá leas nó dá éileamh nó dá héileamh agóid 
a dhéanamh go sonrach i gcoinne a ndaingnithe ag an gcúirt ar aon cheann de na forais 
seo a leanas—
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  (a) go raibh mírialtacht ábhartha éigin ag cruinniú, nó i ndáil le cruinniú, lena  
mbaineann alt 540;

  (b) gur ar mhodh míchuí a ghlac an cruinniú leis na tograí;

  (c) gur cuireadh na tograí ar aghaidh chun críche míchuí;

  (d) go ndéanann na tograí dochar míchothrom do leasanna an agóideora.

 (2) Aon duine a vótáil chun glacadh leis na tograí dá dtagraítear in alt 541 ní dhéanfaidh sé 
nó sí agóid maidir lena ndaingniú ag an gcúirt ach amháin ar na forais seo— 

  (a) gur ar mhodh míchuí a glacadh leis an tograí; nó

  (b) gur tháinig sé ar a iúl nó ar a hiúl, tar éis vótáil chun glacadh leis na tograí, gur 
cuireadh na tograí ar aghaidh chun críche míchuí. 

 (3) I gcás go seasfaidh an chúirt le hagóid faoin alt seo, féadfaidh an chúirt cibé ordú a 
dhéanamh is cuí léi, lena n-áirítear ordú go ndéanfar cinneadh aon chruinnithe a chur ar 
ceal agus ordú go ndéanfar aon chruinniú a athghairm. 

Forálacha maidir le léasanna

544. (1) Faoi réir fho-alt (3), ní bheidh foráil i dtograí maidir le comhréiteach nó scéim 
comhshocraíochta, ná ní bheidh foráil iontu de thoradh ar aon mhodhnú ar na tograí sin 
arna dhéanamh ag an gcúirt faoi alt 541, ar foráil í lena ndéantar socrú maidir le ceachtar 
acu seo a leanas nó maidir leo araon— 

  (a) laghdú ar mhéid aon chíosa nó íocaíochta tréimhsiúla eile a bheidh forchoimeádta 
faoi léas talún a thiocfaidh chun bheith iníoctha tar éis an dáta óna dtiocfadh an 
comhréiteach nó an scéim comhshocraíochta i bhfeidhm faoi alt 542(3) 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 a bheidh  
forchoimeádta faoi léas talún; nó

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

    (I) chun seilbh a ghnóthú ar an talamh lena mbaineann;

    (II) chun an léas a fhorghéilleadh nó chun dul isteach ar shlí eile ar an talamh;

    (III) chun méid an chíosa nó na híocaíochta eile sin a ghnóthú; nó

    (IV) 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 comhshocraíochta i ndáil le cuideachta an coinníoll a shonraítear 
in alt 541(4)(b)(ii) má tá foráil sna tograí ar foráil í a bhaineann le léasú maoine seachas 
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talamh, nó a bhaineann le haon chomhaontú 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 bhfo-alt 
(1)(a) nó (b).

 (3) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) nó (2) más rud é gur thoiligh 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 
comhshocraíochta. 

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

caiBidil 4

Dliteanas tríú páirtithe i leith fiacha cuideachta faoi scrúdú

An méid atá sa Chaibidil seo

545. Tá forálacha sa Chaibidil seo—

  (a) lena sonraítear an éifeacht ar dhliteanas duine (faoi ráthaíocht nó ar shlí eile) do 
dhuine eile i leith fiach de chuid cuideachta faoi scrúdú faoin gCuid seo i gcás go 
mbeidh éifeacht le comhréiteach nó le scéim comhshocraíochta i ndáil leis an dara 
duine a luaitear;

  (b) lena sriantar forfheidhmiú an dliteanais sin ag an duine eile sin mura n-úsáidtear  
nós imeachta áirithe; agus

  (c) lena ndéantar socrú maidir le nithe eile i ndáil leis an méid sin roimhe seo (lena 
n-áirítear cosaint maidir le cásanna a thagann faoi réim alt 520(4)(f) nó i gcás, 
trí oibriú aon rialach dlí, ina n-urscaoilfear nó ina scaoilfear dliteanas an duine 
chéadluaite).

Mínithe (Caibidil 4)

546. Sa Chaibidil seo—

 déanfar “creidiúnaí” a léamh de réir alt 547;

 déanfar “fiach” a léamh de réir alt 547;

 déanfar “dliteanas” a léamh de réir alt 547;

 déanfar “tríú duine” a léamh de réir alt 547.

Imthosca a bhfuil éifeacht le forálacha ina dhiaidh seo den Chaibidil seo i ndáil leo

547. Faoi réir alt 548(2), tá éifeacht leis na hailt ina dhiaidh seo den Chaibidil seo i ndáil leis  
an dliteanas seo a leanas (“an dliteanas”), eadhon—

  (a) dliteanas aon duine (an “tríú duine”) cibé acu is faoi ráthaíocht nó ar shlí eile é;
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  (b) an dliteanas i leith fiach (an “fiach”) de chuid cuideachta dá mbeidh scrúdaitheoir 
ceaptha a bheidh dlite do dhuine eile (an “creidiúnaí”).

Riail ghinearálta: ní dhéanfaidh comhréiteach nó scéim comhshocraíochta difear do 
dhliteanas tríú duine

548. (1) D’ainneoin alt 541(7), ní dhéanfaidh sé difear don dliteanas gur ábhar é an fiach do 
chomhréiteach nó do scéim comhshocraíochta a tháinig in éifeacht faoi alt 542(3), ach 
tá an méid sin faoi réir fho-ailt (2) agus (3).

 (2) Féadfaidh an tríú duine agus an creidiúnaí a fhoráil i gcomhaontú eatarthu go ndéanfar 
difear don dliteanas amhlaidh.

 (3) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) ná ag aon cheann de na forálacha ina dhiaidh seo den 
Chaibidil seo más rud é gur cuideachta dá mbeidh scrúdaitheoir ceaptha an tríú duine.

Creidiúnaí d’fhorfheidhmiú dliteanais: srianta chuige sin mura rud é go n-úsáidtear nós 
imeachta áirithe chun tairbhe don tríú duine

549. (1) Más rud é go mbeartóidh an creidiúnaí oibleagáid an tríú duine i leith an dliteanais a 
fhorfheidhmiú trí imeachtaí dlí nó ar shlí eile, ansin déanfaidh sé nó sí—

  (a) má thugtar fógra 14 lá nó níos mó i dtaobh an chruinnithe sin, 14 lá ar a laghad  
roimh an lá a thionólfar an cruinniú lena mbaineann faoi alt 540 chun na tograí a 
mheas, nó

  (b) má thugtar fógra is giorra ná fógra 14 lá i dtaobh an chruinnithe sin, 48 n-uair an 
chloig ar a mhéad tar éis dó nó di fógra a fháil i dtaobh an chruinnithe sin,

  fógra a sheirbheáil ar an tríú duine ina mbeidh an tairiscint seo a leanas.

 (2) Is tairiscint i scríbhinn ón gcreidiúnaí an tairiscint sin chun aon chearta a bheidh 
aige nó aici faoi alt 540 chun vótáil i leith tograí maidir le comhréiteach nó le scéim 
comhshocraíochta i ndáil leis an gcuideachta a aistriú chuig an tríú duine a mhéid a 
bhaineann na cearta sin leis an bhfiach (agus cumhachtaítear de bhua an ailt seo don 
chreidiúnaí déanamh amhlaidh).

 (3) Má ghlacann an tríú duine leis an tairiscint sin, oibreoidh an tairiscint sin, más rud é 
go dtabharfaidh an tríú duine cóip den tairiscint don scrúdaitheoir ag an gcruinniú lena 
mbaineann agus go gcuirfidh sé nó sí in iúl don scrúdaitheoir gur ghlac sé nó sí léi, gan 
é a bheith riachtanach aon sannadh a bheith ann nó aon ionstraim eile a fhorghníomhú, 
chun teideal a thabhairt don tríú duine na cearta dá dtagraítear i bhfo-alt (2) a fheidhmiú.

 (4) Ní oibreoidh an t-aistriú sin ná aon vóta arna chaitheamh ag an tríú duine de bhun an 
aistrithe, áfach, chun dochar a dhéanamh do cheart an chreidiúnaí chun agóid a dhéanamh 
maidir leis na tograí faoi alt 543.

 (5) Má mhainníonn an creidiúnaí an tairiscint dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a dhéanamh de réir 
an fho-ailt sin, ansin, faoi réir fho-alt (6), ní fhéadfaidh an creidiúnaí, trí imeachtaí dlí nó 
ar shlí eile, oibleagáid an tríú duine i leith an dliteanais a fhorfheidhmiú. 

 (6) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (5) más rud é—

  (a) nach ndéantar comhréiteach nó scéim comhshocraíochta i ndáil leis an gcuideachta 
nó nach dtagann sé nó sí i bhfeidhm faoi alt 542(3); agus
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  (b) i gceachtar cás acu sin, más rud é go mbeidh cead faighte ón gcúirt ag an gcreidiúnaí 
chun oibleagáid an tríú duine i leith an dliteanais a fhorfheidhmiú.

Íocaíocht ag tríú duine le creidiúnaí tar éis na tréimhse cosanta — seachaíocht reachtúil i 
bhfabhar an tríú duine in imthosca áirithe

550. (1) Beidh feidhm ag an alt seo i gcás go ndéanfaidh an tríú duine íocaíocht leis an  
gcreidiúnaí i leith an dliteanais tar éis don tréimhse cosanta i ndáil leis an gcuideachta 
dul in éag.

 (2) I gcás go mbeidh feidhm ag an alt seo, aon mhéid a bheadh, murach an íocaíocht sin 
roimhe seo, iníoctha leis an gcreidiúnaí i leith an fhéich faoi chomhréiteach nó faoi  
scéim comhshocraíochta a bheidh tagtha in éifeacht faoi alt 542(3) i ndáil leis an 
gcuideachta, tiocfaidh sé chun bheith iníoctha leis an tríú duine agus beidh sé iníoctha leis 
nó léi ar aon téarmaí agus ar aon choinníollacha agus faoina réir leis an gcomhréiteach 
nó leis an scéim comhshocraíochta ar choinníoll gur leis an gcreidiúnaí a bhí sé le bheith 
iníoctha.

Cosaint maidir le cásanna a thagann faoi réim alt 520(4)(f) agus cásanna ina mbeidh an  
tríú duine urscaoilte nó scaoilte ó dhliteanas

551. Ní dhéanfaidh aon ní sa Chaibidil difear d’oibriú—

  (a) alt 520(4)(f); nó

  (b) aon rialach dlí trína n-urscaoilfear nó trína scaoilfear an tríú duine óna oibleagáid 
nó óna hoibleagáid i leith an dliteanais mar gheall ar aon ghníomh a dhéanfaidh an 
creidiúnaí.

caiBidil 5

Scrúdaitheoireacht a chríochnú

Scor de chosaint cuideachta agus ceapadh scrúdaitheora a fhoirceannadh

552. (1) Faoi réir fhorálacha alt 520, scoirfidh an chosaint a bheidh deonaithe do chuideachta de 
bhua an ailt sin— 

  (a) ar chomhréiteach nó scéim comhshocraíochta faoin gCuid seo i ndáil leis an 
gcuideachta seo a theacht in éifeacht, nó

  (b) ar cibé dáta is túisce a ordóidh an chúirt.

 (2) I gcás go scoirfidh cuideachta de bheith faoi chosaint na cúirte, déanfar ceapadh an 
scrúdaitheora a fhoirceannadh ar dháta an scoir sin.

Cúlghairm

553. (1) Féadfaidh an chuideachta nó aon pháirtí leasmhar, laistigh de 180 lá tar éis na tograí 
i ndáil leis an gcuideachta a bheith daingnithe ag an gcúirt, faoi alt 540, iarratas a 
dhéanamh chun na cúirte ar chúlghairm a dhéanamh ar an daingniú sin ar an bhforas gur 
trí chalaois a fuarthas é.

cd.10 a.549



508

[2014.][Uimh. 38.]
  

Acht na gCuideachtaí, 2014.
  

 (2) Ar iarratas den sórt sin a fháil, féadfaidh an chúirt, más deimhin léi gur trí chalaois a 
fuarthas an daingniú sin, an daingniú a chúlghairm ar cibé téarmaí agus coinníollacha is 
cuí léi, go háirithe maidir le cearta páirtithe a chosaint a fhaigheann leasanna nó maoin 
de mheon macánta agus ar luach-chomaoin le hiontaoibh sa daingniú sin.

 (3) A luaithe is indéanta tar éis daingniú den sórt sin a chúlghairm faoin alt seo, déanfaidh 
cibé duine a ordóidh an chúirt cóip dheimhnithe den ordú a bheidh déanta ag an gcúirt a 
sheachadadh—

  (a) ar an gCláraitheoir;

  (b) más cuideachta dá dtagraítear in alt 510(2), (3) nó (4) í an chuideachta lena  
mbaineann an t-ordú — ar an mBanc Ceannais,

  (c) is cuma cé acu is aon cheann de na cineálacha sin roimhe seo de chuideachta í — ar 
an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach.

Costais agus luach saothair scrúdaitheoirí

554. (1) Féadfaidh an chúirt ó am go ham cibé orduithe a dhéanamh is cuí léi chun luach saothair 
agus costais scrúdaitheora agus na caiteachais réasúnacha a thabhaigh sé nó sí go cuí a 
íoc.

 (2) Mura n-ordóidh an chúirt a mhalairt, íocfar luach saothair, costais agus caiteachais 
scrúdaitheora, agus beidh sé nó sí i dteideal slánaíocht a bheith aige nó aici ina leith, 
as ioncam ghnó na cuideachta dá bhfuil sé nó sí ceaptha, nó as na fáltais ó réadú na 
sócmhainní (lena n-áirítear infheistíochtaí).

 (3) Déanfar luach saothair, costais agus caiteachais scrúdaitheora a bheidh ceadaithe le hordú 
na cúirte (seachas na caiteachais dá dtagraítear i bhfo-alt (4)) a íoc go hiomlán agus sin 
roimh aon éileamh eile, urraithe nó neamhurraithe, faoi aon chomhréiteach nó scéim 
comhshocraíochta nó in aon ghlacadóireacht nó foirceannadh de chuid na cuideachta dá 
bhfuil sé nó sí ceaptha.

 (4) Maidir le dliteanais a bheidh tabhaithe ag an gcuideachta dá bhfuil scrúdaitheoir ceaptha, 
ar dliteanais iad a ndéileálfar leo, de bhua alt 529, mar chaiteachais a thabhaigh an 
scrúdaitheoir go cuí, íocfar iad go hiomlán agus íocfar iad roimh aon éileamh eile (lena 
n-áirítear éileamh a bheidh urraithe le muirear foluaineach) ach tar éis aon éileamh a 
bheidh urraithe le morgáiste, muirear, lian nó eire eile, de chineál seasta nó le geall, 
faoi aon chomhréiteach nó scéim comhshocraíochta nó in aon ghlacadóireacht nó 
foirceannadh de chuid na cuideachta.

 (5) I bhfo-ailt (3) agus (4), measfar go bhfolaíonn tagairtí d’éileamh tagairtí d’aon íocaíocht 
i bhfoirceannadh de chuid na cuideachta i leith chostais, mhuirir agus chaiteachais an 
fhoirceanta sin (lena n-áirítear luach saothair aon leachtaitheora).

 (6) Faoi réir fho-alt (7), féadfaidh scrúdaitheoir feidhmeanna scrúdaitheora a chomhlíonadh 
le cuidiú daoine a bheidh ceaptha nó fostaithe aige nó aici chun na críche sin.

 (7) Bainfidh scrúdaitheoir, a mhéid is féidir go réasúnach, úsáid as seirbhísí na foirne agus 
saoráidí de chuid na cuideachta dá mbeidh an scrúdaitheoir ceaptha chun cuidiú leis an 
scrúdaitheoir a chuid nó a cuid feidhmeanna a chomhlíonadh.

 (8) Tabharfaidh an chúirt aird ar leith ar fho-alt (7) le linn aon ábhar a bhainfidh le costais, 
caiteachais agus luach saothair scrúdaitheora a bheith á mheas. 
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Poiblíocht

555. (1) Déanfaidh scrúdaitheoir nó, más cuí, cibé duine eile a ordóidh an chúirt, laistigh de 
14 lá tar éis gach ordú a dhéanfar faoi alt 533, 541 nó 553 a bheith seachadta ar an 
gCláraitheoir, a chur faoi deara fógra faoin seachadadh sin a fhoilsiú in Iris OCC.

 (2) I gcás go mainneoidh duine an t-alt seo a chomhlíonadh, beidh an duine sin agus, i gcás 
gur cuideachta an duine sin, an chuideachta agus aon oifigeach di a rinne mainneachtain 
ciontach i gcion de chuid earnáil 4.

Imeachtaí a éisteacht ar shlí eile seachas go poiblí

556. Féadfar an t-iomlán, nó cuid, d’aon imeachtaí faoin Acht seo a éisteacht ar shlí eile seachas 
go poiblí má mheasann an chúirt, ar mhaithe le ceartas, gur gá sin ar mhaithe le leasanna na 
cuideachta lena mbaineann nó a creidiúnaithe i gcoitinne. 

Cumhacht na cúirte a ordú sócmhainní a aistríodh go míchuí a aischur

557. (1) Más rud é, ar iarratas ó scrúdaitheoir ar chuideachta a bheidh faoi chosaint na cúirte, gur 
féidir a thaispeáint chun sástacht na cúirte— 

  (a) gur diúscraíodh aon mhaoin de chuid na cuideachta, d’aon chineál ar bith, trí 
thíolacas, aistriú, morgáiste, urrús, iasacht, nó in aon slí ar bith cibé acu le gníomh 
nó neamhghníomh, díreach nó neamhdhíreach; agus

  (b) gurbh é éifeacht na diúscartha sin calaois a dhéanamh ar an gcuideachta, a 
creidiúnaithe nó a comhaltaí,

féadfaidh an chúirt, má mheasann sí é a bheith cóir cothromasach déanamh amhlaidh, an 
t-ordú seo a leanas a dhéanamh.

 (2) Is ordú é an t-ordú sin ón gcúirt lena gceanglófar ar aon duine ar dealraitheach go bhfuil 
úsáid, rialú nó seilbh na maoine sin nó fáltais an díola nó na forbartha ar an gcéanna aige 
nó aici í a sheachadadh ar an scrúdaitheoir nó suim a íoc ina leith leis an scrúdaitheoir ar 
cibé téarmaí nó coinníollacha is cuí leis an gcúirt. 

 (3) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le haon tíolacas, morgáiste, seachadadh earraí, 
íocaíocht, forghníomhú nó gníomh eile maidir le maoin, a rinne cuideachta lena 
mbaineann alt 604 nó a rinneadh ina haghaidh.

 (4) Nuair a bheifear ag cinneadh cibé acu atá nó nach bhfuil sé cóir cothromasach ordú a 
dhéanamh faoin alt seo, beidh aird ag an gcúirt ar chearta daoine a fuair bona fide, agus 
ar luach-chomaoin, leas sa mhaoin is ábhar don iarratas.

Mí-iompar ag scrúdaitheoirí a thuairisciú don Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú  
Corparáideach

558. (1) Más rud é, maidir le coiste nó binse araíonachta (cibé slí ina n-ainmnítear é) de chuid 
comhlacht gairmiúil forordaithe—

  (a) go gcinnfidh sé nár chothabháil comhalta den chomhlacht sin a mbeidh 
scrúdaitheoireacht á seoladh nó seolta aige nó aici taifid chuí i ndáil leis an 
ngníomhaíocht sin; nó
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  (b) go mbeidh forais réasúnacha aige chun a chreidiúint go bhfuil cion de chuid earnáil 
1 nó 2 déanta ag comhalta den sórt sin le linn scrúdaitheoireacht a sheoladh,

  déanfaidh an comhlacht gairmiúil an ní a thuairisciú don Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú 
Corparáideach láithreach, agus tabharfaidh sé sonraí sa tuairisc i dtaobh an chinnidh  
nó, de réir mar a bheidh, i dtaobh an chiona líomhnaithe.

 (2) Má mhainníonn comhlacht gairmiúil an t-alt seo a chomhlíonadh, beidh an comhlacht 
sin, agus aon oifigeach don chomhlacht arb inchurtha an mhainneachtain ina leith, 
ciontach i gcion de chuid earnáil 3.

CUID 11

foiRceannadh

caiBidil 1

Réamhráiteach agus léiriú

Léiriú (Cuid 11)

559. (1) Sa Chuid seo—

  ciallaíonn “duine bainteach” duine—

  (a) ba stiúrthóir ar an gcuideachta;

  (b) ba chúlstiúrthóir ar an gcuideachta;

  (c) ba dhuine a bhí bainteach, de réir bhrí alt 220, le stiúrthóir ar an gcuideachta;

  (d) ba chuideachta ghaolmhar; nó

  (e) b’iontaobhaí ar bith d’aon duine dá dtagraítear i mír (a), (b), (c) nó (d) nó b’urra nó 
ba ráthóir ar an bhfiach atá dlite don duine sin;

  an tráth a rinneadh an t-idirbheart;

  ciallaíonn “ranníocóir” gach duine a dhlíonn ranníoc a dhéanamh i leith sócmhainní 
cuideachta i gcás a foirceanta, agus is forlíonadh ar an míniú seo fo-alt (2);

  ciallaíonn “foirceannadh toilteanach ag creidiúnaithe” foirceannadh toilteanach sna 
himthosca a shonraítear in alt 562(1)(b);

  ciallaíonn “foirceannadh toilteanach ag comhaltaí” foirceannadh toilteanach sna 
himthosca a shonraítear in alt 562(1)(a) nó (2);

  ciallaíonn “maoin” gach maoin réadach agus phearsanta, agus folaíonn sé aon cheart 
caingne ag an gcuideachta nó ag an leachtaitheoir faoi fhorálacha an Achta seo nó faoi 
fhorálacha aon achtacháin eile;

  ciallaíonn “leachtaitheoir sealadach” leachtaitheoir a bheidh ceaptha go sealadach faoi 
alt 573, agus tá forálacha i bhfo-ailt (3) go (5) maidir le forléiriú tagairtí sa Chuid seo do 
leachtaitheoir a mhéid a bhaineann leis an abairt féin;
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  ciallaíonn “achainí foirceanta” achainí a bheidh tíolactha faoin Acht seo chun  
cuideachta a fhoirceannadh.

 (2) Chun críocha na nithe seo a leanas—

  (a) gach imeacht chun ceist a chinneadh; agus

  (b) gach imeacht sula gcinnfear ceist go críochnaitheach,

  is ceist maidir le cibé acu is ranníocóir chun críocha na Coda seo duine áirithe nó nach 
ea, sa Chuid seo, folaíonn “ranníocóir” aon duine a líomhnaítear é nó í a bheith ina 
ranníocóir.

 (3) Tá feidhm ag fo-ailt (4) agus (5) ach amháin i gcás go ndéantar tagairt shainráite i 
dtéarmaí na forála lena mbaineann do leachtaitheoir sealadach nó go bhforáiltear leo ar 
shlí eile d’fhorléiriú na habairte “leachtaitheoir sealadach”.

 (4) I gcás gur féidir foráil den Chuid seo a fheidhmiú sa tréimhse roimh ordú foirceanta a 
dhéanamh (lena n-áirítear foráil lena ndéantar socrú faoi threoir aon rud a tharla le linn 
na tréimhse sin), ansin folóidh “leachtaitheoir” san fhoráil sin, a mhéid is féidir an fhoráil 
sin a fheidhmiú sa chaoi sin nó a dhéantar an socrú sin léi, leachtaitheoir sealadach.

 (5) I gcás go dtabharfaidh an chúirt aon chumhacht do leachtaitheoir sealadach agus go 
mbeidh an chumhacht a thabharfar ag freagairt d’aon chumhacht a ndéantar foráil 
shainráite maidir léi le foráil den Chuid seo ansin, a mhéid is féidir an dara foráil a luaitear 
a fheidhmiú sa tréimhse roimh ordú foirceanta a dhéanamh, folóidh “leachtaitheoir” san 
fhoráil sin leachtaitheoir sealadach.

Srian leis an gCuid seo

560. Is faoi réir Chaibidlí I (forálacha ginearálta) agus III (imeachtaí dócmhainneachta 
tánaisteacha) den Rialachán Dócmhainneachta atá an Chuid seo.

Modhanna foirceanta — ráiteas ginearálta maidir leis an seasamh faoin Acht

561. Maidir le cuideachta a fhoirceannadh—

  (a) féadfaidh an chúirt é a dhéanamh; nó

  (b) féadfar é a dhéanamh go toilteanach.

Cineálacha foirceanta thoilteanaigh — ráiteas ginearálta maidir leis an seasamh faoin Acht

562. (1) Maidir le foirceannadh toilteanach ar chuideachta—

  (a) féadfaidh sé, de réir an Nóis Imeachta maidir le Ceadú Achomair nó (i gcás ina 
gceadaítear sin le halt 579(3)) de réir alt 580, a bheith ina fhoirceannadh toilteanach 
ag comhaltaí mura rud é—

   (i) go ndéanfar mainneachtain i ndearbhú a dhéanamh is dearbhú dá dtagraítear in 
alt 207 nó 580(2) de réir fhorálacha iomchuí an Achta seo; nó

   (ii) go ndéanfaidh an chúirt ordú faoi alt 582(2) i ndáil leis an gcuideachta; nó

   (iii) go dtionólfar cruinniú creidiúnaithe de réir alt 584 i ndáil leis an gcuideachta,
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   a ngairtear “urchosc ar fhoirceannadh ag comhaltaí” de gach ceann díobh i mír (b); 
nó

  (b) i gcás go mbeidh urchosc ar fhoirceannadh ag comhaltaí nó go n-úsáidfear an nós 
imeachta faoi alt 586(2), is foirceannadh toilteanach ag creidiúnaithe a bheidh ann.

 (2) Maidir le fo-alt (1)(a), is fo-alt é i dteannta dhlínse na cúirte faoi alt 572(4) chun ordú a 
dhéanamh go bhfoirceannfar cuideachta mar fhoirceannadh toilteanach ag comhaltaí.

 (3) Ní dhéanfar aon ní i bhfo-alt (1) a léamh mar ní a dhéanfaidh difear d’oibriú―

  (a) i gcás an Nós Imeachta maidir le Ceadú Achomair a úsáid chun na críche ― alt 
201(3), nó

  (b) i gcás alt 580 a úsáid chun na críche ― alt 580(6).

Beidh feidhm ag na forálacha maidir le ceachtar modh foirceanta mura léir a mhalairt

563. Mura léir a mhalairt, beidh feidhm ag na forálacha den Chuid seo a bhaineann le  
foirceannadh maidir le foirceannadh ar chuideachta ar cheachtar modh a luaitear in  
alt 561. 

Dlínse chun cuideachtaí a fhoirceannadh agus rialacha cúirte

564. (1) Beidh dlínse ag an gcúirt chun cuideachta a fhoirceannadh.

 (2) I bhfo-ailt (3) go (6), ciallaíonn “an t-údarás déanta rialacha” na cumhachtaí faoi 
alt 36 den Acht Cúirteanna Breithiúnais, 1924 agus faoi alt 68 den Acht Cúirteanna  
Breithiúnais, 1936, agus gach cumhacht eile de chuid an Choiste sin chuige sin, de 
chuid Choiste Rialacha na nUaschúirteanna chun rialacha a dhéanamh lena rialáiltear 
cleachtadh agus nós imeachta na cúirte.

 (3) Leanfaidh leathnú an údaráis déanta rialacha a dhéantar le halt 312 d’Acht 1963 ar 
marthain.

 (4) A luaithe is indéanta tar éis an tAcht seo a rith, feidhmeofar an t-údarás déanta rialacha 
chun a áirithiú go leasófar na rialacha cúirte a bheidh i bhfeidhm roimh an dáta rite sin i 
ndáil le foirceantaí ar mhodh a chuirfidh iad i gcomhréir leis an gCuid seo.

 (5) Go háirithe, feidhmeofar an t-údarás déanta rialacha amhlaidh ar chaoi go mbainfear 
na feidhmeanna sin den oifigeach cúirte ar a dtugtar “an Scrúdaitheoir” a luaitear sna 
rialacha sin a bheith inchomhlíonta chun críoch foirceanta

 (6) Ní dochar fo-ailt (4) agus (5) d’fheidhmiú an údaráis déanta rialacha i gcoitinne ar an 
Acht seo a rith agus dá éis sin, cibé acu chun aon chríche den Acht seo nó chun aon 
chríche eile.

Cumhachtaí na cúirte a bheith ina gcumhachtaí breise

565. Aon chumhachtaí a thugtar leis an Acht seo don chúirt, is cumhachtaí iad de bhreis,  
agus ní cumhachtaí iad a dhéanann srianadh, ar aon chumhachtaí atá ann cheana chun 
imeachtaí a thionscnamh in aghaidh aon ranníocóir nó féichiúnaí de chuid na cuideachta 
nó in aghaidh eastát aon ranníocóra nó féichiúnaí, chun aon ghlaoch nó aon suimeanna eile 
a ghnóthú. 
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Féadfaidh an chúirt aird a thabhairt ar mhianta creidiúnaithe nó ranníocóirí

566. (1) Féadfaidh an chúirt, maidir le gach ní a bhainfidh le foirceannadh cuideachta, aird a 
thabhairt ar mhianta creidiúnaithe nó ranníocóirí na cuideachta, mar a chruthófar di iad 
le haon fhianaise leordhóthanach.

 (2) Chun na mianta sin a fhionnadh, féadfaidh an chúirt, más cuí léi é—

  (a) a ordú go ndéanfar cruinnithe de na creidiúnaithe nó de na ranníocóirí a ghairm, a 
thionól agus a stiúradh ar cibé modh a ordóidh an chúirt, agus

  (b) duine a cheapadh chun gníomhú mar chathaoirleach ar aon chruinniú den sórt sin 
agus toradh an chruinnithe a thuairisciú don chúirt. 

 (3) I gcás creidiúnaithe, tabharfar aird ar luach an fhéich atá ag dul do gach creidiúnaí. 

 (4) I gcás ranníocóirí, tabharfar aird ar líon na vótaí a thugtar do gach ranníocóir leis an Acht 
seo nó le bunreacht na cuideachta.

Feidhm forálacha áirithe maidir le cuideachtaí nach bhfuil faoi leachtú

567. (1) Beidh feidhm ag an alt seo i ndáil le cuideachta nach bhfuil á foirceannadh—

  (a) má aischuirtear, gan bheith sásaithe go hiomlán nó go páirteach, próis forghníomhaithe 
nó eile a eisíodh de bhun breithiúnas, foraithne nó ordú ó aon chúirt i bhfabhar 
creidiúnaí de chuid na cuideachta, nó 

  (b) má chruthaítear chun sástacht na cúirte nach bhfuil an chuideachta in ann a fiacha a 
íoc, ag cur sa chuntas dliteanais theagmhasacha agus ionchasacha na cuideachta, 

  agus, i gceachtar cás, gur dealraitheach don chúirt gurb í neamhdhóthanacht a cuid 
sócmhainní an chúis nó an phríomhchúis nach bhfuil sí á foirceannadh.

 (2) Beidh feidhm ag na hailt a shonraítear sa Tábla a ghabhann leis an alt seo, fara na 
modhnuithe is gá, maidir le cuideachta lena mbaineann an t-alt seo, d’ainneoin nach 
bhfuil sí á foirceannadh; dá réir sin, maidir le duine ag a mbeadh seasamh thairis sin 
chun iarratas a dhéanamh ar ordú nó ar bhreithiúnas faoi alt a shonraítear amhlaidh 
beidh an seasamh sin aige nó aici chun iarratas a dhéanamh faoin alt sin arna chur chun 
feidhme amhlaidh, ach ní dhéanann an méid sin difear do chumhacht an Stiúrthóra faoi 
fho-alt (3).

 (3) Féadfaidh an Stiúrthóir iarratas a dhéanamh chun na cúirte de bhun an fho-ailt seo ar 
ordú nó ar bhreithiúnas, de réir mar a bheidh, faoi aon cheann de na hailt a bhfuil feidhm 
acu maidir le cuideachta lena mbaineann an t-alt seo.

 (4) Maidir le tagairtí sna hailt a shonraítear sa Tábla a ghabhann leis an alt seo—

  (a) do thús a chur le foirceannadh cuideachta,

  (b) do leachtaitheoir sealadach a cheapadh, 

  (c) d’ordú foirceanta a dhéanamh, nó

  (d) don dáta iomchuí,

  déanfar, chun críocha an ailt seo, iad a léamh mar thagairtí―

  (i) do dháta an bhreithiúnais, na foraithne nó an ordaithe a luaitear i bhfo-alt (1)(a); nó
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  (ii) don dáta ar a gcinnfidh an chúirt nach bhfuil an chuideachta in ann a fiacha a íoc.

 (5) Más rud é, de bhua an ailt seo, go dtionscnófar imeachtaí faoi alt 599, 608, 609, 610, 612 
nó 672, beidh feidhm ag ailt 610(6) agus 611 i ndáil le haon ordú a dhéanfar de thoradh 
na n-imeachtaí sin ach amháin nach ndéanfar ordú a rinneadh de thoradh iarratas ón 
Stiúrthóir de bhun fho-alt (3) i bhfabhar an Stiúrthóra, ar shlí seachas i dtaobh a chostas 
agus a chaiteachas nó a costas agus a caiteachas.

 (6) Faoi réir fho-alt (7), aon duine a mbeidh éileamh aige nó aici in aghaidh na cuideachta, 
féadfaidh sé iarratas a dhéanamh chun na cúirte ar cibé ordú is cuí i bhfoirm forfheidhmiú 
aon chirt a chinnfidh an chúirt ar an iarratas a éisteacht a éireoidh ar thaobh an duine 
chun íocaíocht a fháil ar scair d’aon suimeanna nó sócmhainní a bheidh gnóthaithe nó ar 
fáil tar éis iarratas rathúil ón Stiúrthóir de bhun fho-alt (3), agus, ar iarratas faoin alt seo 
a éisteacht, féadfaidh an chúirt ordú den sórt sin a dhéanamh dá réir sin.

 (7) Déanfar iarratas faoi fho-alt (6) laistigh de thréimhse 30 lá tar éis dháta an bhreithiúnais 
nó an ordaithe a bheidh tugtha thar ceann nó i bhfabhar an Stiúrthóra de bhun fho-alt (3).

 (8) I gcás go bhfuil feidhm ag alt 721 de bhua an ailt seo, feidhmeoidh sé amhlaidh amhail 
is dá scriosfaí na focail “a n-ordófar ina dhiaidh sin í a fhoirceannadh ag an gcúirt, nó a 
rithfidh ina dhiaidh sin rún le haghaidh foirceannadh toilteanach,”.

AN TÁBLA

Na hAilt lena mbaineann an t-alt seo

An t-alt An t-ábhar

Alt 286(3) Cás áirithe de chion de chuid earnáil 1 d’eascairt i gcás nach 
gcoimeádtar taifid chuntasaíochta leordhóthanacha, etc.

Alt 599 Féadfar a cheangal ar chuideachta ghaolmhar ranníoc a dhéanamh i leith 
fiacha cuideachta a bheidh á foirceannadh 

Alt 608 Cumhacht na cúirte chun ordú a thabhairt sócmhainní a aistríodh go 
míchuí a aischur

Alt 609 Dliteanas pearsanta oifigeach cuideachta i gcás nach gcoimeádfar taifid 
chuntasaíochta leordhóthanacha

Ailt 610 agus 611 Dliteanas sibhialta maidir le trádáil chalaoiseach

Alt 612 Cumhacht na cúirte chun damáistí in aghaidh daoine áirithe a mheasúnú

Alt 613 Stiúrthóirí cuideachta sealbhaíochta: cumhacht na cúirte chun damáistí 
ina n-aghaidh a mheasúnú

Alt 671 Cumhacht na cúirte chun daoine a ghairm os a comhair lena gceistiú

Alt 672 Ordú íocaíochta nó seachadta maoine in aghaidh duine a cheistítear faoi 
alt 671

Alt 675 Ordú gabhála agus urghabhála, etc.

Alt 684 Iniúchadh leabhar ag creidiúnaithe agus ranníocóirí

Alt 721 Calaoisí eile ag oifigigh do chuideachtaí a chuaigh faoi leachtú: cion

Alt 722 Trádáil chalaoiseach ag cuideachta: cion
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Alt 751 Ordú le haghaidh iniúchadh leabhar nó doiciméad cuideachta faoi 
leachtú

Alt 818 Léiriú agus feidhm (Caibidil 3 de Chuid 14)

caiBidil 2

Foirceannadh ag an gcúirt

Feidhm na Caibidle

568. Ach amháin a mhéid a fhoráiltear a mhalairt go sainráite leis an bhforáil, tá feidhm ag 
gach foráil den Chaibidil seo maidir le foirceannadh a ordóidh an chúirt agus maidir le 
foirceannadh den sórt sin amháin.

Imthosca ina bhféadfaidh an chúirt cuideachta a fhoirceannadh

569. (1) Féadfaidh an chúirt cuideachta a fhoirceannadh— 

  (a) má chinneann an chuideachta le rún speisialta an chuideachta a chur á foirceannadh 
ag an gcúirt; 

  (b) mura dtosóidh an chuideachta ar a gnó laistigh de bhliain tar éis dháta a corpraithe 
nó má chuireann sí a gnó ar fionraí ar feadh tréimhse leanúnach 12 mhí,

  (c) má tá comhaltaí uile na cuideachta éagtha nó murab ann dóibh a thuilleadh,

  (d) mura bhfuil an chuideachta in ann a fiacha a íoc,

  (e) más é tuairim na cúirte go bhfuil sé cóir cothromasach go ndéanfaí an chuideachta a 
fhoirceannadh,

  (f) más deimhin leis an gcúirt go bhfuil cúrsaí na cuideachta á stiúradh, nó cumhachtaí  
na stiúrthóirí á bhfeidhmiú, ar dhóigh atá leatromach ar aon chomhalta nó le 
neamhaird ar a leasanna mar chomhalta agus, d’ainneoin leigheas eile a bheith ar 
fáil, gur chóir in imthosca ginearálta an cháis an chuideachta a fhoirceannadh, ach tá 
an mhír seo faoi réir fho-alt (2),

  (g) más deimhin leis an gcúirt, ar achainí ón Stiúrthóir, gur ar mhaithe le leas an  
phobail an chuideachta a fhoirceannadh, nó

  (h) sna himthosca dá dtagraítear in alt 535(2) nó 542(5).

 (2) Féadfaidh an chúirt achainí ar chuideachta a fhoirceannadh faoi fho-alt (1)(f) a  
dhíbhe más é a tuairim gur mó ab iomchuí, sna himthosca go léir, imeachtaí faoi alt 212.

 (3) Maidir le fo-alt (1), is fo-alt é atá i dteannta na gcásanna speisialta (eadhon na cásanna 
dá bhforáiltear faoi ailt 455(2)(d), 760 agus 761) ina bhféadfaidh an chúirt cuideachta a 
fhoirceannadh.

Imthosca ina measfar nach bhfuil cuideachta in ann a fiacha a íoc

570. Chun críocha an Achta seo, measfar nach bhfuil cuideachta in ann a fiacha a íoc— 

  (a) más rud é—
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   (i) go ndearna creidiúnaí, trí shannadh nó eile, a bhfuil an chuideachta i bhfiacha aige 
i suim is mó ná €10,000 a bhí dlite an uair sin, éileamh i scríbhinn a sheirbheáil 
ar an gcuideachta (trína fhágáil in oifig chláraithe na cuideachta) á cheangal ar 
an gcuideachta an tsuim a bhí dlite amhlaidh a íoc, agus

   (ii) gur mhainnigh an chuideachta, ar feadh 21 lá tar éis dháta seirbheála an éilimh 
sin, an tsuim a íoc nó a urrú nó imshocrú a dhéanamh ina leith chun sástacht 
réasúnach an chreidiúnaí,

   nó

  (b) más rud é—

   (i) go ndearna 2 chreidiúnaí nó níos mó, trí shannadh nó eile, a bhfuil an chuideachta 
i bhfiacha acu, sa chomhiomlán, i suim is mó ná €20,000 a bhí dlite an uair sin, 
éileamh i scríbhinn a sheirbheáil ar an gcuideachta (trína fhágáil in oifig chláraithe 
na cuideachta) á cheangal ar an gcuideachta an tsuim a bhí dlite amhlaidh a íoc, 
agus

   (ii) gur mhainnigh an chuideachta, ar feadh 21 lá tar éis dháta seirbheála an éilimh 
sin, an tsuim a íoc nó a urrú nó imshocrú a dhéanamh ina leith chun sástacht 
réasúnach na gcreidiúnaithe,

   nó

  (c) má aischuirtear, gan bheith sásaithe go hiomlán nó go páirteach, próis  
forghníomhaithe nó eile a eisíodh de bhun breithiúnas, foraithne nó ordú ó aon chúirt 
i bhfabhar creidiúnaí de chuid na cuideachta, nó 

  (d) má chruthaítear chun sástacht na cúirte nach bhfuil an chuideachta in ann a fiacha a 
íoc, agus nuair a bheidh an chúirt á chinneadh an bhfuil cuideachta in ann a fiacha a 
íoc, cuirfidh sí sa chuntas dliteanais theagmhasacha agus ionchasacha na cuideachta.

Forálacha maidir le hiarratais ar fhoirceannadh

571. (1) Is é an chuma a ndéanfar iarratas chun na cúirte chun cuideachta a fhoirceannadh trí 
achainí a thíolacfaidh—

  (a) an chuideachta, nó 

  (b) aon chreidiúnaí nó creidiúnaithe (lena n-áirítear aon chreidiúnaí nó creidiúnaithe  
atá teagmhasach nó ionchasach), nó

  (c) aon ranníocóir nó ranníocóirí, 

  nó gach páirtí nó aon pháirtí acu sin, le chéile nó ar leithligh, ach é sin faoi réir na 
gcoinníollacha seo a leanas.

 (2) Ní thabharfaidh an chúirt éisteacht d’achainí foirceanta a thíolacfaidh creidiúnaí 
teagmhasach nó creidiúnaí ionchasach go dtí go mbeifear tar éis cibé urrús is réasúnach 
leis an gcúirt a thabhairt i leith costas, agus go mbeifear tar éis cás prima facie don 
fhoirceannadh a shuíomh chun sástacht na cúirte 

 (3) Féadfaidh aon duine atá i dteideal imeachtaí a thionscnamh le haghaidh ordú faoi  
alt 212 i ndáil leis an gcuideachta lena mbaineann achainí foirceanta a thíolacadh ar na 
forais a luaitear in alt 569(1)(f).
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 (4) Féadfaidh an Stiúrthóir, i gcás a thagann faoi réim alt 569(1)(g), achainí foirceanta a 
thíolacadh.

 (5) Ní bheidh ranníocóir i dteideal achainí foirceanta a thíolacadh mura rud é go  
ndearnadh na scaireanna ar ranníocóir an duine ina leith, nó cuid de na scaireanna sin— 

  (a) a leithroinnt ar an duine i gcéaduair, nó gur shealbhaigh an duine iad, agus go raibh 
siad cláraithe ina ainm nó ina hainm, ar feadh 6 mhí ar a laghad i gcaitheamh na 18 
mí roimh thosach an fhoirceanta, nó

  (b) gur chineachaigh siad chuig an duine trí bhás duine ba shealbhóir orthu.

Cumhachtaí na cúirte ar achainí a éisteacht

572. (1) Ar achainí foirceanta a éisteacht, féadfaidh an chúirt—

  (a) an achainí a dhíbhe, nó

  (b) an éisteacht a chur ar atráth go coinníollach nó go neamhchoinníollach, nó

  (c) aon ordú eatramhach a dhéanamh, nó aon ordú eile is cuí léi a dhéanamh,

  ach ní dhiúltóidh an chúirt ordú foirceanta a dhéanamh ar an bhforas amháin go  
ndearnadh sócmhainní na cuideachta a mhorgáistiú go feadh méid is ionann agus na 
sócmhainní sin nó is mó ná iad, nó ar an bhforas nach bhfuil aon sócmhainní ag an 
gcuideachta.

 (2) Ní dhéanfaidh an chúirt ordú chun cuideachta a fhoirceannadh mura rud é—

  (a) gur deimhin leis an gcúirt nach bhfuil aon oibleagáidí ar an gcuideachta i ndáil le 
sócmhainn bhainc a aistríodh chuig an nGníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht 
Sócmhainní nó chuig grúpeintiteas de chuid GNBS, nó

  (b) má tá aon oibleagáid den sórt sin ar an gcuideachta—

   (i) go bhfuil cóip den achainí seirbheáilte ar an nGníomhaireacht sin, agus

   (ii) go bhfuil éisteacht tugtha ag an gcúirt don Ghníomhaireacht sin i ndáil leis an 
ordú a dhéanamh.

 (3) I bhfo-alt (2), tá le “sócmhainn bhainc” agus “grúpeintiteas de chuid GNBS” na bríonna 
céanna faoi seach atá leo san Acht fán nGníomhaireacht Naisiúnta um Bainistíocht 
Sócmhainní, 2009.

 (4) Ar ordú a dhéanamh chun cuideachta a fhoirceannadh, bunaithe ar fhoras dá dtagraítear 
i mír (a), (b), (c), (e) nó (f) d’alt 569(1), féadfaidh an chúirt a ordú go bhfoirceannfar 
an chuideachta amhail is dá mb’fhoirceannadh toilteannach ag comhaltaí é agus, sa 
chás sin, beidh feidhm ag forálacha na Coda seo amhail is dá mbeadh an chuideachta á 
foirceannadh amhlaidh.

 (5) I gcás nach rachaidh achainíoch ar aghaidh lena achainí foirceanta nó lena hachainí 
foirceanta, féadfaidh an chúirt, ar cibé téarmaí a mheasfaidh sí a bheith cóir, aon duine 
ag a mbeadh ceart chun achainí a thíolacadh i ndáil leis an gcuideachta, agus ar a mbeidh 
fonn dul ar aghaidh leis an achainí, a chur ina ionad nó ina hionad mar achainíoch.
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Leachtaitheoir sealadach a cheapadh

573. Féadfaidh an chúirt leachtaitheoir a cheapadh go sealadach aon uair tar éis achainí  
foirceanta a thíolacadh agus sula gcéadcheapfar leachtaitheoir.

Cumhacht chun imeachtaí i gcoinne cuideachta a bhac nó a shrianadh

574. Aon uair tar éis achainí foirceanta a thíolacadh agus sula ndéanfar ordú foirceanta,  
féadfaidh an chuideachta nó aon chreidiúnaí nó aon ranníocóir—

  (a) i gcás aon chaingean nó imeacht in aghaidh na cuideachta a bheith ar feitheamh san 
Ard-Chúirt nó faoi achomharc sa Chúirt Uachtarach, iarratas a dhéanamh chun na 
cúirte ina bhfuil an chaingean nó an t-imeacht ar feitheamh chun bac a chur ar na 
himeachtaí inti nó ann, agus

  (b) i gcás aon chaingean nó imeacht eile a bheith ar feitheamh in aghaidh na cuideachta, 
iarratas a dhéanamh chun na hArd-Chúirte chun tuilleadh imeachtaí sa chaingean nó 
san imeacht a shrianadh,

 agus féadfaidh an chúirt chun a ndéanfar iarratas amhlaidh na himeachtaí a bhac nó a 
shrianadh, cibé acu é, ar cibé téarmaí agus go ceann cibé tréimhse is cuí léi.

An chúirt do cheapadh leachtaitheora

575. Chun na himeachtaí a stiúradh i gcás cuideachta a fhoirceannadh, féadfaidh an chúirt 
leachtaitheoir nó leachtaitheoirí a cheapadh.

An éifeacht a bheidh ag ordú foirceanta

576. Oibreoidh ordú chun cuideachta a fhoirceannadh i bhfabhar chreidiúnaithe uile agus 
ranníocóirí uile na cuideachta ionann is dá mba ar chomhachainí ó chreidiúnaí agus ó 
ranníocóir a rinneadh é. 

Cosaint do chearta creidiúnaithe agus ranníocóirí

577. Ní chuirfidh foirceannadh toilteanach cuideachta urchosc ar cheart aon chreidiúnaí nó 
ranníocóra chun í a chur á foirceannadh ag an gcúirt; ach i gcás iarratas ó ranníocóir ní 
foláir an chúirt a bheith deimhin de go ndéanfaidh foirceannadh toilteanach dochar do 
chearta na ranníocóirí.

caiBidil 3

Foirceannadh toilteanach ag comhaltaí

Feidhm na Caibidle

578. Ach amháin a mhéid a fhoráiltear a mhalairt go sainráite leis an bhforáil, tá feidhm ag 
gach foráil den Chaibidil seo maidir le foirceannadh toilteanach ag comhaltaí agus le 
foirceannadh den sórt sin amháin.

An nós imeachta le haghaidh, agus tús a chur le, foirceannadh toilteanach ag comhaltaí

579. (1) Féadfar cuideachta a fhoirceannadh go toilteanach mar fhoirceannadh toilteanach ag 
comhaltaí.
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 (2) I ngach cás, seachas i gcás a thagann faoi réim fho-alt (3), cuirfear tús le foirceannadh 
toilteanach ag comhaltaí de réir an Nóis Imeachta maidir le Ceadú Achomair.

 (3) I gceachtar cás acu seo a leanas, eadhon:

  (a) ar dhul in éag na tréimhse, más ann, a bheidh socraithe maidir le fad ré cuideachta ag 
a bunreacht; nó

  (b) má tharlaíonn a leithéid, nuair a tharlóidh an teagmhas a bhforáiltear le bunreacht na 
cuideachta go mbeidh an chuideachta le díscaoileadh ar é a tharlú;

  féadfar tús a chur le foirceannadh toilteanach ag comhaltaí ar an gcuideachta, mar 
mhalairt ar an Nós Imeachta maidir le Ceadú Achomair a úsáid chuige sin, de réir alt 
580.

Cuideachtaí ré socraithe, etc.: modhanna malartacha chun tús a chur le foirceannadh 
toilteanach ag comhaltaí

580. (1) I gcás a thiocfaidh faoi réim mhír (a) nó (b) d’alt 579(3), féadfar tús a chur le  
foirceannadh toilteanach ag comhaltaí ar chuideachta i gcás ina mbeidh rún rite ag 
cruinniú ginearálta (cibé acu roimh an tréimhse dá dtagraítear sa mhír sin (a) dul in éag 
nó roimh an teagmhas dá dtagraítear sa mhír sin (b) tarlú, nó dá éis sin) go ndéanfar an 
chuideachta a fhoirceannadh go toilteanach agus ina gcomhlíonfar fo-ailt (2) go (4).

 (2) Más rud é, i gceachtar cás a luaitear i bhfo-alt (1), go mbeartófar cuideachta a 
fhoirceannadh go toilteanach, féadfaidh stiúrthóirí na cuideachta nó, i gcás cuideachta ar 
a bhfuil níos mó ná dhá stiúrthóir, tromlach na stiúrthóirí, ag cruinniú de na stiúrthóirí, 
dearbhú a dhéanamh á rá go ndearna siad fiosrúchán iomlán faoi chúrsaí na cuideachta, 
agus tar éis a dhéanta, gur tháinig siad ar an tuairim go mbeidh an chuideachta in 
ann a fiacha agus a dliteanais eile a íoc nó a urscaoileadh go hiomlán laistigh de cibé  
tréimhse, nach faide ná 12 mhí ó thosach an fhoirceanta, a bheidh sonraithe sa dearbhú.

 (3) Ní bheidh éifeacht le dearbhú den sórt sin chun críocha na Coda seo mura rud é—

  (a) go ndéanfar é ag cruinniú de na stiúrthóirí a thionólfar tráth nach luaithe ná 30 lá—

   (i) roimh dháta an chruinnithe dá dtagraítear i bhfo-alt (1), nó

   (ii) má ritear an rún dá dtagraítear san fho-alt sin ar an gcaoi dá bhforáiltear faoi  
alt 193 nó 194, roimh an dáta a shíneoidh an comhalta is deireanaí chun é a 
shíniú.

  (b) go bhfuil ann ráiteas de mhéid iomlán shócmhainní agus dhliteanais na cuideachta 
amhail mar a bhí ar an dáta is déanaí is féidir roimh an dearbhú a dhéanamh agus in 
aon chás ar dháta nach mó ná 3 mhí roimh an dearbhú sin a dhéanamh,

  (c) go mbeidh tuarascáil ag gabháil leis, is tuarascáil a bheidh de réir fhorálacha an  
fho-ailt sin, a bheidh déanta ag duine dá dtagraítear i bhfo-alt (4), agus

  (d) (i) gur sheol an chuideachta cóip den dearbhú le gach fógra maidir leis an gcruinniú 
ag a mbeidh an rún le breithniú, nó

   (ii) má dhéantar de réir an mhodha dá dtagraítear in alt 193 nó 194 chun an rún a  
rith, gur chuir an chuideachta cóip den dearbhú mar fhoscríbhinn leis an rún.
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 (4) Maidir leis an tuarascáil dá dtagraítear i bhfo-alt (3)(c), is tuarascáil í a bheidh tarraingthe 
suas, san fhoirm fhorordaithe, ag duine a bheidh cáilithe an tráth a dhéanfar an tuarascáil 
le bheith ceaptha mar iniúchóir reachtúil ar an gcuideachta, nó a bheidh cáilithe chun 
leanúint sa cháil chéanna, á rá cibé acu nach bhfuil nó go bhfuil, i dtuairim an duine sin, 
an dearbhú sin míréasúnach.

 (5) Seachadfaidh an chuideachta, laistigh de 14 lá tar éis thosach an fhoirceanta  
thoilteanaigh ag comhaltaí faoin alt seo, cóip den dearbhú roimhe seo ar an  
gCláraitheoir.

 (6) Léifear forálacha an ailt seo agus oibreoidh siad chun go bhféadfar foirceannadh 
toilteanach ag comhaltaí faoin alt seo a sheoladh tráth sula gcomhlíonfar an ceanglas 
i bhfo-alt (5) go ndéanfar cóip den dearbhú dá dtagraítear ann a sheachadadh ar an 
gCláraitheoir; ach — i gcás go mainneofar an ceanglas sin a chomhlíonadh — cuirfear 
seoladh na gníomhaíochta sin ó bhail leis an mainneachtain sin ansin, ach ní dochar é sin 
don chumhacht bailíochta a thugtar le fo-alt (7) don chúirt.

 (7) Ar iarratas chuig an gcúirt ag aon pháirtí leasmhar, féadfaidh an chúirt, in aon chás inar 
mainníodh déanamh de réir fho-alt (5), dearbhú a dhéanamh maidir le seoladh foirceanta 
thoilteanaigh ag comhaltaí go mbeidh an seoladh bailí chun gach críche más deimhin leis 
an gcúirt gur chóir cothromasach déanamh amhlaidh.

Rún maidir le foirceannadh toilteanach a fhoilsiú

581. (1) I gcás go mbeidh cuideachta tar éis rún maidir le foirceannadh toilteanach a rith, cibé 
acu—

  (a) an rún speisialta dá dtagraítear in alt 202(1)(a)(i) — i gcás ina n-úsáidfear an Nós 
Imeachta maidir le Ceadú Achomair, nó 

  (b) an rún dá dtagraítear in alt 580(1) — i gcás go n-úsáidfear an nós imeachta a luaitear 
ann,

  déanfaidh sí, laistigh de 14 lá tar éis an dáta a rithfear an rún, fógra a thabhairt i dtaobh 
an rúin trí fhógrán san Iris Oifigiúil. 

 (2) Má mhainnítear an t-alt seo a chomhlíonadh, beidh an chuideachta lena mbaineann  
agus gach oifigeach don chuideachta a rinne mainneachtain ciontach i gcion de chuid 
earnáil 3.

 (3) Chun críocha fho-alt (2), measfar gur oifigeach don chuideachta leachtaitheoir na 
cuideachta. 

Cosaint agus leigheas le haghaidh creidiúnaithe i gcásanna ina ndéanfar dearbhú 
sócmhainneachta

582. (1) Beidh feidhm ag an alt seo i gcás go mbeidh rún rite ag cuideachta foirceannadh 
toilteanach a dhéanamh.

 (2) Más rud é, ar iarratas chuici ó chreidiúnaí de chuid na cuideachta de réir fho-alt (3)—

  (a) gur deimhin leis an gcúirt go n-ionannaíonn an creidiúnaí sin, mar aon le haon 
chreidiúnaithe a bheidh ag tacú leis nó léi san iarratas, an cúigiú cuid de chreidiúnaithe 
na cuideachta, ar a laghad, de réir líon nó luacha, agus
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  (b) go bhfuil an chúirt den tuairim nach cosúil go mbeidh an chuideachta in ann a fiacha 
agus a cuid dliteanas eile a íoc nó a urscaoileadh laistigh den tréimhse ama a bheidh 
sonraithe sa dearbhú lena mbaineann dá dtagraítear in alt 207 nó 580(2),

  féadfaidh an chúirt a ordú go mbeidh feidhm maidir leis an bhfoirceannadh ag na 
forálacha uile den Acht seo a bhaineann le foirceannadh toilteanach na cuideachta ag 
creidiúnaithe.

 (3) Déanfar iarratas faoi fho-alt (2) laistigh de 30 lá tar éis an dáta ar a bhfógrófar an rún 
maidir le foirceannadh toilteanach na cuideachta faoi alt 581(1).

 (4) Más rud é (i gcás ina n-úsáidfear an Nós Imeachta maidir le Ceadú Achomair) go 
ndéanfaidh comhalta amháin nó níos mó den chuideachta iarratas de réir alt 211 chun an 
rún speisialta dá dtagraítear in alt 202(1)(a)(i) a neamhniú, féadfaidh an chúirt a ordú go 
n-éistfear an t-iarratas sin agus iarratas a dhéanfar faoi fho-alt (2) le chéile nó féadfaidh 
sí cibé ordachán eile a thabhairt sa ní is cóir léi.

 (5) Má dhéanann an chúirt ordú den chineál dá dtagraítear i bhfo-alt (2)—

  (a) déanfaidh an duine a bhí i seilbh oifig leachtaitheora díreach roimh an ordú a 
dhéanamh, nó

  (b) mura bhfuil aon leachtaitheoir ag gníomhú, déanfaidh an chuideachta lena  
mbaineann an t-ordú,

  laistigh de 21 lá tar éis an dáta a dhéanfar an t-ordú, cóip dheimhnithe den ordú sin a 
sheachadadh ar an gCláraitheoir.

 (6) Má mhainnítear fo-alt (5) a chomhlíonadh, beidh an duine dá dtagraítear i mír (a) den 
fho-alt sin nó, de réir mar a bheidh, an chuideachta lena mbaineann agus aon oifigeach 
di a dhéanfaidh mainneachtain ciontach i gcion de chuid earnáil 4.

 (7) Beidh feidhm ag alt 210 (smachtbhannaí sibhialta i gcás forais réasúnacha gan bheith le 
tuairim i dtaobh sócmhainneachta a luafar i ndearbhú) i ndáil le dearbhú dá dtagraítear 
in alt 580(2) agus, chun na críche sin, léifear tagairtí in alt 210 don tuairim dá dtagraitear 
in alt 203(1)(f), 204(1)(f), 205(1)(c), 206(1)(b) nó 207(1)(b) mar thagairtí don tuairim dá 
dtagraítear in alt 580(2).

Cumhacht na cuideachta chun leachtaitheoirí a cheapadh

583. Ceapfaidh an chuideachta i gcruinniú ginearálta leachtaitheoir amháin nó níos mó chun 
cúrsaí na cuideachta a fhoirceannadh agus a sócmhainní a dháileadh.

Dualgas an leachtaitheora chun cruinniú creidiúnaithe a ghairm más é a thuairim nach 
bhfuil an chuideachta in ann a fiacha a íoc

584. (1) Más rud é go mbeidh an leachtaitheoir den tuairim aon uair nach mbeidh an chuideachta 
in ann a fiacha agus a dliteanais eile a íoc go hiomlán laistigh den tréimhse a bheidh 
luaite sa dearbhú lena mbaineann dá dtagraítear in alt 207 nó 580(2), de réir mar a 
bheidh, déanfaidh an leachtaitheoir—

  (a) cruinniú de na creidiúnaithe a ghairm le haghaidh lá nach déanaí ná an 14ú lá tar éis 
an lae a tháinig sé ar an tuairim sin, 
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  (b) fógraí faoi chruinniú na gcreidiúnaithe a chur chuig na creidiúnaithe leis an bpost 10 
lá ar a laghad roimh an lá atá an cruinniú sin le tionól,

  (c) a chur faoi deara fógra faoi chruinniú na gcreidiúnaithe a fhógairt, 10 lá ar a laghad 
roimh dháta an chruinnithe, uair amháin san Iris Oifigiúil agus uair amháin ar a 
laghad in 2 nuachtán laethúla a léitear sa cheantar ina raibh príomháit ghnó na 
cuideachta sa Stát suite le linn na tréimhse iomchuí, agus

  (d) sa tréimhse roimh an lá a thionólfar cruinniú na gcreidiúnaithe, cibé faisnéis a 
thabhairt do chreidiúnaithe, saor in aisce, a bhaineann le cúrsaí na cuideachta agus a 
theastóidh uathu le réasún,

  agus luafar san fhógra i dtaobh chruinniú na gcreidiúnaithe an dualgas a fhorchuirtear le 
mír (d).

 (2) Déanfaidh an leachtaitheoir freisin—

  (a) ráiteas a dhéanamh amach san fhoirm fhorordaithe maidir le cúrsaí na cuideachta, 
lena n-áirítear ráiteas i dtaobh shócmhainní agus dhliteanais na cuideachta, liosta de 
na creidiúnaithe neamhíoctha agus méid measta a gcuid éileamh,

  (b) an ráiteas sin a leagan faoi bhráid chruinniú na gcreidiúnaithe, agus 

  (c) freastal agus dul i gceannas ar an gcruinniú sin.

 (3) Amhail ón lá a thionólfar cruinniú na gcreidiúnaithe faoin alt seo, beidh éifeacht leis an 
Acht seo—

  (a) amhail is, gan dochar do chumhachtaí na cúirte faoi alt 582(2), nach ndearnadh 
dearbhú na stiúrthóirí dá dtagraítear in alt 207 nó 580(2), de réir mar a bheidh, agus

  (b) amhail is dá mba iad na cruinnithe a luaitear in alt 587 cruinniú na gcreidiúnaithe 
agus cruinnithe na cuideachta ag ar cinneadh an chuideachta a fhoirceannadh go 
toilteanach;

  agus, dá réir sin, tiocfaidh an foirceannadh chun bheith ina fhoirceannadh toilteanach ag 
creidiúnaithe agus measfar, maidir le haon cheapachán a rinneadh nó le haon choiste a 
bunaíodh ag cruinniú na gcreidiúnaithe, go ndearnadh é nó gur bunaíodh é ag cruinniú 
na gcreidiúnaithe a luaitear amhlaidh.

 (4) Ní dhéanfaidh ceapachán leachtaitheora ag cruinniú a ghairfear faoin alt seo difear, faoi 
réir fho-alt (5), do bhailíocht aon ghnímh roimhe sin a rinne an leachtaitheoir a bhí 
ceaptha ag comhaltaí na cuideachta.

 (5) Más rud é—

  (a) go gceapfaidh na creidiúnaithe leachtaitheoir ag cruinniú a ghairfear faoin alt seo, 
agus

  (b) go mbeidh díospóid ann maidir le haon cheann, nó le gach ceann, de na costais, na 
muirir nó na caiteachais a thabhaigh an leachtaitheoir a bhí ceaptha ag comhaltaí na 
cuideachta, 

  féadfaidh an leachtaitheoir a cheapfaidh na creidiúnaithe, nó aon chreidiúnaí, iarratas a 
dhéanamh chun na cúirte chun an díospóid a réiteach agus féadfaidh an chúirt, ar iarratas 
den sórt sin, cibé ordú a dhéanamh is cuí léi.
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 (6) Ní léifear aon ní san alt seo mar ní a mhúchann aon cheart san Acht seo atá ag aon  
duine chun achainí a thíolacadh don chúirt chun cuideachta a fhoirceannadh.

 (7) Má mhainníonn an leachtaitheoir fo-alt (1) a chomhlíonadh, beidh sé nó sí ciontach i 
gcion de chuid earnáil 3.

 (8) San alt seo, ciallaíonn “tréimhse iomchuí” an tréimhse 6 mhí díreach roimh an lá a 
cuireadh amach na fógraí lenar gaireadh cruinniú na cuideachta ag ar cinneadh an 
chuideachta a fhoirceannadh go toilteanach.

caiBidil 4

Foirceannadh toilteanach ag creidiúnaithe

Feidhm na Caibidle

585. Ach amháin a mhéid a fhoráiltear dá mhalairt go sainráite leis an bhforáil, ní bheidh  
feidhm ag gach foráil den Chaibidil seo ach maidir le foirceannadh toilteanach ag 
creidiúnaithe.

Rún le haghaidh foirceannadh toilteanach ag creidiúnaithe agus foirceannadh toilteanach 
ag creidiúnaithe a thosú

586. (1) Féadfar cuideachta a fhoirceannadh go toilteanach mar fhoirceannadh toilteanach ag 
creidiúnaithe.

 (2) Maidir le foirceannadh cuideachta mar fhoirceannadh toilteanach ag creidiúnaithe de 
bhun fho-alt (1) féadfaidh an chuideachta é a thionscnamh i gcruinniú ginearálta á 
bheartú nach féidir léi de dheasca a cuid dliteanas leanúint dá gnó, agus gur chóir í a 
fhoirceannadh mar fhoirceannadh toilteanach ag creidiúnaithe.

 (3) Déanfar cuideachta a fhoirceannadh mar fhoirceannadh toilteanach ag creidiúnaithe—

  (a) má thionóltar cruinniú creidiúnaithe de réir alt 584 i ndáil leis an gcuideachta, nó

  (b) má dhéanann an chúirt ordú faoi alt 582(2) i ndáil leis an gcuideachta, nó

  (c) más rud é—

   (i) i gcás ina n-airbheartófar rún speisialta dá dtagraítear in alt 202(1)(a)(i) a rith — 
i gcás go n-airbheartófar an Nós Imeachta maidir le Ceadú Achomair a úsáid, nó

   (ii) i gcás ina n-airbheartófar an rún dá dtagraítear in alt 580(1) a rith — i gcás go 
n-airbheartófar an nós imeachta a luaitear ann a úsáid,

  ní dhéanfar an dearbhú dá dtagraítear in alt 207 nó 580(2) de réir na bhforálacha  
iomchuí de Chaibidil 7 de Chuid 4 nó d’alt 580, de réir mar a bheidh.

 (4) I gcás go mbeidh rún rite ag cuideachta á bheartú í a fhoirceannadh mar fhoirceannadh 
toilteanach ag creidiúnaithe, déanfaidh sí, laistigh de 14 lá tar éis dháta rite an rúin, fógra 
i dtaobh an rúin a thabhairt trí fhógrán san Iris Oifigiúil.

 (5) Má mhainnítear fo-alt (4) a chomhlíonadh, beidh an chuideachta lena mbaineann agus 
aon chuideachta di a rinne mainneachtain ciontach i gcion de chuid earnáil 3.
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 (6) Chun críocha fho-alt (5), measfar gur oifigeach don chuideachta é nó í leachtaitheoir  
na cuideachta.

Cruinniú creidiúnaithe

587. (1) Cuirfidh an chuideachta faoi deara go ngairfear cruinniú de chreidiúnaithe na cuideachta 
(“cruinniú na gcreidiúnaithe”) don lá, nó don lá díreach i ndiaidh an lae, a bheidh an 
cruinniú le tionól ag a mbeidh an rún maidir le foirceannadh toilteanach ag creidiúnaithe 
le tairiscint.

 (2) Chun na críche sin, cuirfidh an chuideachta chuig gach creidiúnaí, 10 lá ar a laghad 
roimh dháta chruinniú na gcreidiúnaithe, fógra i scríbhinn i dtaobh an chruinnithe sin.

 (3) An fógra a éilítear le fo-alt (2)—

  (a) sonrófar ann dáta, am agus láthair chruinniú na gcreidiúnaithe,

  (b) sonrófar ann ainm agus seoladh an duine a mholfar an tráth sin chun a cheaptha nó a 
ceaptha mar leachtaitheoir, más ann, agus

  (c) cibé acu seo a leanas—

   (i) beidh ag gabháil leis liosta de chreidiúnaithe na cuideachta, nó

   (ii) cuirfear in iúl don fhaighteoir ann a chearta nó a cearta faoi fho-alt (4), mar aon 
le sonraí na láithreach ag a bhféadfar an liosta de chreidiúnaithe na cuideachta a 
iniúchadh.

 (4) Aon chreidiúnaí nach mbeidh cóip den liosta de chreidiúnaithe na cuideachta  
soláthartha dó nó di faoi fho-alt (3)(c)(i) féadfaidh sé nó sí, aon tráth roimh chruinniú  
na gcreidiúnaithe a thionól—

  (a) tar éis dó nó di fógra 24 uair an chloig i scríbhinn a thabhairt don chuideachta á rá 
go bhfuil sé ar intinn aige nó aici déanamh amhlaidh, an liosta de chreidiúnaithe na 
cuideachta a iniúchadh le linn uaireanta gnó ag oifig chláraithe na cuideachta, nó

  (b) a iarraidh ar an gcuideachta i scríbhinn cóip den liosta de chreidiúnaithe na  
cuideachta a sheachadadh air nó uirthi, agus déanfaidh an chuideachta de réir iarraidh 
den sórt sin.

 (5) Féadfaidh an chuideachta an chóip sin a sheachadadh ar an duine a bheidh á hiarraidh 
leis an bpost nó, le toiliú an duine a bheidh á hiarraidh, ar aon mhodh eile.

 (6) Cuirfidh an chuideachta faoi deara fógra i dtaobh chruinniú na gcreidiúnaithe a fhógairt, 
10 lá ar a laghad roimh dháta an chruinnithe, uair amháin ar a laghad in 2 nuachtán laethúla 
a scaiptear sa cheantar ina bhfuil oifig chláraithe nó príomháit ghnó na cuideachta; ní 
bheidh aon cheanglas ann go n-áireofaí san fhógra sin an liosta de na creidiúnaithe a 
bheidh ag gabháil, de bhun fho-alt (3)(c)(i), leis an bhfógra a éilítear le fo-alt (2).

 (7) Déanfaidh stiúrthóirí na cuideachta—

  (a) a chur faoi deara ráiteas iomlán ar staid chúrsaí na cuideachta, mar aon le liosta de 
chreidiúnaithe na cuideachta agus méid measta a n-éileamh, a leagan faoi bhráid an 
chruinnithe de na creidiúnaithe, agus
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  (b) duine dá líon féin a cheapadh le dul i gceannas ar an gcruinniú sin agus beidh sé 
de dhualgas ar an stiúrthóir a cheapfar amhlaidh a bheith i láthair ag cruinniú na 
gcreidiúnaithe agus dul i gceannas air.

 (8) I gcás cuideachta ag a bhfuil stiúrthóir aonair, léifear fo-alt (7)(b) mar fho-alt lena 
bhforchuirtear an dualgas dá bhforáiltear leis sin ar an stiúrthóir sin.

 (9) Más rud é go gcuirfear ar atráth an cruinniú den chuideachta ag a mbeidh an rún le 
haghaidh foirceannadh toilteanach le tairiscint agus go rithfear an rún ag cruinniú atrátha, 
beidh éifeacht le haon rún a rithfear ag an gcruinniú de na creidiúnaithe ionann is dá mba 
díreach tar éis an rún chun an chuideachta a fhoirceannadh a bheith rite a ritheadh é.

 (10) Má mhainníonn an chuideachta—

  (a) fo-alt (1), (2), (3) nó (6) a chomhlíonadh, nó

  (b) iniúchadh faoi fho-alt (4)(a) a cheadú, nó

  (c) déanamh de réir iarraidh faoi fho-alt (4)(b),

  beidh an chuideachta agus aon oifigeach di a rinne mainneachtain ciontach i gcion de 
chuid earnáil 3.

 (11) Má mhainníonn stiúrthóirí na cuideachta fo-alt (7) a chomhlíonadh nó má mhainníonn 
aon stiúrthóir a dhualgas nó a dualgas a chomhlíonadh faoin bhfo-alt sin, beidh na 
stiúrthóirí nó an stiúrthóir, de réir mar a bheidh, ciontach i gcion de chuid earnáil 3.

Leachtaitheoir a cheapadh

588. (1) Féadfaidh na creidiúnaithe agus an chuideachta, ag a gcruinnithe faoi seach mar a 
luaitear in alt 587, duine a ainmniú chun bheith ina leachtaitheoir chun an chuideachta a 
fhoirceannadh.

 (2) Faoi réir fho-alt (4), más rud é—

  (a) nach iad na daoine céanna a ainmneoidh na creidiúnaithe agus an chuideachta, is é 
nó is í an duine a ainmneoidh na creidiúnaithe a bheidh ina leachtaitheoir, agus

  (b) nach n-ainmneoidh na creidiúnaithe duine ar bith, is é nó is í an duine, más ann, a 
ainmneoidh an chuideachta a bheidh ina leachtaitheoir.

 (3) Más rud é maidir le duine a bheidh ainmnithe ag an gcuideachta chun bheith ina 
leachtaitheoir go rachaidh sé nó sí i mbun oifige sula mbeidh a n-ainmniúchán déanta 
ag na creidiúnaithe agus nach é nó nach í an duine céanna a bheidh ainmnithe ag na 
creidiúnaithe, scarfaidh an chéad duine a luadh lena oifig nó lena hoifig ar an dara duine 
a luadh a ainmniú ach—

  (a) ní dochar d’fho-alt (4) é sin; agus

  (b) beidh cumhachtaí an chéad duine a luadh mar leachtaitheoir srianta mar a fhoráiltear 
maidir leis sin in alt 630(2) ar feadh na tréimhse sula dtionólfar an cruinniú de na 
creidiúnaithe faoi alt 587.

 (4) I gcás nach iad na daoine céanna a ainmneofar mar leachtaitheoir, féadfaidh aon 
stiúrthóir, comhalta nó creidiúnaí de chuid na cuideachta iarratas a dhéanamh chun na 
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cúirte, laistigh de 14 lá tar éis an dáta a rinne na creidiúnaithe an t-ainmniú, ar an ordú 
seo a leanas.

 (5) Is éard a bheidh san ordú sin ordú—

  (a) lena n-ordófar go mbeidh an duine a d’ainmnigh an chuideachta mar leachtaitheoir 
ina leachtaitheoir in ionad an duine, nó i gcomhpháirt leis an duine, a d’ainmnigh na 
creidiúnaithe, nó

  (b) lena gceapfar duine éigin eile chun bheith ina leachtaitheoir in ionad an duine a 
d’ainmnigh na creidiúnaithe,

  agus féadfaidh an chúirt, ar iarratas a dhéanamh faoi fho-alt (4), ordú den sórt sin a 
dhéanamh dá réir sin.

 (6) Más rud é ag cruinniú de chreidiúnaithe a luaitear in alt 587 go dtairgfear rún maidir 
le hainmnitheach na gcreidiúnaithe mar leachtaitheoir, measfar é a bheith rite nuair a 
bheidh tromlach na gcreidiúnaithe, de réir luacha amháin, a bheidh i láthair go pearsanta 
nó trí sheachvótálaithe agus a vótálfaidh ar an rún, tar éis vótáil i bhfabhar an rúin.

caiBidil 5

Foirceannadh a stiúradh

Foirceannadh arna ordú ag cúirt a thosú

589. (1) Ach amháin i gcás a thagann faoi réim fho-alt (2), measfar foirceannadh cuideachta ag 
an gcúirt do thosú an tráth a thíolacfar an achainí foirceanta i leith na cuideachta.

 (2) Más rud é, sula dtíolacfar achainí foirceanta i leith cuideachta, go mbeidh rún le haghaidh 
foirceannadh toilteanach rite ag an gcuideachta, ansin, d’ainneoin an achainí a bheith 
deonaithe, measfar gur thosaigh foirceannadh na cuideachta an tráth a ritheadh an rún.

 (3) I gcás a thagann faoi réim fho-alt (2), mura rud é, ar chalaois nó dearmad a chruthú, gur 
cuí leis an gcúirt a mhalairt a ordú, measfar gach imeacht a rinneadh san fhoirceannadh 
toilteanach a bheith déanta go bailí.

Foirceannadh toilteanach a thosú

590. Measfar foirceannadh toilteanach do thosú an tráth a rithfear an rún le haghaidh  
foirceannadh toilteanach.

Cóip d’ordú foirceanta nó ceapacháin a chur ar aghaidh chuig an gCláraitheoir

591. (1) Ar ordú foirceanta a dhéanamh—

  (a) déanfaidh cibé oifigeach don chúirt a fhorordóidh nó a ordóidh an chúirt a chur 
faoi deara láithreach cibé sonraí a fhorordófar i dtaobh an ordaithe a thabhairt don 
Chláraitheoir, agus

  (b) déanfaidh an t-achainíoch, ach amháin i gcás gurb í an chuideachta an t-achainíoch, 
nó cibé duine eile a ordóidh an chúirt, cóip den ordú a sheirbheáil ar an gcuideachta 
ag a hoifig chláraithe (más ann) nó, mura mbeidh aon oifig chláraithe ann nó mura 
mbeidh fógra tugtha do Chláraitheoir na hoifige sin, ag a príomháit ghnó nó ag an 
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bpríomháit ghnó is deireanaí is eol a bheith aici nó ar cibé duine eile nó cibé daoine 
eile nó ar cibé modh eile a ordóidh an chúirt.

 (2) Nuair a bheidh foirceannadh á dhéanamh ag an gcúirt, ar ordú a dhéanamh lena gceapfar 
leachtaitheoir (seachas leachtaitheoir sealadach), cuirfidh cibé oifigeach don chúirt a 
fhorordófar faoi deara láithreach cibé sonraí a fhorordófar i dtaobh an ordaithe a thabhairt 
don Chláraitheoir.

Fógra ón leachtaitheoir toilteanach i dtaobh a cheaptha nó a ceaptha

592. (1) I bhfoirceannadh toilteanach, déanfaidh leachtaitheoir na cuideachta, laistigh de 14 lá  
tar éis dháta a cheaptha nó a ceaptha, fógra i dtaobh a cheaptha nó a ceaptha a  
sheachadadh ar an gCláraitheoir.

 (2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) i gcás ceapachán a bhfuil feidhm ag alt 636 nó 637 
(ceapacháin leachtaitheora dá éis sin); rialaítear le halt 643 fógraí i dtaobh ceapacháin 
den sórt sin dá éis sin agus comhdú ceapachán den sórt sin dá éis sin.

 (3) Déanfaidh an Cláraitheoir cóip den fhógra ceapacháin sin a chur ar aghaidh chuig an 
Stiúrthóir.

 (4) Má mhainníonn leachtaitheoir de chuid cuideachta fo-alt (1) a chomhlíonadh, beidh sé 
nó sí ciontach i gcion de chuid earnáil 4.

Ráiteas maidir le cúrsaí cuideachta

593. (1) Nuair a bheidh an chúirt tar éis ordú foirceanta a dhéanamh nó leachtaitheoir sealadach 
a cheapadh i ndáil le cuideachta, déanfar amach agus comhdófar sa chúirt, mura cuí leis 
an gcúirt a mhalairt a ordú agus go n-ordóidh sí amhlaidh, ráiteas maidir le cúrsaí na 
cuideachta (an “ráiteas”) san fhoirm fhorordaithe, agus é fíoraithe le mionnscríbhinn.

 (2) Tabharfar sa ráiteas—

  (a) sonraí shócmhainní, fhiacha agus dhliteanais na cuideachta,

  (b) ainmneacha, áiteanna cónaithe agus slite beatha chreidiúnaithe na cuideachta,

  (c) na hurrúis atá ag na creidiúnaithe sin faoi seach,

  (d) na dátaí a tugadh na hurrúis sin faoi seach, agus

  (e) cibé faisnéis bhreise nó eile a fhorordófar nó a éileoidh an chúirt.

 (3) Déanfaidh ceachtar acu seo a leanas an ráiteas a chomhdú agus a fhíorú—

  (a) faoi réir mhír (b), duine amháin nó níos mó de na daoine arb iad stiúrthóirí na 
cuideachta iad ar an dáta iomchuí, nó

  (b) cibé daoine dá luaitear i bhfo-alt (4) a gceanglóidh an chúirt go bhfuil an ráiteas le 
comhdú agus le fíorú amhlaidh acu.

 (4) Na daoine dá dtagraítear i bhfo-alt (3)(b) is daoine iad—

  (a) atá nó a bhí ina n-oifigigh don chuideachta,

  (b) a ghlac páirt i bhfoirmiú na cuideachta aon uair laistigh de 12 mhí roimh an dáta 
iomchuí,
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  (c) atá ar fostú ag an gcuideachta, nó a bhí ar fostú ag an gcuideachta laistigh den 
tréimhse 12 mhí sin, agus atá, i dtuairim na cúirte, inniúil ar an bhfaisnéis is gá a 
thabhairt,

  (d) atá, nó a bhí laistigh den tréimhse 12 mhí sin, ina n-oifigigh do chuideachta, nó ar 
fostú ag cuideachta, atá, nó a bhí laistigh den tréimhse 12 mhí sin, ina hoifigeach don 
chuideachta lena mbaineann an ráiteas.

 (5) Comhdófar an ráiteas amhlaidh laistigh de 21 lá ón dáta iomchuí nó laistigh de cibé 
tréimhse fhadaithe a cheapfaidh an chúirt ar chúiseanna speisialta.

 (6) Faoi réir alt 594(7), aon duine a dhéanfaidh an ráiteas agus an mhionnscríbhinn a 
cheanglaítear a dhéanamh leis an alt seo, nó a chomhthoileoidh lena ndéanamh, ceadófar 
dó nó di, agus íocfar leis nó léi as sócmhainní na cuideachta, cibé costais agus caiteachais 
faoina ndeachthas, chun agus i dtaobh an ráiteas agus an mhionnscríbhinn a ullmhú agus 
a dhéanamh, a cheadóidh an chúirt.

Forálacha forlíontacha i ndáil le halt 593

594. (1) In alt 593 agus san alt seo, ciallaíonn “dáta iomchuí”—

  (a) i gcás ina gceapfar leachtaitheoir sealadach ar an gcuideachta, dáta a cheaptha nó a 
ceaptha, agus

  (b) i gcás nach ndéanfar aon cheapachán den sórt sin, dáta an ordaithe foirceanta i leith 
na cuideachta.

 (2) Déanfaidh an duine nó na daoine a mbeidh an ráiteas maidir le cúrsaí cuideachta faoi 
alt 593 (an “ráiteas”) déanta acu cóip den ráiteas a sheirbheáil ar leachtaitheoir (nó ar 
leachtaitheoir sealadach, de réir mar a bheidh) na cuideachta a luaithe is féidir tar éis 
a ullmhaithe agus in aon chás tráth nach déanaí ná 21 lá a bheith caite tar éis an dáta 
iomchuí nó cibé tréimhse fhadaithe a cheapfaidh an chúirt faoi alt 593(5).

 (3) Déanfaidh an duine nó na daoine ag a mbeidh an ráiteas déanta—

  (a) ar iarraidh ón leachtaitheoir, cibé faisnéis i ndáil leis an gcuideachta a theastóidh le 
réasún ón leachtaitheoir a sholáthar don leachtaitheoir, agus

  (b) cibé cúnamh a theastóidh le réasún ón leachtaitheoir, agus a bheidh siad i riocht a 
thabhairt, a sholáthar dó nó di le linn don leachtaitheoir scrúdú a dhéanamh (tar éis 
dó nó di an ráiteas a fháil) ar chúrsaí na cuideachta agus chun críoch an scrúdaithe 
sin.

 (4) I gcás go mainneoidh aon duine déanamh de réir iarraidh ó leachtaitheoir arna déanamh 
de réir fho-alt (3), féadfaidh an chúirt, ar iarratas ón leachtaitheoir, a ordú don duine 
déanamh de réir na hiarrata sin.

 (5) I bhfo-ailt (3) agus (4), ní fholaíonn “leachtaitheoir” leachtaitheoir sealadach.

 (6) Aon duine a gceanglófar air nó uirthi aon ráiteas maidir le cúrsaí cuideachta a dhéanamh 
nó comhthoiliú lena dhéanamh déanfaidh sé nó sí, sula dtabhóidh sé nó sí aon chostais 
nó aon chaiteachais in ullmhú agus i ndéanamh an ráitis agus i dtaobh an chéanna, 
iarratas—
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  (a) chun an leachtaitheora ar a cheadú nó a ceadú agus cuirfidh sé nó sí faoi bhráid an 
leachtaitheora ráiteas i dtaobh na gcostas agus na gcaiteachas measta a bheartóidh an 
duine a thabhú, nó

  (b) mura mbeidh aon leachtaitheoir ann, chun na cúirte ar a ceadú.

 (7) Ach amháin le hordú ón gcúirt, ní lamhálfar d’aon duine as sócmhainní na cuideachta 
aon chostais nó aon chaiteachais i ráiteas maidir le cúrsaí a ullmhú agus i dtaobh ráiteas 
maidir le cúrsaí a ullmhú nach mbeidh, sula dtabhófar iad, ceadaithe ag an leachtaitheoir 
nó ag an gcúirt.

 (8) Má dhéanann aon duine, gan cúis réasúnach, mainneachtain aon cheann de cheanglais 
alt 593 nó aon cheann de na ceanglais roimhe seo den alt seo a chomhlíonadh, beidh sé 
nó sí ciontach i gcion de chuid earnáil 3.

 (9) Aon duine a shonróidh i scríbhinn gur creidiúnaí nó ranníocóir de chuid na cuideachta é 
nó í beidh sé nó sí i dteideal go pearsanta, nó trína ghníomhaire nó trína gníomhaire, ar 
an táille fhorordaithe a íoc—

  (a) an ráiteas a chlárófar de bhun alt 593 a iniúchadh gach tráth réasúnach, agus

  (b) go dtabharfar dó nó di cóip de nó sliocht as.

 (10) Aon duine, nach creidiúnaí nó ranníocóir de chuid cuideachta, a shonróidh go calaoiseach 
gur creidiúnaí nó ranníocóir de chuid na cuideachta é nó í d’fhonn leas a bhaint as 
forálacha fho-alt (9) dó féin nó di féin, beidh sé nó sí ciontach i gcion de chuid earnáil 3.

Fógra á rá go bhfuil cuideachta faoi leachtú, etc.

595. (1) Gach sonrasc, gach ordú le haghaidh earraí nó gach litir ghnó arna eisiúint nó arna 
heisiúint ag ceachtar acu seo a leanas nó thar ceann ceachtar acu seo a leanas—

  (a) cuideachta a bheidh á foirceannadh, nó

  (b) leachtaitheoir de chuid cuideachta den sórt sin,

  is doiciméad ar a bhfuil nó ina bhfuil ainm na cuideachta, beidh ráiteas ann á rá go bhfuil 
an chuideachta á foirceannadh.

 (2) Is fo-alt é fo-alt (1) i dteannta (i gcásanna ina bhfuil cuideachta faoi ghlacadóireacht) na 
n-oibleagáidí atá ar ghlacadóir mhaoin na cuideachta faoi alt 429.

 (3) Gach sonrasc, gach ordú le haghaidh earraí nó litir ghnó arna eisiúint nó arna heisiúint 
ag ceachtar acu seo a leanas nó thar ceann ceachtar acu seo a leanas—

  (a) cuideachta a bhfuil leachtaitheoir sealadach ceaptha uirthi,

  (b) leachtaitheoir sealadach de chuid na cuideachta, nó

  (c) glacadóir ar mhaoin cuideachta den sórt sin,

  is doiciméad—

  (i) ar a bhfuil nó ina bhfuil ainm na cuideachta, agus

  (ii) arna eisiúint le linn thréimhse oifige an leachtaitheora shealadaigh mar leachtaitheoir 
sealadach den sórt sin,
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  beidh ann nó inti ráiteas á rá go bhfuil leachtaitheoir sealadach ceaptha ar an  
gcuideachta.

 (4) Aon suíomh gréasáin de chuid cuideachta a bheidh á foirceannadh, agus aon phost 
leictreonach a chuirfidh cuideachta den sórt sin chuig tríú páirtí, nó a chuirfear chuig tríú 
páirtí thar ceann cuideachta den sórt sin, beidh ann ráiteas á rá go bhfuil an chuideachta 
á foirceannadh (agus beidh ráiteas den sórt sin ar shuíomh gréasáin in áit fheiceálach 
shorochtana air).

 (5) I gcás go dtosófar ar chuideachta a fhoirceannadh laistigh d’aon bhliain amháin i  
ndiaidh an dáta a bheidh a hainm athraithe ag an gcuideachta de réir an Achta seo, 
taispeánfar an t-ainm a bhíodh ar an gcuideachta mar aon le hainm láithreach na 
cuideachta ar an uile fhógra agus ar an uile fhógrán i ndáil leis an bhfoirceannadh agus 
in aon suíomh gréasáin de chuid na cuideachta agus in aon phost leictreonach a chuirfidh 
sí chuig tríú páirtí nó a chuirfear chuig tríú páirtí thar a ceann. 

 (6) Má mhainnítear fo-alt (1), (3) nó (seachas cás a ndéileáiltear leis le fo-alt (7)) (5) a 
chomhlíonadh—

  (a) beidh an chuideachta lena mbaineann agus aon oifigeach di a rinne mainneachtain, 
agus

  (b) beidh aon duine acu seo a leanas a dhéanfaidh, go feasach agus d’aon turas, an 
mhainneachtain a údarú nó a cheadú, eadhon, aon leachtaitheoir de chuid na 
cuideachta agus aon ghlacadóir,

  ciontach i gcion de chuid earnáil 3.

 (7) Má mhainnítear an ceanglas faoi fho-alt (4) nó (5) maidir le suíomh gréasáin na 
cuideachta a chomhlíonadh, beidh an chuideachta lena mbaineann agus aon oifigeach di 
a rinne mainneachtain ciontach i gcion de chuid earnáil 3.

 (8) Má dhéanann cuideachta mainneachtain, nó má dhéanann aon duine a bheidh ag  
gníomhú thar a ceann mainneachtain, an ceanglas faoi fho-alt (4) nó (5) maidir le post 
leictreonach a chomhlíonadh, ansin—

  (a) i ngach cás, beidh an chuideachta agus aon oifigeach di a rinne mainneachtain, agus

  (b) i gcás gur duine ag gníomhú thar ceann na cuideachta dó nó di a rinne an 
mhainneachtain, beidh an duine sin,

  ciontach i gcion de chuid earnáil 3.

 (9) San alt seo, ciallaíonn “tríú páirtí” duine seachas—

  (a) oifigeach nó fostaí de chuid na cuideachta lena mbaineann, nó

  (b) cuideachta sealbhaíochta nó fochuideachta de chuid na cuideachta nó oifigeach nó 
fostaí de chuid na cuideachta sealbhaíochta sin nó de chuid na fochuideachta sin.

cd.11 a.595



531

[Uimh. 38.][2014.]
  

Acht na gCuideachtaí, 2014.
  

caiBidil 6

Sócmhainní a réadú agus nithe gaolmhara

Coimeád mhaoin na cuideachta

596. (1) Ar leachtaitheoir a cheapadh ar chuideachta, déanfaidh an leachtaitheoir séala, leabhair 
agus taifid na cuideachta, agus an uile mhaoin, a bhfuil, nó a ndealraíonn sé go bhfuil, 
teideal ag an gcuideachta chuige nó chuici nó chucu a ghlacadh faoina choimeád nó 
faoina coimeád nó faoina rialú.

 (2) Aon duine—

  (a) a mbeidh, dáta ceaptha leachtaitheora ar chuideachta, leabhair nó taifid na  
cuideachta nó maoin eile de chuid na cuideachta ina sheilbh nó ina seilbh nó faoina 
rialú, gan teideal ná údarás dleathach, nó

  (b) a dtiocfaidh an céanna ina sheilbh nó ina seilbh nó faoina rialú, gan teideal ná  
údarás dleathach, tar éis an dáta sin,

  tabharfaidh sé nó sí suas láithreach don leachtaitheoir na leabhair, na taifid agus an 
mhaoin eile sin, de réir mar a bheidh.

 (3) San alt seo, ní fholaíonn “leachtaitheoir” leachtaitheoir sealadach.

Imthosca ina mbeidh muirear foluaineach neamhbhailí

597. (1) I gcás cuideachta a bheith á foirceannadh, má bhíonn gnóthas nó maoin na cuideachta 
faoi mhuirear foluaineach a bunaíodh laistigh de 12 mhí roimh dháta thosach an 
fhoirceanta, ansin, mura gcruthaítear go raibh an chuideachta sócmhainneach díreach tar 
éis an muirear a bhunú, beidh an muirear sin neamhbhailí.

 (2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1)—

  (a) maidir le hairgead a airleacadh nó a íocadh, go hiarbhír, nó maidir le praghas nó 
luach iarbhír earraí nó seirbhísí a díoladh nó a soláthraíodh, leis an gcuideachta 
nó don chuideachta an tráth, nó i ndiaidh an trátha, a bunaíodh an muirear, agus i 
gcomaoin an mhuirir, ná

  (b) maidir le hús ar an méid sin de réir an ráta chuí.

 (3) Chun críocha fho-alt (2) is é luach aon earraí nó seirbhísí a díoladh nó a soláthraíodh  
ar mhodh comaoine ar mhuirear foluaineach an méid in airgead a bheifí ag súil a fháil  
le réasún, an tráth a díoladh nó a soláthraíodh iad, ar na hearraí nó na seirbhísí i 
ngnáthchúrsa gnó agus ar na téarmaí céanna (ar leith ón gcomaoin) leis na téarmaí sin ar 
díoladh leis an gcuideachta nó ar soláthraíodh di iad.

 (4) Má bhunaítear muirear foluaineach ar ghnóthas nó ar mhaoin cuideachta i bhfabhar 
duine bainteach, beidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le muirear den sórt sin amhail is dá 
mba thréimhse 2 bhliain an tréimhse 12 mhí a luaitear san fho-alt sin.

Imthosca eile ina mbeidh muirear foluaineach neamhbhailí

598. (1) Más rud é—
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  (a) go mbeidh cuideachta á foirceannadh,

  (b) go raibh an chuideachta, laistigh de 12 mhí roimh dháta thosach an fhoirceanta, i 
bhfiacha ag aon oifigeach don chuideachta nó ag duine bainteach,

  (c) go ndearna an chuideachta nó aon duine eile na fiacha sin a ghlanadh go hiomlán nó 
go páirteach, agus

  (d) gur bhunaigh an chuideachta muirear foluaineach ar aon chuid dá sócmhainní nó dá 
maoin laistigh de 12 mhí roimh dháta thosach an fhoirceanta i bhfabhar an oifigigh 
nó an duine bhaintigh a raibh an chuideachta sin i bhfiacha aige nó aici,

  ansin (gan dochar d’aon chearta nó dliteanais a éireoidh ar leithligh ón alt seo), beidh 
an muirear sin neamhbhailí go feadh na haisíocaíochta dá dtagraítear i mír (c) mura  
gcruthaítear go raibh an chuideachta sócmhainneach díreach tar éis bhunú an mhuirir.

 (2) San alt seo, folaíonn “oifigeach” céile, páirtnéir sibhialta, leanbh nó ainmnitheach de 
chuid oifigigh agus an tagairt san fho-alt seo do leanbh de chuid oifigigh measfar go 
bhfolaíonn sí leanbh de chuid pháirtnéir sibhialta an oifigigh a bhfuil gnáthchónaí air nó 
uirthi i dteannta an oifigigh agus an pháirtnéara shibhialta.

Féadfar a cheangal ar chuideachta ghaolmhar ranníoc a dhéanamh i leith fiacha cuideachta 
a bheidh á foirceannadh

599. (1) Ar iarratas ón leachtaitheoir nó ó aon chreidiúnaí nó ranníocóir de chuid cuideachta  
atá á foirceannadh, féadfaidh an chúirt, más deimhin léi go bhfuil sé ceart agus 
cothromasach déanamh amhlaidh, an t-ordú seo a leanas a dhéanamh.

 (2) Is ordú é sin á ordú go n-íocfaidh aon chuideachta atá nó a bhí gaolmhar leis an gcuideachta 
atá á foirceannadh le leachtaitheoir na cuideachta sin méid a bheidh comhionann le 
hiomlán na bhfiach go léir, nó le cuid de na fiacha go léir, nó le haon fhiach de na fiacha, 
is inchruthaithe san fhoirceannadh sin.

 (3) Féadfaidh an chúirt a shonrú go mbeidh an t-ordú sin faoi réir cibé téarmaí agus 
coinníollacha is cuí leis an gcúirt.

 (4) Nuair a bheifear ag cinneadh cibé acu atá nó nach bhfuil sé ceart agus cothromasach  
ordú a dhéanamh faoin alt seo, tabharfaidh an chúirt aird ar na nithe seo a leanas:

  (a) a mhéid a ghlac an chuideachta ghaolmhar páirt i mbainistíocht na cuideachta atá á 
foirceannadh;

  (b) iompar na cuideachta gaolmhaire i leith chreidiúnaithe na cuideachta atá á 
foirceannadh;

  (c) an éifeacht is dóigh a bheadh ag an ordú sin ar chreidiúnaithe na cuideachta 
gaolmhaire lena mbaineann.

 (5) Ní dhéanfar aon ordú faoin alt seo mura deimhin leis an gcúirt go bhfuil na himthosca 
a bhí ina gcúis le foirceannadh na cuideachta inchurtha i leith ghníomhartha nó 
neamhghníomhartha na cuideachta gaolmhaire.

 (6) D’ainneoin aon fhoráil eile, ní bheidh sé ceart agus cothromasach ordú a dhéanamh faoin 
alt seo más é an t-aon fhoras amháin atá leis an ordú a dhéanamh—

  (a) go bhfuil cuideachta gaolmhar le cuideachta eile, nó

cd.11 a.598



533

[Uimh. 38.][2014.]
  

Acht na gCuideachtaí, 2014.
  

  (b) go raibh creidiúnaithe na cuideachta atá á foirceannadh ag brath air go bhfuil nó go 
raibh cuideachta eile gaolmhar leis an gcuideachta chéadluaite.

 (7) Chun críocha an ailt seo—

  folaíonn “cuideachta” aon chuideachta, agus aon chomhlacht eile, a dhlitear a 
fhoirceannadh faoin Acht seo;

  ciallaíonn “creidiúnaí” creidiúnaí, trí shannadh nó ar shlí eile, a bhfuil an chuideachta i 
bhfiacha aige nó aici i suim is mó ná €10,000 nó 2 chreidiúnaí nó níos mó, trí shannadh 
nó ar shlí eile, a bhfuil an chuideachta i bhfiacha san iomlán aige nó aici i suim is mó ná 
€20,000.

 (8) Má fhéachtar, le hiarratas ar ordú faoin alt seo, lena cheangal ar fhoras creidmheasa 
ranníoc a dhéanamh i leith fiacha cuideachta gaolmhaire, cuirfidh an t-iarratasóir cóip 
de gach iarratas den sórt sin chuig an mBanc Ceannais agus beidh an Banc Ceannais i 
dteideal éisteacht a fháil ón gcúirt sula ndéanfar ordú.

Sócmhainní cuideachtaí gaolmhara a chomhthiomsú

600. (1) I gcás go bhfuil 2 chuideachta ghaolmhara nó níos mó á bhfoirceannadh agus gur 
deimhin leis an gcúirt, ar iarratas ó leachtaitheoir aon cheann de na cuideachtaí nó ó aon 
chreidiúnaí nó ranníocóir de chuid aon cheann de na cuideachtaí, go bhfuil sé ceart agus 
cothromasach déanamh amhlaidh, féadfaidh sí an t-ordú seo a leanas a dhéanamh.

 (2) Is ordú é sin á ordú go ndéanfar, a mhéid a shonrófar san ordú, na cuideachtaí a 
fhoirceannadh le chéile amhail is dá mba chuideachta amháin iad, agus, má dhéantar 
ordú den sórt sin, beidh éifeacht leis, faoi réir fhorálacha an ailt seo, agus beidh feidhm 
ag forálacha iomchuí uile na Coda seo dá réir sin.

 (3) Féadfaidh an chúirt a shonrú go mbeidh an t-ordú sin faoi réir cibé téarmaí agus 
coinníollacha is cuí leis an gcúirt.

 (4) Nuair a bheifear ag cinneadh na dtéarmaí agus na gcoinníollacha sin, tabharfaidh an 
chúirt aird ar leith ar leasanna na ndaoine sin ar comhaltaí de roinnt de na cuideachtaí iad 
ach nach comhaltaí díobh go léir iad.

 (5) I gcás go ndéanfaidh an chúirt ordú faoin alt seo—

  (a) féadfaidh an chúirt aon leachtaitheoir ar aon chuideachta de na cuideachtaí a chur as 
oifig, agus aon duine a cheapadh chun gníomhú mar leachtaitheoir ar aon chuideachta 
amháin nó níos mó de na cuideachtaí,

  (b) féadfaidh an chúirt cibé ordacháin a thabhairt is cuí léi chun éifeacht a thabhairt don 
ordú,

  (c) ní dhéanfaidh aon ní san alt seo ná san ordú difear do chearta aon chreidiúnaí urraithe 
de chuid aon cheann de na cuideachtaí,

  (d) fiacha cuideachta a bheidh le híoc i dtosaíocht ar gach fiach eile de chuid na cuideachta 
de bhun ailt 621 agus 622, beidh siad, sa mhéid nach n-íocfar iad as sócmhainní na 
cuideachta sin, faoi réir na n-éileamh ó bhintiúraigh faoi aon mhuirear foluaineach a 
bhunaigh aon cheann de na cuideachtaí eile,

  (e) mura n-ordóidh an chúirt a mhalairt, beidh éilimh chreidiúnaithe neamhurraithe  
uile na gcuideachtaí ar comhchéim lena chéile.
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 (6) Nuair a bheifear ag cinneadh an bhfuil sé ceart agus cothromasach ordú a dhéanamh 
faoin alt seo, tabharfaidh an chúirt aird ar na nithe seo a leanas:

  (a) a mhéid a ghlac aon cheann de na cuideachtaí páirt i mbainistíocht aon cheann de na 
cuideachtaí eile;

  (b) iompar aon cheann de na cuideachtaí i leith creidiúnaithe aon cheann de na  
cuideachtaí eile;

  (c) a mhéid atá na himthosca ba chúis le foirceannadh aon cheann de na cuideachtaí 
inchurtha i leith gníomhartha nó neamhghníomhartha aon cheann de na cuideachtaí 
eile;

  (d) a mhéid atá gnóthaí na gcuideachtaí measctha lena chéile.

 (7) D’ainneoin aon fhoráil eile, ní bheidh sé ceart agus cothromasach ordú a dhéanamh  
faoin alt seo más é an t-aon fhoras amháin atá leis an ordú a dhéanamh—

  (a) go bhfuil cuideachta gaolmhar le cuideachta eile, nó

  (b) go raibh creidiúnaithe de chuid cuideachta atá á foirceannadh ag brath air go bhfuil 
nó go raibh cuideachta eile gaolmhar leis an gcuideachta chéadluaite.

 (8) Seirbheálfar fógra i dtaobh iarratas chun na cúirte chun críocha an ailt seo ar gach 
cuideachta a bheidh sonraithe san iarratas, agus ar cibé daoine eile a ordóidh an chúirt, 
tráth nach déanaí ná an 8ú lá roimh an lá a éistfear an t-iarratas.

 (9) Gan dochar d’fho-alt (8), i gcás gur foras creidmheasa cuideachta ghaolmhar is ábhar 
d’iarratas ar ordú faoin alt seo, déanfaidh an t-iarratasóir cóip den iarratas a chur chuig 
an mBanc Ceannais agus beidh an Banc Ceannais i dteideal éisteacht a fháil ón gcúirt 
sula ndéanfar ordú. 

Cumhacht leachtaitheora chun scaireanna a ghlacadh i gcomaoin maoin de chuid na 
cuideachta a dhíol

601. (1) Beidh feidhm ag an alt seo i gcás go mbeartófar cuideachta a fhoirceannadh mar 
fhoirceannadh toilteanach ag comhaltaí, nó go mbeidh cuideachta i gcúrsa a foirceanta 
mar fhoirceannadh toilteanach ag comhaltaí, agus go mbeartófar an t-iomlán nó cuid dá 
gnó nó dá maoin a aistriú chuig cuideachta eile nó a dhíol léi, cibé acu is cuideachta atá 
cláraithe faoin Acht seo, cuideachta láithreach nó aon chineál eile cuideachta nó gnóthais 
í (dá ngairtear “an chuideachta is aistrí” san alt seo).

 (2) I gcás go mbeidh feidhm ag an alt seo, féadfaidh leachtaitheoir na cuideachta  
céadluaite i bhfo-alt (1) (dá ngairtear “an chuideachta is aistreoir” san alt seo), faoi réir 
fho-alt (3)—

  (a) scaireanna, polasaithe nó leasanna eile dá samhail sa chuideachta is aistrí a ghlacadh 
mar chúiteamh nó mar pháirtchúiteamh san aistriú nó sa díol sin roimhe seo, lena 
ndáileadh ar chomhaltaí na cuideachta is aistreoir, nó

  (b) aon chomhshocraíocht eile a dhéanamh faoina bhféadfaidh comhaltaí na cuideachta 
is aistreoir, in ionad nó i dteannta airgead, scaireanna, polasaithe nó leasanna eile 
dá samhail a fháil, a bheith rannpháirteach i mbrabúis na cuideachta is aistrí nó aon 
tairbhe eile a fháil uaithi.
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 (3) Ní bheidh cumhachtaí an leachtaitheora faoi fho-alt (2) infheidhmithe mura gceadófar 
feidhmiú na gcumhachtaí sin ag an leachtaitheoir trí rún speisialta ón gcuideachta, cibé 
acu i gcoitinne nó maidir leis an gcomhshocraíocht áirithe lena mbaineann, ach ní dochar 
d’fho-ailt (5) agus (8) an fo-alt seo.

 (4) Aon díol nó comhshocraíocht a dhéanfar de bhun an ailt seo, beidh sé ina cheangal ar 
chomhaltaí na cuideachta is aistreoir.

 (5) Más rud é—

  (a) nach ndearnadh na cearta vótála a thugtar le haon scaireanna sa chuideachta is 
aistreoir a chaitheamh i bhfabhar an rúin speisialta lena mbaineann dá dtagraítear i 
bhfo-alt (3) agus lena dtugtar an ceadú dá dtagraítear ann don leachtaitheoir, agus 

  (b) go gcuirfidh sealbhóir na scaireanna sin a easaontú nó a heasaontú leis an gceadú sin 
in iúl i scríbhinn a dhíreofar chuig an leachtaitheoir agus a fhágfar in oifig chláraithe 
na cuideachta laistigh de 7 lá tar éis dháta rite an rúin, 

  féadfaidh an sealbhóir sin a cheangal ar an leachtaitheoir— 

  (i) gan éifeacht a thabhairt don rún, nó 

  (ii) an chuid sin dá leas atá in ionannas leis na scaireanna sin a cheannach ar phraghas a 
bheidh le cinneadh trí chomhaontú, nó trí eadráin de réir fho-ailt (9) agus (10).

 (6) Má ghlacann an leachtaitheoir de rogha leas an tsealbhóra sin a cheannach, déanfar an 
t-airgead ceannaigh a íoc sula ndíscaoilfear an chuideachta agus, mura ndéantar foráil 
eile ina leith, measfar gur cuid de chostais, muirir agus caiteachais an fhoirceanta é agus 
íocfar amhlaidh é.

 (7) Ní bheidh rún dá dtagraítear i bhfo-alt (3) neamhbhailí chun críocha an ailt seo de bhrí 
go bhfuarthas é—

  (a) roimh thráth rite nó i gcomhthráth le tráth rite—

   (i) an rúin speisialta dá dtagraítear in alt 202(1)(a)(i) — i gcás go n-úsáidfear an 
Nós Imeachta maidir le Ceadú Achomair, nó

   (ii) an rúin dá dtagraítear in alt 580(1) — i gcás go n-úsáidfear an nós imeachta a 
luaitear ann,

   nó

  (b) roimh thráth rite nó i gcomhthráth le tráth rite rúin chun leachtaitheoir nó 
leachtaitheoirí a cheapadh san fhoirceannadh sin.

 (8) Ní bheidh éifeacht le rún dá dtagraítear i bhfo-alt (3), áfach, chun an ceadú a luaitear 
ann a thabhairt má dhéantar ordú, laistigh de bhliain ó dháta rite an rúin, chun an chúirt 
d’fhoirceannadh na cuideachta, mura ndaingneoidh an chúirt an rún.

 (9) Maidir le headráin dá dtagraítear i bhfo-alt (5)(ii) déanfaidh eadránaí aonair í is eadránaí 
a cheapfar trí chomhaontú i scríbhinn idir an sealbhóir scaireanna dá dtagraítear i bhfo-
alt (5) agus an leachtaitheoir nó, d’éagmais comhaontú den sórt sin, déanfaidh 2 eadránaí 
í, a mbeidh duine amháin acu ceaptha i scríbhinn ag gach páirtí san eadráin.

 (10) Na forálacha den Acht Eadrána, 2010 is infheidhme maidir le headránacha dá dtagraítear 
in alt 29 den Acht sin beidh feidhm acu maidir le headráin dá dtagraítear i bhfo-alt (5).
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Diúscairtí maoine, etc. a bheith ar neamhní tar éis foirceannadh a thosú

602. (1) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le gach ceann de na gníomhartha seo a leanas in aon 
fhoirceannadh ar chuideachta:

  (a) aon diúscairt ar mhaoin na cuideachta;

  (b) aon aistriú scaireanna sa chuideachta; nó

  (c) aon athrú ar stádas chomhaltaí na cuideachta,

  a dhéanfar tar éis thosach an fhoirceanta.

 (2) Gan dochar d’fho-alt (3), aon ghníomh lena mbaineann an t-alt seo a dhéanfar gan 
ceadú—

  (a) ó leachtaitheoir na cuideachta, nó

  (b) ó stiúrthóir ar an gcuideachta a bhfuil an chumhacht chun an gníomh sin a  
dhéanamh coinnithe aige nó aici de bhua alt 677(3),

  beidh sé, mura n-ordóidh an chúirt a mhalairt, ar neamhní.

 (3) Ní fhágfaidh aon ní san alt seo go mbeidh duine a dhéanfaidh gníomh a chuirtear ar 
neamhní leis an alt seo faoi dhliteanas i leith an gníomh sin a dhéanamh, is gníomh a 
rinne an duine ar iarraidh ón gcuideachta, mura gcruthófar go raibh ag an duine, sula 
ndearna an duine an gníomh, fógra iarbhír á rá go raibh an chuideachta á foirceannadh.

 (4) Má iarrann cuideachta a bheidh á foirceannadh ar dhuine gníomh dá dtagraítear i bhfo-
alt (3) a dhéanamh agus mura gcuirfidh sí in iúl don duine, tráth déanta na hiarrata nó 
roimhe sin, go bhfuil sí á foirceannadh, beidh an chuideachta agus aon oifigeach di a 
rinne mainneachtain ciontach i gcion de chuid earnáil 2.

 (5) Ní léifear aon ní i bhfo-alt (4) mar ní lena dteorannaítear aon dliteanas, bíodh sé ina 
dhliteanas sibhialta nó ina dhliteanas coiriúil, a fhéadfaidh, ar leith ón alt seo, a bheith ag 
gabháil le haon chuideachta, nó le haon oifigeach di, i leith iarraidh den sórt dá dtagraítear 
san fho-alt sin a dhéanamh, is cuma faoi na fíorais iomchuí a bheith curtha in iúl don 
duine lena mbaineann nó faoi na fíorais sin a bheith ar eolas ag an duine sin thairis sin.

Forghníomhú in aghaidh mhaoin na cuideachta a bheith ar neamhní

603. Mura n-ordóidh an chúirt a mhalairt, i gcás go mbeidh cuideachta á foirceannadh, beidh 
gach ceann acu seo a leanas ar neamhní, eadhon—

  (a) aon astú,

  (b) aon fhorlámhú,

  (c) aon tochsal, nó

  (d) aon fhorghníomhú,

 a chuirfear i bhfeidhm in aghaidh mhaoin nó earraí na cuideachta tar éis thosach an 
fhoirceanta.
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Tosaíocht mhíchothrom: an éifeacht a bheidh ag foirceannadh ar idirbhearta roimh ré  
agus ar idirbhearta eile

604. (1) Beidh feidhm ag fo-alt (2) maidir le gach ceann de na gníomhartha seo a leanas, eadhon:

  (a) aon tíolacas;

  (b) aon mhorgáiste; nó

  (c) aon seachadadh earraí, íocaíocht, forghníomhú nó gníomh eile,

  maidir le maoin a rinne cuideachta, nó a rinneadh in aghaidh cuideachta, nach bhfuil in 
ann a fiacha a íoc de réir mar a thiocfaidh siad chun bheith dlite, i bhfabhar—

  (i) aon chreidiúnaí de chuid na cuideachta, nó 

  (ii) aon duine ar iontaobhas d’aon chreidiúnaí den sórt sin.

 (2) Aon ghníomh lena mbaineann an fo-alt seo agus a dhéanfar d’fhonn tosaíocht ar 
chreidiúnaithe eile na cuideachta a thabhairt don chreidiúnaí dá dtagraítear i bhfo-alt 
(1)(i), nó d’aon urra nó ráthóir ar an bhfiach atá dlite don chreidiúnaí sin, measfar gur 
tosaíocht mhíchothrom é ar a creidiúnaithe agus beidh sé neamhbhailí dá réir sin más  
rud é—

  (a) go dtosóidh foirceannadh ar an gcuideachta laistigh de 6 mhí tar éis dháta déanta  
an ghnímh, agus 

  (b) nach mbeidh an chuideachta in ann, an tráth a thosóidh an foirceannadh, a fiacha a 
íoc (ag cur na ndliteanas teagmhasach agus ionchasach i gcuntas).

 (3) Aon tíolacas nó sannadh ar iomlán a maoine a dhéanfaidh cuideachta chuig  
iontaobhaithe ar mhaithe lena creidiúnaithe go léir, beidh sé ar neamhní.

 (4) Aon ghníomh lena mbaineann fo-alt (2) i bhfabhar duine bainteach a rinneadh laistigh  
de 2 bhliain roimh thosach fhoirceannadh na cuideachta measfar, mura suífear a mhalairt, 
i gcás an chuideachta a fhoirceannadh—

  (a) go ndearnadh é d’fhonn tosaíocht ar na creidiúnaithe eile a thabhairt don duine sin, 
agus

  (b) gur tosaíocht mhíchothrom é, agus beidh sé neamhbhailí dá réir sin.

 (5) Ní dhéanfaidh fo-ailt (2) agus (4) difear do chearta aon duine a dhéanann teideal amach 
de mheon macánta agus ar chomaoin luachmhar trí chreidiúnaí de chuid na cuideachta, 
nó faoi nó fúithi.

Dliteanais agus cearta daoine ar tugadh tosaíocht mhíchothrom dóibh

605. (1) Más rud é—

  (a) go mbeidh cuideachta á foirceannadh, agus

  (b) go mbeidh aon ghníomh a rinneadh ar neamhní faoi alt 604 mar thosaíocht 
mhíchothrom do dhuine a bhfuil leas aige nó aici i maoin atá faoi mhorgáiste nó faoi 
mhuirear chun fiach na cuideachta a urrú,

  ansin (gan dochar d’aon chearta nó dliteanais a éireoidh ar leith ón alt seo) beidh na 
dliteanais chéanna ar an duine a fuair an tosaíocht agus beidh na cearta céanna aige nó 
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aici amhail is dá mbeadh geallta aige nó aici a bheith faoi dhliteanas go pearsanta mar 
urra ar an bhfiach go feadh an mhuirir ar an maoin nó go feadh luach a leasa, cibé acu is 
lú.

 (2) Déanfar luach leas an duine sin roimhe seo a chinneadh amhail ar dháta an ghnímh arbh 
é an tosaíocht mhíchothrom é, agus cinnfear é amhail is dá mbeadh an leas saor ó gach 
eire seachas eirí a raibh an muirear le haghaidh fhiach na cuideachta faoina réir an uair 
sin.

 (3) I gcás aon iarratas a dhéanfar chun na cúirte i ndáil le haon íocaíocht ar an bhforas gur 
thosaíocht mhíchothrom d’urra nó do ráthóir an íocaíocht—

  (a) féadfaidh an chúirt aon cheisteanna maidir leis an íocaíocht, a éireoidh idir an duine 
lena ndearnadh an íocaíocht agus an t-urra nó an ráthóir, a chinneadh agus faoiseamh 
a thabhairt ina leith, agus

  (b) chun na críche sin, féadfaidh an chúirt cead a thabhairt chun an t-urra nó an ráthóir a 
thabhairt isteach mar thríú páirtí faoi mar a dhéanfaí i gcás caingean chun an tsuim a 
íocadh a ghnóthú,

  agus féadfar dlínse chun aon cheann de na rudaí sin a dhéanamh a fheidhmiú d’ainneoin 
nach gá dlínse den sórt sin a fheidhmiú chun críocha an fhoirceanta.

 (4) Beidh feidhm ag fo-alt (3), fairis na modhnuithe is gá, i ndáil le hidirbhearta seachas íoc 
airgid, faoi mar atá feidhm aige maidir le híocaíochtaí.

Srian ar chearta creidiúnaí maidir le forghníomhú nó astú i gcás cuideachta a fhoirceannadh

606. (1) Faoi réir fho-alt (2) go (4), má bhíonn creidiúnaí tar éis—

  (a) forghníomhú a eisiúint in aghaidh earraí nó tailte cuideachta nó

  (b) aon fhiach a bhí dlite don chuideachta a astú,

  agus go bhfoirceannfar an chuideachta ina dhiaidh sin, ní bheidh an creidiúnaí i  
dteideal tairbhe an fhorghníomhaithe nó an astaithe a choinneáil in aghaidh an 
leachtaitheora i bhfoirceannadh na cuideachta mura raibh an forghníomhú nó an t-astú 
críochnaithe ag an gcreidiúnaí roimh thosach an fhoirceanta.

 (2) I gcás ina raibh fógra ag creidiúnaí i dtaobh cruinniú a bheith gairthe a mbeidh rún 
le haghaidh fhoirceannadh toilteanach na cuideachta lena mbaineann le tairiscint aige 
nó aici, ansin, déanfar, chun críocha fho-alt (1), an dáta a bhí fógra ag an gcreidiúnaí 
amhlaidh a chur in ionad dháta thosach an fhoirceanta.

 (3) Aon duine a cheannóidh de mheon mhacánta, faoi dhíolachán ag sirriam, aon earraí de 
chuid cuideachta ar ar toibhíodh forghníomhú, gheobhaidh sé nó sí teideal bailí chucu in 
aghaidh an leachtaitheora i ngach cás.

 (4) D’ainneoin fho-alt (1), féadfaidh an chúirt na cearta a thugtar leis an bhfo-alt sin don 
leachtaitheoir a chur ar ceal i bhfabhar an chreidiúnaí sa mhéid, agus faoi réir cibé 
téarmaí, is cuí leis an gcúirt.

 (5) Chun críocha an ailt seo—

  (a) measfar forghníomhú in aghaidh earraí a bheith críochnaithe trína n-urghabháil  
agus trína ndíol, 
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  (b) measfar astú féich a bheith críochnaithe tríd an bhfiach a fháil,

  (c) measfar forghníomhú in aghaidh talún a bheith críochnaithe trína hurghabháil, agus 

  (d) measfar forghníomhú i gcás leas cothromais a bheith críochnaithe trí ghlacadóir a 
cheapadh.

 (6) Ní thabharfaidh aon ní san alt seo bailíocht ar bith d’aon íocaíocht ar tosaíocht 
mhíchothrom í.

 (7) San alt seo—

  folaíonn “earraí” gach airnéis phearsanta;

  folaíonn “sirriam” aon oifigeach a gcuirfear de dhualgas air nó uirthi eascaire nó próis 
eile a fhorghníomhú.

Dualgais sirriam maidir le hearraí a thógfar i bhforghníomhú

607. (1) Faoi réir fho-alt (5), má dhéantar aon earraí de chuid cuideachta a thógáil i  
bhforghníomhú, agus, roimh iad a dhíol nó roimh an bhforghníomhú a chríochnú trí 
mhéid iomlán an tobhaigh a fháil nó a ghnóthú, go seirbheálfar ar an sirriam fógra á rá, 
i ndáil leis an gcuideachta—

  (a) gur ceapadh leachtaitheoir sealadach, nó

  (b) go ndearnadh ordú foirceanta, nó

  (c) gur ritheadh rún le haghaidh foirceannadh toilteanach,

  déanfaidh an sirriam, ar an leachtaitheoir á cheangal sin air nó uirthi, na hearraí agus  
aon airgead a urghabhadh nó a fuarthas i bpáirtsásamh ar an bhforghníomhú a  
sheachadadh ar an leachtaitheoir.

 (2) Sa chás sin roimhe seo, áfach, beidh costais an fhorghníomhaithe ina dtúsmhuirear ar 
na hearraí nó ar an airgead a sheachadfar amhlaidh, agus féadfaidh an leachtaitheoir na 
hearraí nó leorchuid díobh a dhíol chun an muirear sin a shásamh.

 (3) Faoi réir fho-alt (5), i gcás go ndéanfar, faoi fhorghníomhú i leith breithiúnas le  
haghaidh suim is mó ná €1,000, earraí cuideachta a dhíol nó airgead a íoc chun an díol 
a sheachaint, glacfaidh an sirriam na nósanna imeachta seo a leanas, eadhon, déanfaidh 
sé nó sí—

  (a) costais an fhorghníomhaithe a bhaint as fáltais an díola nó as an airgead a íocadh,

  (b) an t-iarmhéid a choinneáil go ceann tréimhse 14 lá tar éis dháta an díola nó dháta 
íoctha an airgid,

  agus, má tharlaíonn na teagmhais dá dtagraítear i bhfo-alt (4)(a) agus (b), íocfaidh an 
sirriam an t-iarmhéid le leachtaitheoir na cuideachta agus beidh an leachtaitheoir sin i 
dteideal é a choinneáil amhail in aghaidh an chreidiúnaí a d’eisigh an forghníomhú.

 (4) Is iad na teagmhais dá dtagraítear i bhfo-alt (3)—

  (a) go ndéanfar, laistigh den tréimhse dá dtagraítear i bhfo-alt (3)(b), fógra a sheirbheáil 
ar an sirriam á rá gur tíolacadh achainí chun an chuideachta a fhoirceannadh nó 
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gur gaireadh cruinniú ag a bhfuil rún le haghaidh fhoirceannadh toilteanach na 
cuideachta le tairiscint, agus

  (b) go ndéanfar ordú nó go rithfear rún, de réir mar a bheidh, chun an chuideachta a 
fhoirceannadh.

 (5) D’ainneoin fho-alt (1) nó (3), féadfaidh an chúirt na cearta a thugtar le ceachtar de na 
fo-ailt don leachtaitheoir a chur ar ceal i bhfabhar an chreidiúnaí sa mhéid, agus faoi réir 
cibé téarmaí, is cuí leis an gcúirt.

 (6) Beidh an fógra dá dtagraítear i bhfo-alt (1) nó (4) i scríbhinn agus beidh sé dírithe chuig 
an sirriam agus féadfar é a sheirbheáil trína sheachadadh de láimh, nó leis an bpost 
cláraithe réamhíoctha, ag a oifig nó a hoifig.

 (7) San alt seo, tá le “earraí” agus “sirriam” an bhrí chéanna atá leo in alt 606.

Cumhacht na cúirte chun ordú a thabhairt sócmhainní a aistríodh go míchuí a aischur

608. (1) Tá an chumhacht seo a leanas ag an gcúirt más rud é, ar iarratas ó leachtaitheoir, ó 
chreidiúnaí nó ó ranníocóir de chuid cuideachta atá á foirceannadh, gur féidir a  
thaispeáint chun sástacht na cúirte—

  (a) gur diúscraíodh aon mhaoin de chuid na cuideachta d’aon chineál ar bith trí  
thíolacas, aistriú, morgáiste, urrús nó iasacht, nó in aon slí ar bith cibé acu le gníomh 
nó neamhghníomh, go díreach nó go neamhdhíreach, agus

  (b) gurbh é éifeacht na diúscartha sin calaois a dhéanamh ar an gcuideachta, ar a 
creidiúnaithe nó ar a comhaltaí.

 (2) Is cumhacht í an chumhacht sin de chuid na cúirte chun a ordú, má mheasann sí é a 
bheith ceart agus cothromasach déanamh amhlaidh, d’aon duine ar dealraitheach—

  (a) go bhfuil úsáid, urlámhas nó seilbh na maoine lena mbaineann aige nó aici, nó 

  (b) go bhfuil na fáltais ó dhíol nó forbairt na maoine sin aige nó aici, 

í nó iad a sheachadadh ar an leachtaitheoir, nó suim a íoc leis nó léi ina leith, ar cibé  
téarmaí nó coinníollacha is cuí leis an gcúirt.

 (3) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le haon tíolacas, morgáiste, seachadadh earraí, 
íocaíocht, forghníomhú nó gníomh eile maidir le maoin a rinne cuideachta, nó a  
rinneadh in aghaidh cuideachta, agus lena mbaineann alt 604.

 (4) Le linn a bheith ag cinneadh an bhfuil sé ceart agus cothromasach ordú a dhéanamh  
faoin alt seo, tabharfaidh an chúirt aird ar chearta na ndaoine a fuair leas, bona fide  
agus ar luach-chomaoin, sa mhaoin is ábhar don iarratas.

 (5) Is alt é seo i dteannta, agus ní in ionad, aon fhaoiseamh aisig nó faoiseamh eile ar  
mhodh gnóthú (lena n-áirítear leigheas an rianaithe) atá ar fáil do leachtaitheoir nó d’aon 
duine eile.

Dliteanas pearsanta oifigeach cuideachta i gcás nach gcoimeádfar taifid chuntasaíochta 
leordhóthanacha

609. (1) Faoi réir fho-alt (2), más rud é—
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  (a) go ndearna cuideachta a bheidh á foirceannadh agus nach mbeidh in ann a fiacha go 
léir a íoc aon cheann d’ailt 281 go 285 a shárú, agus

  (b) go measfaidh an chúirt, maidir leis an sárú sin—

   (i) go raibh sé ina chionchúis le neamhábaltacht na cuideachta a fiacha go léir a íoc, 
nó 

   (ii) gurbh é a thoradh neamhchinnteacht mhór a bheith ann i dtaobh shócmhainní 
agus dhliteanais na cuideachta, nó

   (iii) gur chuir sé mórbhac ar fhoirceannadh ordúil na cuideachta,

  beidh ag an gcúirt, ar iarratas ón leachtaitheoir nó ó aon chreidiúnaí nó ranníocóir de 
chuid na cuideachta, an chumhacht seo a leanas.

 (2) Is cumhacht í an chumhacht sin de chuid na cuideachta chun a dhearbhú, más cuí léi 
déanamh amhlaidh, go mbeidh aon oifigeach nó aon oifigigh agus aon iaroifigeach nó 
aon iaroifigigh don chuideachta a rinne, maidir leis an sárú, mainneachtain faoi dhliteanas 
pearsanta, gan aon teorainn ó thaobh dliteanais, i leith na bhfiach agus na ndliteanas eile 
go léir de chuid na cuideachta nó i leith cibé cuid díobh a bheidh sonraithe ag an gcúirt.

 (3) Nuair a bheidh iarratas faoin bhfo-alt seo á éisteacht, féadfaidh an duine a bheidh ag 
déanamh an iarratais fianaise a thabhairt é féin nó í féin nó finnéithe a ghairm.

 (4) I gcás go ndéanfaidh an chúirt dearbhú faoin alt seo, féadfaidh sí cibé ordacháin is cuí  
léi a thabhairt d’fhonn éifeacht a thabhairt don dearbhú.

 (5) Go háirithe, agus gan fo-alt (4) a theorannú, féadfaidh go n-áireofar san ordú lena  
ndéanfar socrú maidir le dearbhú faoin alt seo, nó in ordú forlíontach, socrú chun 
dliteanas aon duine faoin dearbhú (an “freagróir”) a chur de mhuirear—

  (a) ar aon fhiach nó oibleagáid a bheidh dlite don fhreagróir den chuideachta, nó

  (b) ar aon mhorgáiste nó muirear, nó aon leas in aon mhorgáiste nó muirear, ar aon 
sócmhainní de chuid na cuideachta a bheidh ar seilbh ag ceachtar acu seo a leanas nó 
dílsithe do cheachtar acu seo a leanas—

   (i) an freagróir nó aon chuideachta nó aon duine eile thar ceann an fhreagróra, nó

   (ii) aon duine a dhéanfaidh éileamh mar shannaí ar an bhfreagróir nó tríd an 
bhfreagróir nó ar aon chuideachta nó duine eile, nó trí aon chuideachta nó duine 
eile, a bheidh ag gníomhú thar ceann an duine chéadluaite san fhomhír seo.

 (6) Féadfaidh an chúirt ó am go ham cibé ordú eile a dhéanamh is gá d’fhonn aon  
mhuirear a fhorchuirfear faoi fho-alt (5) a fhorfheidhmiú.

 (7) I bhfo-alt (5)(b)(ii), folaíonn “sannaí” aon duine chun a ndearnadh nó ar ina fhabhar nó 
ina fabhar a rinneadh, le hordacháin an duine faoi dhliteanas faoin dearbhú, an fiach, 
an oibleagáid, an morgáiste nó an muirear a bhunú, a eisiúint nó a aistriú nó an leas a 
bhunú; ach ní fholaíonn an abairt sannaí ar chomaoin luachmhar (gan comaoin i ngeall 
ar phósadh a áireamh) a tugadh de mheon macánta agus gan fógra i dtaobh aon cheann 
de na hábhair a ndéanfar an dearbhú ar a bhforas.

 (8) Ní dhéanfaidh an chúirt dearbhú faoin alt seo maidir le duine má mheasann sí—
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  (a) go ndearna an duine gach beart réasúnach chun a áirithiú go gcomhlíonfadh an 
chuideachta ailt 281 go 285, nó

  (b) go raibh forais réasúnacha ag an duine chun a chreidiúint, agus gur chreid sé nó 
sí, maidir le duine inniúil iontaofa, ag gníomhú dó nó di faoi mhaoirseacht nó faoi 
urláimh stiúrthóir ar an gcuideachta ar cuireadh an fhreagracht sin air nó uirthi go 
foirmiúil—

   (i) gur cuireadh de dhualgas air nó uirthi a chinntiú go gcomhlíonfaí na hailt sin, 
agus 

   (ii) go raibh sé nó sí sa riocht go gcomhlíonfadh sé nó sí an dualgas sin.

 (9) Beidh éifeacht leis an alt seo d’ainneoin go bhféadfadh an duine lena mbaineann a bheith 
faoi dhliteanas coiriúil maidir leis na hábhair a mbeidh an dearbhú le déanamh ar a 
bhforas.

 (10) San alt seo, folaíonn “oifigeach”, i ndáil le cuideachta, duine a ciontaíodh i gcion faoi alt 
389, 392, 393, 406 nó 876 maidir le taifid chuntasaíochta de chuid na cuideachta nó, de 
réir mar a bheidh, maidir le ráiteas a rinneadh chun na n-iniúchóirí reachtúla i dtaobh na 
dtaifead sin.

Dliteanas sibhialta i leith trádáil chalaoiseach nó mheargánta ag cuideachta

610. (1) Más rud é, i gcúrsa cuideachta a fhoirceannadh nó i gcúrsa imeachtaí faoi Chuid 10 i 
ndáil le cuideachta, gur dealraitheach—

  (a) go raibh aon duine, fad a bhí sé nó sí ina oifigeach nó ina hoifigeach don chuideachta, 
go feasach ina pháirtí nó ina páirtí i seoladh aon ghnó de chuid na cuideachta ar 
mhodh meargánta, nó

  (b) go raibh aon duine go feasach ina pháirtí nó ina páirtí i seoladh aon ghnó de chuid na 
cuideachta le hintinn calaois a dhéanamh ar chreidiúnaithe de chuid na cuideachta, 
nó ar chreidiúnaithe de chuid aon duine eile nó chun aon chríche calaoisí,

  beidh ag an gcúirt, ar iarratas ó leachtaitheoir nó scrúdaitheoir na cuideachta, ó ghlacadóir 
maoine de chuid na cuideachta nó ó aon chreidiúnaí nó ranníocóir de chuid na cuideachta, 
an chumhacht seo a leanas.

 (2) Is cumhacht í an chumhacht sin de chuid na cúirte chun a dhearbhú, más cuí léi déanamh 
amhlaidh, go mbeidh an chéad duine a luaitear i mír (a) nó (b) d’fho-alt (1) freagrach 
go pearsanta, gan aon teorainn ó thaobh dliteanais, as fiacha nó as dliteanais eile uile na 
cuideachta, nó as aon chuid díobh sin a ordóidh an chúirt.

 (3) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1)(a), measfar maidir le hoifigeach do chuideachta 
go raibh sé nó sí go feasach ina pháirtí nó ina páirtí i seoladh aon ghnó de chuid na 
cuideachta ar mhodh meargánta más rud é—

  (a) go raibh an duine ina pháirtí nó ina páirtí i seoladh an ghnó sin agus, ag féachaint don 
eolas ginearálta, don scil agus don taithí a bhféadfaí a bheith ag súil leo le réasún a 
bheith ag duine ina phost nó ina post, gur cheart go mbeadh a fhios ag an duine go 
mbeadh a chuid gníomhartha nó a cuid gníomhartha nó gníomhartha na cuideachta 
ina gcúis le caillteanas do chreidiúnaithe na cuideachta nó d’aon duine acu, nó

cd.11 a.609



543

[Uimh. 38.][2014.]
  

Acht na gCuideachtaí, 2014.
  

  (b) go raibh an duine ina pháirtí nó ina páirtí i dtabhú féich ag an gcuideachta agus nár 
chreid sé nó sí go macánta ar fhorais réasúnacha go mbeadh an chuideachta in ann 
an fiach a íoc nuair a bheadh sé dlite lena íoc maille lena cuid fiach eile go léir (ag 
cur na ndliteanas teagmhasach agus ionchasach i gcuntas).

 (4) D’ainneoin aon ní i bhfo-alt (2), féadfaidh an chúirt dearbhú a dheonú ar na forais atá 
leagtha amach i bhfo-alt (1)(a) ar an gcoinníoll amháin—

  (a) go mbaineann mír (a), (b), (c) nó (d) d’alt 570 leis an gcuideachta lena  
mbaineann, agus

  (b) gur tharla, de dhroim aon iompar a luaitear i bhfo-alt (1), gur bhain caillteanas nó 
damáiste d’iarratasóir ar dhearbhú den sórt sin, ar creidiúnaí nó ranníocóir den 
chuideachta é nó í, nó d’aon duine a ndearnadh iarratas den sórt sin thar a cheann nó 
thar a ceann.

 (5) Nuair a bheifear ag cinneadh cibé acu is cuí nó nach cuí dearbhú a dhéanamh ar an 
bhforas atá leagtha amach i bhfo-alt (3)(b), díreoidh an chúirt a haird ar cibé acu ab 
eol nó nárbh eol don chreidiúnaí i gceist, an tráth a tabhaíodh an fiach, staid chúrsaí 
airgeadais na cuideachta agus, d’ainneoin an eolais sin, gur aontaigh sé nó sí, ar a shon 
sin, le tabhú an fhéich.

 (6) I gcás go ndéanfaidh an chúirt dearbhú faoin alt seo, féadfaidh sí a fhoráil go ndéanfar 
suimeanna a gnóthaíodh faoin alt seo a íoc le cibé duine nó aicmí daoine, chun cibé 
críoch, i cibé méideanna nó cionúireachtaí ag cibé tráth nó tráthanna agus de réir cibé 
tosaíochtaí faoi seach eatarthu féin a bheidh sonraithe leis an dearbhú sin.

 (7) Nuair a bheidh iarratas faoin bhfo-alt seo á éisteacht, féadfaidh an t-iarratasóir  
fianaise a thabhairt é féin nó í féin nó finnéithe a ghairm.

 (8) I gcás gur dealraitheach don chúirt gur ghníomhaigh aon duine, ar iarradh dearbhú  
ina leith ar na forais atá leagtha amach i bhfo-alt (1)(a), go macánta agus go freagrach 
i ndáil le stiúradh chúrsaí na cuideachta nó aon ábhar nó ábhair ar ar a fhoras nó ar a 
bhforas a iarraidh an dearbhú sin, féadfaidh an chúirt, ag féachaint d’imthosca uile an 
cháis, faoiseamh a thabhairt dó nó di go hiomlán nó go páirteach ó dhliteanas pearsanta 
ar cibé téarmaí is cuí léi.

Forálacha forlíontacha i ndáil le halt 610

611. (1) I gcás go ndéanfaidh an chúirt dearbhú faoi alt 610, féadfaidh sí cibé ordacháin a  
thabhairt is cuí léi d’fhonn éifeacht a thabhairt don dearbhú.

 (2) Go háirithe, agus gan fo-alt (1) nó alt 610(6) a theorannú, féadfaidh go n-áireofar san 
ordú lena ndéanfar socrú maidir le dearbhú faoi alt 610, nó in ordú forlíontach, socrú 
chun dliteanas aon duine faoin dearbhú (an “freagróir”) a chur de mhuirear—

  (a) ar aon fhiach nó oibleagáid a bheidh dlite don fhreagróir den cuideachta, nó

  (b) ar aon mhorgáiste nó muirear, nó aon leas in aon mhorgáiste nó muirear, ar aon 
sócmhainní de chuid na cuideachta a bheidh ar seilbh ag ceachtar acu seo a leanas nó 
dílsithe do cheachtar acu seo a leanas—

   (i) an freagróir nó aon chuideachta nó duine eile thar ceann an fhreagróra, nó
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   (ii) aon duine a dhéanfaidh éileamh mar shannaí ar an bhfreagróir nó tríd an 
bhfreagróir nó ar aon chuideachta nó duine eile, nó trí aon chuideachta nó duine 
eile, a bheidh ag gníomhú thar ceann an duine chéadluaite san fhomhír seo.

 (3) I gcás go ndéanfar muirear a fhorchur mar a luaitear i bhfo-alt (2), féadfaidh an chúirt ó 
am go ham cibé ordú eile a dhéanamh is gá d’fhonn an muirear sin a fhorfheidhmiú.

 (4) Ní bheidh feidhm ag alt 610(1)(a) i ndáil le gnó cuideachta a sheoladh le linn tréimhse 
nuair a bheidh an chuideachta faoi chosaint na cúirte.

 (5) Beidh éifeacht le halt 610 agus leis an alt seo—

  (a) d’ainneoin an duine a bhfuil an dearbhú iarrtha ina leith faoi alt 610 a bheith faoi 
dhliteanas coiriúil i leith na nithe ar ar a bhforas a bheidh an dearbhú sin le déanamh, 
nó

  (b) d’ainneoin gur lasmuigh den Stát a tharla aon ní nó aon nithe ar ar a fhoras nó ar ar 
a bhforas a bheidh an dearbhú faoi alt 610 le déanamh.

 (6) In alt 610, folaíonn “oifigeach”, i ndáil le cuideachta, iniúchóir reachtúil nó leachtaitheoir 
nó leachtaitheoir sealadach de chuid na cuideachta, glacadóir ar mhaoin de chuid na 
cuideachta agus cúlstiúrthóir dá cuid.

 (7) I bhfo-alt (2)(b)(ii), folaíonn “sannaí” aon duine chun a ndearnadh nó ar ina fhabhar nó 
ina fabhar a rinneadh, le hordacháin an duine faoi dhliteanas, an fiach, an oibleagáid, 
an morgáiste nó an muirear a bhunú, a eisiúint nó a aistriú nó an leas a bhunú, ach ní 
fholaíonn sé sannaí ar chomaoin luachmhar (gan comaoin i ngeall ar phósadh a áireamh) 
a tugadh de mheon macánta agus gan fógra i dtaobh aon cheann de na hábhair a ndéanfar 
an dearbhú ar a bhforas.

Cumhacht na cúirte chun damáistí in aghaidh daoine áirithe a mheasúnú

612. (1) Beidh feidhm ag fo-alt (2) más rud é, i gcúrsa cuideachta a fhoirceannadh, gur 
dealraitheach go ndearna—

  (a) aon duine a ghlac páirt i bhfoirmiú nó i dtionscnamh na cuideachta, nó

  (b) aon iaroifigeach, iarleachtaitheoir, iarleachtaitheoir sealadach nó iarscrúdaitheoir de 
chuid na cuideachta, nó aon iarghlacadóir ar mhaoin de chuid na cuideachta, nó 
aon oifigeach láithreach, aon leachtaitheoir láithreach, aon leachtaitheoir sealadach 
láithreach nó aon scrúdaitheoir láithreach de chuid na cuideachta, nó aon ghlacadóir 
láithreach ar mhaoin de chuid na cuideachta,

  aon airgead nó maoin de chuid na cuideachta a chur chun mífheidhme nó a choinneáil, 
nó gur tháinig sé nó sí faoi dhliteanas nó chun bheith cuntasach i leith aon airgead nó 
maoin de chuid na cuideachta nó go raibh sé nó sí ciontach in aon mhíghníomh nó sárú 
eile dualgais nó iontaoibhe i ndáil leis an gcuideachta.

 (2) Féadfaidh an chúirt, ar iarratas ón Stiúrthóir nó ón leachtaitheoir nó ó aon chreidiúnaí nó 
ranníocóir de chuid na cuideachta, iompar an tionscnóra, an oifigigh, an leachtaitheora, 
an scrúdaitheora nó an ghlacadóra a scrúdú, agus iallach a chur air nó uirthi—

  (a) an t-airgead nó an mhaoin nó aon chuid den airgead nó den mhaoin faoi seach a 
aisíoc nó a thabhairt ar ais le hús ar cibé ráta is cóir leis an gcúirt, nó

cd.11 a.611



545

[Uimh. 38.][2014.]
  

Acht na gCuideachtaí, 2014.
  

  (b) cibé suim is cóir leis an gcúirt a ranníoc le sócmhainní na cuideachta mar chúiteamh 
sa chur chun mífheidhme, sa choinneáil, sa mhíghníomh nó sa sárú eile dualgais nó 
iontaoibhe.

 (3) Beidh éifeacht leis an alt seo d’ainneoin go bhféadfaidh an duine ar ina leith a iarradh 
ordú faoi a bheith faoi dhliteanas coiriúil i leith na n-ábhar ar ar a bhforas a bheidh an 
t-ordú le déanamh.

Stiúrthóirí cuideachta sealbhaíochta: cumhacht na cúirte chun damáistí ina n-aghaidh a 
mheasúnú

613. (1) Beidh feidhm ag fo-alt (2) más rud é, i gcúrsa cuideachta is fochuideachta de chuid 
cuideachta eile a fhoirceannadh, gur dealraitheach go ndearna aon stiúrthóir de chuid 
chuideachta sealbhaíochta na fochuideachta—

  (a) aon airgead nó maoin de chuid na fochuideachta a chur chun mífheidhme nó a 
choinneáil, nó gur tháinig sé nó sí faoi dhliteanas nó chun bheith cuntasach ina leith, 
nó

  (b) go raibh sé nó sí ciontach in aon mhíghníomh nó sárú eile dualgais nó iontaoibhe i 
ndáil leis an bhfochuideachta.

 (2) Féadfaidh an chúirt, ar iarratas ón leachtaitheoir nó ó aon chreidiúnaí, aon ranníocóir nó 
aon chomhalta de chuid na fochuideachta, iompar an stiúrthóra lena mbaineann a scrúdú 
agus iallach a chur air nó uirthi—

  (a) an t-airgead nó an mhaoin nó aon chuid den airgead nó den mhaoin faoi seach a 
aisíoc nó a thabhairt ar ais le hús ar cibé ráta is cóir leis an gcúirt, nó

  (b) cibé suim is cóir leis an gcúirt a ranníoc le sócmhainní na fochuideachta mar 
chúiteamh sa chur chun mífheidhme, sa choinneáil, sa mhíghníomh nó sa sárú eile 
dualgais nó iontaoibhe.

 (3) Maidir leis an alt seo—

  (a) beidh éifeacht leis d’ainneoin go bhféadfaidh an duine ar ina leith a iarradh ordú faoi 
a bheith faoi dhliteanas coiriúil i leith na n-ábhar ar ar a bhforas a bheidh an t-ordú 
le déanamh, agus

  (b) ní dochar é d’aon bhonn eile chun dliteanas a fhorchur ar aon duine (cibé acu a 
bhaineann sé leis an gcuideachta nó nach mbaineann) i leith ghníomhartha nó 
mhainneachtainí an duine i ndáil leis an gcuideachta nó i ndáil lena maoin.

Dílsiú mhaoin na cuideachta don leachtaitheoir

614. (1) I gcás go mbeidh cuideachta á foirceannadh, féadfaidh an chúirt, ar iarratas ón 
leachtaitheoir, a ordú, le hordú, go ndílseofar an t-iomlán nó aon chuid den mhaoin, is 
cuma cad é an saghas í, is leis an gcuideachta nó atá ar teachtadh ag iontaobhaithe thar a 
ceann, don leachtaitheoir faoina ainm oifigiúil nó faoina hainm oifigiúil.

 (2) Ar ordú den sórt sin a dhéanamh—

  (a) dílseofar an mhaoin lena mbaineann an t-ordú dá réir sin don leachtaitheoir, agus 
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  (b) féadfaidh an leachtaitheoir, tar éis dó nó di cibé slánaíocht, más ann, a ordóidh an 
chúirt, a thabhairt, aon chaingean nó aon imeacht dlithiúil eile a thionscnamh nó a 
chosaint, ina ainm oifigiúil nó ina hainm oifigiúil, a bhainfidh leis an maoin sin nó is 
gá a thionscnamh nó a chosaint chun an chuideachta a fhoirceannadh agus a maoin a 
aisghabháil go héifeachtúil.

Maoin dhochraideach a shéanadh i gcás cuideachta a fhoirceannadh

615. (1) San alt seo, ciallaíonn “maoin dhochraideach” maoin (cibé acu is maoin inláimhsithe 
nó maoin dholáimhsithe í) is maoin de chuid cuideachta a bheidh á foirceannadh agus a 
thagann faoi réim aon cheann nó níos mó de na hearnálacha seo a leanas:

  (a) talamh de chineál ar bith a bhfuil cúnaint dhochraideacha d’ualach uirthi;

  (b) scaireanna nó stoc in aon chuideachta nó gnóthas;

  (c) conradh gan bhrabús;

  (d) aon mhaoin eile nach féidir a dhíol nó nach féidir a dhíol go réidh toisc go gcuireann 
sí ceangal ar a sealbhóir aon ghníomh dochraideach a dhéanamh nó aon suim airgid 
a íoc.

 (2) Faoi réir fho-ailt (4) agus (7), féadfaidh leachtaitheoir na cuideachta lena mbaineann, 
le cead na cúirte agus faoi réir fhorálacha an ailt seo, trí scríbhinn a shíneoidh sé nó sí, 
maoin dhochraideach a shéanadh aon tráth laistigh den tréimhse iomchuí; féadfaidh an 
chúirt an cead sin a dheonú agus féadfar an mhaoin a shéanadh d’ainneoin—

  (a) iarracht a bheith déanta ag an leachtaitheoir an mhaoin a dhíol nó seilbh a bheith 
glactha aige nó aici uirthi, nó 

  (b) aon ghníomh úinéireachta a bheith déanta ag an leachtaitheoir i ndáil léi.

 (3) I bhfo-alt (2), ciallaíonn “tréimhse iomchuí” an tréimhse 12 mhí tar éis dháta thosach 
fhoirceannadh na cuideachta nó cibé tréimhse fhadaithe a cheadóidh an chúirt.

 (4) Más rud é nach bhfaighidh leachtaitheoir na cuideachta lena mbaineann eolas ar mhaoin 
dhochraideach a bheith ann laistigh de mhí tar éis dháta thosach an fhoirceanta, féadfar, 
aon tráth laistigh de 12 mhí tar éis an dáta a fuair an leachtaitheoir eolas ina taobh nó 
laistigh de cibé tréimhse fhadaithe a cheadóidh an chúirt, feidhmiú a dhéanamh ar an 
gcumhacht faoin alt seo chun an mhaoin a shéanadh.

 (5) Oibreoidh an séanadh chun deireadh a chur, amhail ó dháta an tséanta, le cearta, leasanna 
agus dliteanais na cuideachta, agus maoin na cuideachta, sa mhaoin a shéantar nó i leith 
na maoine sin; ní bheidh éifeacht aige, áfach, ar chearta ná dliteanais aon duine eile ach 
amháin sa mhéid gur gá sin chun an chuideachta agus maoin na cuideachta a scaoileadh 
ó dhliteanas.

 (6) Féadfaidh an chúirt, sula dtabharfaidh sí cead séanta nó ar é a thabhairt, a cheangal go 
dtabharfar cibé fógraí do dhaoine leasmhara, agus féadfaidh sí cibé téarmaí a fhorchur 
mar choinníoll a bhainfidh leis an gcead a thabhairt, agus cibé ordú eile a dhéanamh sa 
ní, is cóir leis an gcúirt.

 (7) Ní bheidh an leachtaitheoir i dteideal aon mhaoin a shéanadh faoin alt seo in aon chás—
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  (a) ina ndearna aon duine a bhfuil leas aige nó aici sa mhaoin iarratas i scríbhinn chuig 
an leachtaitheoir á cheangal ar an leachtaitheoir a chinneadh cé acu a shéanfaidh sé 
nó sí nó nach séanfaidh sé nó sí í, agus 

  (b) nach mbeidh an leachtaitheoir, laistigh de thréimhse 28 lá tar éis dó nó di an  
t-iarratas a fháil nó laistigh de cibé tréimhse bhreise a cheadóidh an chúirt, tar éis 
fógra a thabhairt don iarratasóir go bhfuil ar intinn aige nó aici iarratas a dhéanamh 
chun na cúirte ar chead séanta.

 (8) Aon duine a mbainfidh damáiste dó nó di trí shéanadh a oibriú faoin alt seo, measfar  
gur creidiúnaí de chuid na cuideachta lena mbaineann é nó í go feadh mhéid na  
ndamáistí, agus féadfaidh sé nó sí dá réir sin an méid a chruthú mar fhiach san 
fhoirceannadh.

Cealú conarthaí áirithe agus forálacha d’fhorlíonadh alt 615

616. (1) Féadfaidh an chúirt, ar iarratas ó aon duine a bheidh, amhail in aghaidh an  
leachtaitheora, i dteideal tairbhe, nó faoi réir ualach, conartha a rinneadh leis an 
gcuideachta, ordú a dhéanamh ag cealú an chonartha, ar cibé téarmaí is dóigh leis an 
gcúirt is cóir maidir le híoc damáistí ag ceachtar páirtí, nó le ceachtar páirtí, mar gheall 
ar neamhchomhlíonadh an chonartha nó eile.

 (2) Measfar gur fiach a cruthaíodh agus a admhaíodh san fhoirceannadh aon damáistí is 
iníoctha faoi ordú den sórt sin le haon duine den sórt sin.

 (3) Faoi réir fho-alt (6), beidh ag an gcúirt, ar iarratas ó aon duine a bheidh ag éileamh go 
bhfuil aon leas aige nó aici in aon mhaoin a shéanfar faoi alt 615 nó a bheidh faoi aon 
dliteanas nach n-urscaoiltear leis an Acht seo i leith aon mhaoin a shéanfar amhlaidh, 
agus tar éis di aon daoine den sórt sin is cuí léi a éisteacht, an chumhacht seo a leanas.

 (4) Is í an chumhacht sin de chuid na cúirte ordú a dhéanamh chun an mhaoin a dhílsiú  
d’aon duine, nó a sheachadadh ar aon duine, a bheidh ina teideal, nó a ndealróidh sé gur 
cóir an mhaoin a sheachadadh air nó uirthi mar chúiteamh in aon dliteanas den chineál 
sin a dúradh, nó ar iontaobhaí dó nó di, agus ar cibé téarmaí is dóigh leis an gCúirt is cóir.

 (5) Ar aon ordú dílseacháin den sórt sin a dhéanamh, dílseofar an mhaoin a bheidh ar  
áireamh ann dá réir sin don duine a bheidh ainmnithe san ordú sin chuige sin gan aon 
tíolacas ná sannadh chun na críche sin.

 (6) Más de chineál léasachta an mhaoin a shéanfar faoi alt 615, ní dhéanfaidh an chúirt  
ordú dílseacháin faoin alt seo i bhfabhar aon duine a bheidh ag éileamh faoin  
gcuideachta, cibé acu mar fholéasaí nó mar mhorgáistí trí fhorléasadh é, ach amháin ar 
théarmaí lena gcuirfear an duine sin—

  (a) faoi réir na ndliteanas agus na n-oibleagáidí céanna leo siúd a raibh an chuideachta 
faoina réir faoin léas i leith na maoine ar dháta thosach an fhoirceanta, nó

  (b) más cuí leis an gcúirt é, faoi réir na ndliteanas agus na n-oibleagáidí céanna sin 
amháin a mbeadh an duine sin faoina réir dá sannfaí an léas dó nó di ar an dáta sin,

agus i gceachtar cás (más gá sin), ionann is nach raibh sa léas ach an mhaoin atá ar áireamh 
san ordú dílseacháin.

cd.11 a.615



548

[2014.][Uimh. 38.]
  

Acht na gCuideachtaí, 2014.
  

 (7) Aon mhorgáistí nó foléasaí a dhiúltóidh glacadh le hordú dílseacháin a dhéanamh ar  
cibé téarmaí dá dtagraítear i bhfo-alt (6), déanfar é nó í a eisiamh ó gach leas sa mhaoin 
agus ó gach urrús ar an maoin lena mbaineann.

 (8) Mura mbeidh aon duine dá mbeidh ag éileamh faoin gcuideachta toilteanach glacadh le 
hordú a dhéanamh ar cibé téarmaí dá dtagraítear i bhfo-alt (6), beidh cumhacht ag an 
gcúirt chun eastát agus leas na cuideachta sa mhaoin lena mbaineann a dhílsiú d’aon 
duine a dhlífear go pearsanta nó i gcáil ionadach, agus ina aonar nó ina haonar nó i 
gcomhpháirt leis an gcuideachta, cúnaint an léasaí sa léas a chomhlíonadh, agus iad 
saortha agus urscaoilte ó gach eastát, eire agus leas a bhunaigh an chuideachta ann.

caiBidil 7

Dáileadh

Costais, etc. i bhfoirceannadh 

617. (1) Beidh na costais, na muirir agus na caiteachais go léir arna dtabhú go cuí i  
bhfoirceannadh na cuideachta, lena n-áirítear luach saothair an leachtaitheora, a bheidh 
fágtha tar éis—

  (a) na táillí agus na caiteachais arna dtabhú go cuí i gcaomhnú, i réadú nó i mbailiú na 
sócmhainní, agus

  (b) i gcás go mbeidh tús curtha cheana féin leis an gcuideachta a fhoirceannadh go 
toilteanach, cibé luach saothair, costais agus caiteachais a cheadóidh an chúirt don 
leachtaitheoir a cheapfar san fhoirceannadh toilteanach sin, 

  a íoc as maoin na cuideachta i dtosaíocht ar gach éileamh eile, agus íocfar nó  
urscaoilfear iad san ord tosaíochta atá leagtha amach i bhfo-alt (2).

 (2) Na costais, na muirir agus na caiteachais dá dtagraítear i bhfo-alt (1), beidh siad, faoi 
réir aon ordú ón gcúirt i bhfoirceannadh aici, faoi dhliteanas i leith na n-íocaíochtaí seo 
a leanas a dhéanamh agus déanfar iad sin san ord tosaíochta seo a leanas, eadhon: 

  (a) Sa chéad áit — I gcás foirceannadh ag an gcúirt, costais na hachainí, lena n-áirítear 
costais aon duine a bheidh ag láithriú maidir leis an achainí agus a mbeidh a chostais 
nó a costais ceadaithe ag an gcúirt;

  (b) Ansin — Aon chostais agus caiteachais a thabhófar de riachtanas i dtaca le cruinniú 
creidiúnaithe faoi alt 587 a thoghairm, a fhógairt agus a thionól; 

  (c) Ansin — Na costais agus na caiteachais a thabhófar de riachtanas chun agus i dtaobh 
an ráiteas ar chúrsaí na cuideachta, agus an liosta de na creidiúnaithe a ghabhann leis 
agus na méideanna a bheidh dlite dóibh, a ullmhú agus a dhéanamh, nó comhthoiliú 
lena ndéanamh, mar a cheanglaítear le halt 587(7);

  (d) Ansin — Na heisíocaíochtaí is gá de chuid an leachtaitheora, seachas na costais a 
thabhófar go cuí i gcaomhnú, i réadú nó i mbailiú na sócmhainní dá bhforáiltear i 
bhfo-alt (1);

  (e) Ansin — Na costais is iníoctha le haturnae an leachtaitheora;

  (f) Ansin — Luach saothair an leachtaitheora;
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  (g) Ansin — Na caiteachais-as-póca a thabhóidh an coiste iniúchta de riachtanas (más 
ann). 

 (3) Beidh feidhm ag fo-alt (4) maidir le duine a sholáthair cistí chun aon chinn de na costais, 
na muirir nó na caiteachais den sórt dá dtagraítear i bhfo-alt (1) (seachas costais nó 
caiteachais dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(b) nó (c)) a urscaoileadh.

 (4) Beidh an duine sin i dteideal méid na gcistí a sholáthair sé nó sí amhlaidh a aisíoc leis 
nó léi san ord tosaíochta céanna maidir le híocaíocht as maoin na cuideachta a bheadh i 
bhfeidhm maidir leis na costais, na muirir nó na caiteachais lena mbaineann thairis sin.

Maoin na cuideachta a dháileadh

618. (1) Faoi réir na bhforálacha den Acht seo a bhaineann le híocaíochtaí tosaíochta, déanfar 
maoin cuideachta ar í a fhoirceannadh— 

  (a) a fheidhmiú, faoi réir fho-alt (2), chun a dliteanais a shásamh pari passu, agus 

  (b) faoi réir an fheidhmithe sin, agus mura bhforáiltear a mhalairt le bunreacht na 
cuideachta, iad a dháileadh ar na comhaltaí de réir a gceart agus a leasanna sa 
chuideachta. 

 (2) Ní dhéanfaidh aon ní i bhfo-alt (1)(a) difear in aon slí d’aon chearta nó oibleagáidí de 
chuid na cuideachta nó aon duine eile a thig de dhroim aon chomhaontú a rinne aon 
duine faoina ndéantar aon dliteanas áirithe de chuid na cuideachta i leith aon chreidiúnaí 
ginearálta a chur siar i bhfabhar ceart nó éileamh nó a chur faoi réir ceart nó éileamh aon 
duine eile a mbeidh an chuideachta faoi dhliteanas ina leith in aon slí. 

 (3) Faoi réir fhorálacha na Coda seo, i gcás foirceannadh toilteanach ag comhaltaí,  
féadfaidh an leachtaitheoir, le ceadú trí rún speisialta ón gcuideachta agus le haon cheadú 
eile is gá de réir an Achta seo, an t-iomlán nó aon chuid de shócmhainní na cuideachta 
(cibé acu is maoin den chineál céanna atá iontu nó nach ea) a roinnt ar na comhaltaí in 
airgead nó in ábhar, agus féadfaidh sé nó sí, chun na críche sin—

  (a) cibé luach a mheasfaidh sé nó sí is cóir a chur ar aon mhaoin a bheidh le roinnt  
mar a dúradh, agus 

  (b) a chinneadh conas a dhéanfar an roinnt sin idir na comhaltaí nó idir aicmí éagsúla 
comhaltaí, 

  ach sa dóigh nach mbeidh d’iallach ar chomhalta ar bith aon scaireanna nó urrúis  
eile a mbeidh aon dliteanas orthu a ghlacadh.

 (4) I gcás foirceannadh toilteanach den sórt sin, féadfaidh an leachtaitheoir, faoi réir  
fhorálacha na Coda seo agus le ceadú mar a dúradh, an t-iomlán nó aon chuid den 
mhaoin sin a dhílsiú d’iontaobhaithe ar cibé iontaobhais chun tairbhe na gcomhaltaí 
a mheasfaidh an leachtaitheoir, le ceadú mar a dúradh, a bheith cuí, ach sa dóigh nach 
mbeidh d’iallach ar chomhalta ar bith aon scaireanna nó urrúis eile a mbeidh aon 
dliteanas orthu a ghlacadh. 

 (5) I bhfo-alt (2)—

  folaíonn “dliteanas” dliteanas teagmhasach;

  folaíonn “duine” aicme daoine.
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Feidhm rialacha féimheachta i bhfoirceannadh cuideachtaí dócmhainneacha

619. (1) Nuair a bheidh cuideachta dhócmhainneach á foirceannadh, is ionann na rialacha a 
bheidh faoi réim agus le comhlíonadh maidir leis na nithe seo a leanas—

  (a) cearta creidiúnaithe urraithe agus creidiúnaithe neamhurraithe faoi seach, 

  (b) fiacha is inchruthaithe, agus 

  (c) luacháil blianachtaí agus dliteanas todhchaí agus teagmhasach, 

  agus na rialacha a bheidh i bhfeidhm de thuras na huaire faoi dhlí na féimheachta  
maidir le heastáit daoine a breithníodh ina bhféimhigh.

 (2) Go háirithe, féadfaidh na daoine go léir a bheadh i dteideal in aon chás den sórt sin 
cruthú a thabhairt le haghaidh díbhinní agus iad a fháil as maoin na cuideachta teacht 
isteach faoin bhfoirceannadh agus cibé éilimh a dhéanamh in aghaidh na cuideachta a 
mbeidh teideal acu faoi seach chucu de bhua an ailt seo. 

 (3) Beidh feidhm ag fo-alt (1) d’alt 51 den Acht Féimheachta, 1988 i gcás cuideachta 
dhócmhainneach a fhoirceannadh agus, dá réir sin, déanfar an tagairt san fho-alt sin do 
dháta an bhreithnithe a léamh—

  (a) faoi réir mhír (b), mar thagairt, de réir mar a bheidh—

   (i) do thíolacadh achainí chun an chuideachta a fhoirceannadh ag an gcúirt, nó 

   (ii) do rún le haghaidh foirceannadh toilteanach a rith, 

   agus

  (b) más rud é, sula dtíolacfar achainí chun an chuideachta a fhoirceannadh ag an gcúirt, 
go mbeidh rún le haghaidh foirceannadh toilteanach rite ag an gcuideachta, mar 
thagairt do rith an rúin. 

Fiacha a fhéadfar a chruthú

620. (1) Faoi réir fhorálacha an ailt seo, i bhfoirceannadh (faoi réir na feidhme a bheidh ag dlí na 
féimheachta, de réir fhorálacha an Achta seo, i gcás cuideachtaí dócmhainneacha), beidh 
na nithe seo a leanas inghlactha faoi chruthú in aghaidh na cuideachta:

  (a) na fiacha go léir is iníoctha ar theagmhas; agus

  (b) gach éileamh in aghaidh na cuideachta, láithreach nó todhchaí, cinnte nó teagmhasach, 
cinntithe nó inchúitithe le damáistí amháin;

  agus déanfar meastachán cóir, chomh fada agus is féidir sin, ar luach na bhfiach nó na 
n-éileamh sin atá faoi réir aon teagmhas nó inchúitithe le damáistí amháin, nó nach 
bhfuil luach cinnte orthu ar chúis éigin eile. 

 (2) Déanfar luach na bhfiach agus na n-éileamh is inghlactha faoi chruthú de bhua  
fho-alt (1) a mheas, chomh fada agus is féidir, de réir a luacha ar an dáta a mheasfar a 
thosaigh an foirceannadh de bhua alt 589 nó 590, de réir mar a bheidh (dá ngairtear an 
“dáta tosaithe” ina dhiaidh seo san Acht seo). 

 (3) I gcás go dtiocfaidh aon chíos nó íocaíocht eile chun bheith dlite tráthanna  
sonraithe agus go ndéanfar an t-ordú foirceanta nó an rún foirceanta tráth ar bith seachas 
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aon tráth díobh sin, féadfaidh na daoine a bheidh i dteideal an chíosa nó na híocaíochta 
cruthúnas a thabhairt le haghaidh cuid chomhréireach de nó di suas go dtí an dáta  
tosaithe amhail is dá mbeadh an cíos nó an íocaíocht ag fabhrú chun bheith dlite ó lá go 
lá ach tá an méid sin faoi réir fho-alt (4).

 (4) I gcás go bhfanfaidh an leachtaitheoir i seilbh áitreabh a bheidh forléasaithe le  
cuideachta a bheidh á foirceannadh, ní dhéanfaidh aon ní i bhfo-alt (3) difear do cheart 
thiarna talún an áitribh sin íocaíocht cíosa a éileamh le linn thréimhse áitíochta na 
cuideachta tar éis thosach an fhoirceanta. 

 (5) Beidh feidhm ag fo-alt (6) maidir le fiach nó suim má chomhlíontar gach ceann de  
na coinníollacha seo a leanas ina leith:

  (a) gur fiach nó suim chinnte é nó í;

  (b) gurb iníoctha é nó í tráth áirithe nó ar shlí eile;

  (c) nach mbeidh ús forchoimeádta air nó uirthi nó comhaontaithe ina leith; agus

  (d) go mbeidh sé nó sí thar téarma ar an dáta tosaithe.

 (6) Féadfaidh an creidiúnaí cruthúnas a thabhairt le haghaidh ús ar fhiach nó ar shuim lena 
mbaineann an fo-alt seo de réir ráta, nach mó ná an ráta cuí, don tréimhse suas go dtí an 
dáta tosaithe agus dar tosach— 

  (a) más iníoctha an fiach nó an tsuim de bhua ionstraim i scríbhinn tráth áirithe, an tráth 
a bheidh an fiach nó an tsuim iníoctha amhlaidh, agus

  (b) más iníoctha an fiach nó an tsuim ar shlí eile — le linn éileamh i scríbhinn a  
dhéanamh ina leith, is éileamh ag tabhairt fógra go n-éileofar ús ó dháta an éilimh go 
dtí tráth na híocaíochta.

 (7) Féadfaidh creidiúnaí cruthúnas a thabhairt le haghaidh fiach nach mbeidh iníoctha  
ar an dáta tosaithe amhail is dá mbeadh sé iníoctha láithreach, agus féadfaidh sé nó sí 
díbhinní a fháil go comhionann leis na creidiúnaithe eile, gan ach lacáiste úis a asbhaint 
de réir an ráta chuí arna ríomh ó thráth dearbhaithe díbhinne go dtí an tráth a thiocfadh 
an fiach chun bheith iníoctha de réir théarmaí tabhaithe an fhéich. 

 (8) Mura rud é go bhforáiltear a mhalairt le bunreacht na cuideachta nó leis na  
coinníollacha ar ar eisíodh na scaireanna i gceist, ní bheidh díbhinní a dhearbhaigh 
cuideachta breis agus 6 bliana roimh an dáta tosaithe, is díbhinní nár éilíodh laistigh 
den tréimhse 6 bliana sin, ina n-éileamh a bheidh inghlactha faoi chruthú in aghaidh na 
cuideachta chun críocha an fhoirceanta.

Íocaíochtaí tosaíochta i bhfoirceannadh

621. (1) San alt seo, ciallaíonn an “dáta iomchuí”— 

  (a) i gcás ina n-ordófar an chuideachta a fhoirceannadh, an dáta a cheapfar (nó a 
chéadcheapfar) leachtaitheoir sealadach nó, mura ndéanfar aon cheapachán den 
sórt sin, dáta an ordaithe foirceanta, mura rud é, i gceachtar cás, gur tosaíodh ar an 
gcuideachta a fhoirceannadh go toilteanach roimh an dáta sin, agus 

  (b) i gcás nach mbeidh feidhm ag mír (a), an dáta a rithfear an rún chun an  
chuideachta a fhoirceannadh. 
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 (2) Nuair a bheidh foirceannadh á dhéanamh, íocfar i dtosaíocht ar gach fiach eile— 

  (a) na rátaí agus na cánacha seo a leanas: 

   (i) na rátaí áitiúla go léir a bheidh dlite ón gcuideachta ar an dáta iomchuí agus a 
tháinig chun bheith dlite agus iníoctha laistigh de 12 mhí díreach roimh an dáta 
sin;

   (ii) gach cáin is inmheasúnaithe ar an gcuideachta, i ndáil leis an gcuideachta nó ag 
an gcuideachta faoin Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997 nó a chionroinnfear ar 
bhonn ama, i leith tréimhse a chríochnóidh ar an dáta iomchuí nó roimhe agus a 
mbeidh an cháin lena mbaineann dlite agus iníoctha ina haghaidh, ach ní faide 
an tréimhse áirithe (a n-éileofar tosaíocht faoin bhfomhír seo maidir leis an gcáin 
lena mbaineann ina leith) ná 12 mhí;

   (iii) aon mhéid a bheidh dlite ar an dáta iomchuí i leith suimeanna a dhlíonn fostóir 
faoi Chuid 18D nó Caibidil 4 de Chuid 42 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997 
agus aon rialacháin faoin Acht sin a asbhaint as díolaíochtaí lena mbaineann an 
Chuid sin nó an Chaibidil sin agus a d’íoc an fostóir sin i gcaitheamh na tréimhse 
12 mhí a chríochnaigh ar an dáta iomchuí nó roimhe arna laghdú d’aon mhéid a 
dhligh an fostóir sin a aisíoc faoin gCuid sin nó faoin gCaibidil sin agus faoi na 
rialacháin sin faoin gCuid sin nó faoin gCaibidil sin i gcaitheamh na tréimhse 
sin, mar aon le hús is iníoctha faoi alt 991 den Acht sin; 

   (iv) aon cháin agus ús a dhlíonn cuideachta faoin Acht Comhdhlúite Cánach 
Breisluacha, 2010 i ndáil le tréimhsí inchánach a chríochnaigh laistigh den 
tréimhse 12 mhí a chríochnaigh roimh an dáta iomchuí; 

   (v) aon cháin mhaoine áitiúil a dhlíonn an chuideachta a íoc leis na Coimisinéirí 
Ioncaim faoi alt 74 den Acht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil), 2012 i 
gcaitheamh na chéad tréimhse 12 mhí a chríochnaigh roimh an dáta iomchuí 
agus aon ús is iníoctha i ndáil leis an gcáin sin faoi alt 149 den Acht sin;

   (vi) méid cánach maoine áitiúla is iníoctha, faoi alt 16 den Acht Airgeadais  
(Cáin Mhaoine Áitiúil), 2012, ag an gcuideachta ar an dáta iomchuí a mhéid a 
bheidh an cháin sin iníoctha i leith aon dáta dliteanais áirithe (de réir bhrí alt 2 
den Acht sin) roimh an dáta iomchuí agus aon ús is iníoctha i ndáil leis an gcáin 
sin faoi alt 149 den Acht sin,

  (b) pá nó tuarastal uile—

   (i) cibé acu a tuilleadh nó nár tuilleadh é go hiomlán nó go páirteach mar  
choimisiún, nó

   (ii) cibé acu in aghaidh ama nó ar thascobair a bhí sé iníoctha,

   aon fhostaí i leith seirbhísí a rinneadh don chuideachta i gcaitheamh na 4 mhí  
roimh an dáta iomchuí, 

  (c) an luach saothair fabhraithe go léir in aghaidh saoire a tháinig chun bheith  
iníoctha le haon fhostaí (nó, i gcás bhás an duine, le haon duine eile i ndualgas 
a chirt nó a cirt) ar dheireadh a theacht le fostaíocht an fhostaí roimh an ordú nó  
an rún foirceanta nó de bharr a éifeachta,
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  (d) mura rud é nach bhfuil an chuideachta á foirceannadh go toilteanach ach amháin 
chun í a athchóiriú nó chun í a chónascadh le cuideachta eile—

   (i) na suimeanna go léir a bheidh dlite i leith ranníocaí a bhí iníoctha i gcaitheamh 
an 12 mhí roimh an dáta iomchuí ag an gcuideachta mar fhostóir aon daoine faoi 
na hAchtanna Leasa Shóisialaigh, agus

   (ii) na suimeanna go léir a bheidh dlite i leith ranníocaí a bheadh iníoctha faoi 
fhorálacha alt 13(2)(d) den Acht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh, 2005 ag 
an gcuideachta mar fhostóir aon daoine maidir le luach saothair ar bith i leith 
aon tréimhse fostaíochta i gcaitheamh an 12 mhí roimh an dáta iomchuí fiú dá 
n-íocfaí an luach saothair sin tar éis an dáta iomchuí,

  (e) mura rud é nach bhfuil an chuideachta á foirceannadh go toilteanach ach amháin 
chun í a athchóiriú nó chun í a chónascadh le cuideachta eile, na suimeanna go léir 
a bheidh dlite ón gcuideachta i leith damáistí agus costas nó dliteanas mar gheall ar 
dhamáistí agus costais, agus is iníoctha le duine ar fostú aici i ndáil le tionóisc, ar 
tionóisc í a tharla— 

   (i) roimh an dáta iomchuí, agus

   (ii) i gcúrsa fhostaíocht an duine ag an gcuideachta,

   ach amháin sa mhéid nach mbeidh an chuideachta slánaithe go héifeachtach ag 
árachóirí in aghaidh na ndamáistí agus na gcostas sin,

  (f) na suimeanna go léir a bheidh dlite d’aon fhostaí de bhun aon scéim nó 
comhshocraíocht chun íocaíochtaí a sholáthar don fhostaí le linn dó nó di a bheith as 
láthair ón bhfostaíocht de dheasca easláinte, 

  (g) aon íocaíochtaí a bheidh dlite aon tráth den chuideachta de bhun aon scéim nó 
comhshocraíocht chun sochair aoisliúntais a sholáthar d’fhostaithe de chuid na 
cuideachta cibé acu atá na híocaíochtaí sin dlite—

   (i) i leith ranníoc na cuideachta leis an scéim sin nó faoin gcomhshocraíocht sin,  
nó

   (ii) i leith ranníocaí den sórt sin is iníoctha ag na fostaithe leis an gcuideachta faoin 
scéim sin nó faoin gcomhshocraíocht sin agus a asbhaineadh as pá nó tuarastal 
fostaithe.

 (3) Maidir le fo-alt (2), is fo-alt é i dteannta aon achtachán eile lena ndéantar foráil  
maidir le tosaíocht a thabhairt d’fhiach nó do shuim áirithe i bhfoirceannadh.

 (4) Faoi réir fho-alt (5), agus d’ainneoin aon ní i bhfo-alt (2)(b), ní mó ná €10,000, i gcás  
aon éilitheoir ar leith, an tsuim a mbeidh tosaíocht le tabhairt di faoi fho-alt (2)(b). 

 (5) I gcás éilitheoir faoi fho-alt (2)(b) a bheith ina shaothraí feirme nó ina saothraí feirme 
a rinne conradh chun cuid dá phá nó dá pá a íoc leis nó léi mar chnapshuim i ndeireadh 
bhliain a fhostaithe nó a fostaithe, beidh tosaíocht aige nó aici maidir le hiomlán na 
suime sin, nó cibé cuid di a chinnfidh an chúirt a bheith dlite faoin gconradh, i gcomhréir 
le tréimhse na seirbhíse anuas go dtí an dáta iomchuí.

 (6) Má tugadh aon íocaíocht— 

  (a) d’aon fhostaí de chuid cuideachta, i gcuntas pá nó tuarastail, nó
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  (b) d’aon fhostaí nó, i gcás a bháis nó a báis, d’aon duine eile i ndualgas a chirt nó a  
cirt, i gcuntas luach saothair fabhraithe i leith saoire, nó

  (c) d’aon fhostaí le linn dó nó di a bheith as láthair ó fhostaíocht de dheasca easláinte  
nó de bhun aon scéim nó comhshocraíocht chun sochair aoisliúntais a sholáthar dó 
nó di nó ina leith,

  as airgead a d’airlic duine éigin chun na críche sin, beidh ag an duine a d’airlic an 
t-airgead ceart tosaíochta, i bhfoirceannadh, i leith an airgid a airleacadh agus a íocadh 
amhlaidh go feadh an mhéid a mbeidh an tsuim, a bheadh an fostaí nó aon duine eile 
i ndualgas a chirt nó a cirt i dteideal tosaíocht ina leith san fhoirceannadh, tar éis a 
laghdaithe mar gheall ar an íocaíocht a bheith déanta.

 (7) Maidir leis na fiacha sin roimhe seo — 

  (a) beidh siad ar aon chéim lena chéile agus íocfar iad go hiomlán, mura rud é nach leor 
na sócmhainní chun iad a ghlanadh, agus sa chás sin laghdófar iad i gcionúireachtaí 
comhionanna; agus

  (b) sa mhéid nach leor chun iad a ghlanadh na sócmhainní de chuid na cuideachta a 
bheidh ar fáil chun creidiúnaithe ginearálta a íoc, beidh tosaíocht acu ar éilimh 
bintiúrach faoi aon mhuirear foluaineach a bhunaigh an chuideachta, agus íocfar iad 
dá réir sin as aon mhaoin a bheidh ar áireamh sa mhuirear sin nó a bheidh faoina  
réir.

 (8) Faoi réir cibé suimeanna a choinneáil is gá le haghaidh chostais agus chaiteachais an 
fhoirceanta, déanfar na fiacha sin roimhe seo a ghlanadh láithreach sa mhéid gur leor na 
sócmhainní faoina gcomhair, agus i gcás fiacha dá dtugtar tosaíocht le fo-alt (2)(d), ní 
éileofar cruthú foirmiúil orthu ach amháin sa mhéid go bhforáiltear a mhalairt le rialacha 
cúirte.

Forálacha forlíontacha i ndáil le halt 621

622. (1) Faoi réir fho-alt (2), más rud é go ndéanfaidh nó go ndearna tiarna talún nó duine eile 
tochsal ar aon earraí nó éifeachtaí de chuid cuideachta laistigh den tréimhse 3 mhí roimh 
an dáta iomchuí, beidh na fiacha dá dtugtar tosaíocht le halt 621 ina dtúsmhuirear ar na 
hearraí nó na héifeachtaí a ndéanfar nó a ndearnadh tochsal orthu amhlaidh, nó ar na 
fáltais as a ndíol.

 (2) Maidir le haon airgead a íocfar faoi aon mhuirear den sórt dá dtagraítear i bhfo-alt (1), 
is ionann na cearta tosaíochta a bheidh ag an tiarna talún nó ag an duine eile agus ag an 
duine lena ndéanfar an íocaíocht. 

 (3) Chun críoch alt 621 measfar gur pá i leith seirbhísí a rinneadh don chuideachta i rith na 
tréimhse sin aon luach saothair in aghaidh tréimhse shaoire, nó tréimhse asláithreachta ó 
obair ar chúis mhaith. 

 (4) Faoi réir fho-alt (5), féadfaidh an tAire le hordú an méid a shonraítear in alt 621(4) a 
athrú. 

 (5) Ní fhéadfar ordú faoi fho-alt (4) a dhéanamh ach amháin, aon tráth áirithe (an “tráth 
iomchuí”), más dealraitheach don Aire gur cuí é sin a dhéanamh ag féachaint do na 
hathruithe ar luach airgid i gcoitinne sa Stát a tharla i gcaitheamh na tréimhse dar 
tosach— 
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  (a) dáta rite an Achta seo, nó

  (b) más rud e gur feidhmíodh na cumhachtaí faoi fho-alt (4) roimhe sin, díreach tar  
éis a bhfeidhmithe roimhe sin,

  agus dar críoch an tráth iomchuí.

 (6) An tosaíocht a thugtar le halt 621(2) ní bheidh feidhm aici ach amháin maidir leis na 
fiacha sin—

  (a) a bheidh curtha in iúl don leachtaitheoir, nó 

  (b) a mbeidh eolas curtha ag an leachtaitheoir orthu

  laistigh den tréimhse 6 mhí tar éis fógrán faoi choinne éileamh a bheith curtha ag an 
leachtaitheoir in 2 nuachtán laethúla ar a laghad a léitear sa cheantar ina bhfuil oifig 
chláraithe na cuideachta suite.

 (7) San alt seo, tá le “dáta iomchuí” an bhrí chéanna atá leis in alt 621.

Díbhinní neamhéilithe agus iarmhéideanna a íoc le cuntas áirithe 

623. (1) Nuair a bheidh cuideachta foirceanta, agus ar tí a díscaoilte, déanfaidh an leachtaitheoir 
iomlán na ndíbhinní neamhéilithe is inghlactha faoi chruthú agus na n-iarmhéideanna  
nár cuireadh chun feidhme nó nach bhfuil indáilte a thaisceadh i cibé cuntas a  
fhorordóidh an tAire.

 (2) Is ar an modh forordaithe a dhéanfar aon iarratas ó dhuine a bheidh á éileamh go bhfuil 
sé i dteideal aon díbhinn nó íocaíocht as taisceadh a rinneadh de bhun fho-alt (1) agus 
aon íocaíocht as an taisceadh sin mar shásamh san éileamh sin. 

 (3) Ar 7 mbliana a bheith caite ó dháta aon taiscthe a rinneadh de bhun fho-alt (1), íocfar 
isteach sa Státchiste an méid den taisceadh a bheidh fágtha gan a éileamh, ach más 
deimhin leis an gcúirt go bhfuil aon duine a dhéanfaidh éileamh i dteideal aon díbhinn 
nó íocaíocht as an airgead a íocadh isteach sa Státchiste, féadfaidh sí a ordú go n-íocfar 
sin agus eiseoidh an tAire Airgeadais cibé suim is gá chun soláthar don íocaíocht sin. 

 (4) Más rud é, maidir le hairgead a infheisteoidh nó a thaiscfidh leachtaitheoir ar ús, gur  
cuid é den mhéid a cheanglaítear a thaisceadh, de bhun fho-alt (1), sa chuntas dá 
dtagraítear san fho-alt sin, déanfaidh an leachtaitheoir an infheistíocht a réadú nó an 
taisceadh a tharraingt siar agus na fáltais a íoc isteach sa chuntas sin.

caiBidil 8

Leachtaitheoirí

Dualgas leachtaitheora maoin na cuideachta a riaradh, a dháileadh, etc.

624. (1) Faoi réir fho-alt (3), beidh sé de dhualgas ar leachtaitheoir maoin na cuideachta dár 
ceapadh é nó í a riaradh.

 (2) Chun críoch fho-alt (1), folaíonn “maoin na cuideachta a riaradh” méid mhaoin na 
cuideachta a fhionnadh agus, de réir mar is cuí:

  (a) maoin na cuideachta a bhailiú agus a thabhairt isteach;
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  (b) an mhaoin sin a réadú; agus

  (c) an mhaoin sin a dháileadh;

  de réir an dlí.

 (3) Faoi réir alt 559(3) go (5), is iad na dualgais a fhoráiltear san ordú lena gceapfar 
leachtaitheoir sealadach nó in aon ordú ón gcúirt ina dhiaidh sin dualgais an leachtaitheora 
shealadaigh sin.

**How liquidator is to be described and validity of act 

625. (1) Is é an teideal “leachtaitheoir” (nó, i gcás leachtaitheoir sealadach, “leachtaitheoir 
sealadach”) na cuideachta áirithe ar ceapadh ina leith é nó í a thabharfar de thuairisc ar 
leachtaitheoir agus ní hé a ainm nó a hainm féin é. 

 (2) Faoi réir alt 621, beidh gníomhartha leachtaitheora bailí d’ainneoin aon lochtanna a 
d’aimseofaí ina dhiaidh sin ina cheapadh nó ina ceapadh nó ina cháilíocht nó ina cáilíocht. 

Cumhachtaí leachtaitheoirí sealadacha 

626. (1) Nuair a dhéanfaidh an chúirt leachtaitheoir sealadach a cheapadh, ansin, faoi réir alt 
559(3) go (5), beidh cibé cumhachtaí aige nó aici a ordóidh an chúirt.

 (2) Nuair a dhéanfaidh an chúirt leachtaitheoir sealadach a cheapadh, féadfaidh an chúirt 
cibé teorainneacha agus srianta a chur ar chumhachtaí aon oifigeach eile de chuid na 
cuideachta is cuí léi. 

Cumhachtaí an leachtaitheora

627. Beidh na cumhachtaí a leagtar amach i ngach ceann de na míreanna den Tábla a ghabhann 
leis an alt seo ag an leachtaitheoir.

An Tábla

Imeachtaí dlí, gnó na cuideachta a sheoladh, etc.

1. An chumhacht chun—

(a) aon chaingean nó imeacht dlí eile a thionscnamh in ainm agus thar ceann na 
cuideachta;

(b) aon chaingean nó imeacht dlí eile a chosaint in ainm agus thar ceann na 
cuideachta;

(c) gnó na cuideachta a atosú agus a choimeád ar siúl sa mhéid gur gá sin chun í a 
fhoirceannadh go tairbhiúil, i gcás nach raibh an gnó sin ag leanúint ar aghaidh 
ar dháta ceaptha an leachtaitheora nó gur scoir sé tar éis an cheaptha sin;

(d) leanúint de ghnó cuideachta a choimeád ar siúl sa mhéid gur gá sin chun í a 
fhoirceannadh go tairbhiúil, i gcás go raibh an gnó sin ag leanúint ar aghaidh ar 
dháta ceaptha an leachtaitheora agus nár scoir sé ina dhiaidh sin;

(e) cleachtóir dlí a cheapadh chun cúnamh a thabhairt don leachtaitheoir i  
gcomhlíonadh a dhualgas nó a dualgas.

Creidiúnaithe áirithe a íoc, éilimh áirithe a chomhréiteach, etc.
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2. An chumhacht chun—

(a)  aon aicmí creidiúnaithe a íoc go hiomlán;

(b)  aon chomhréiteach nó comhshocraíocht a dhéanamh le creidiúnaithe nó le 
daoine a bheidh á éileamh gur creidiúnaithe iad, nó a bhfuil, nó a líomhnóidh 
go bhfuil, aon éileamh acu, láithreach nó todhchaí, cinnte nó teagmhasach, 
cinntithe nó inchúitithe le damáistí amháin in aghaidh na cuideachta, nó trína 
bhféadfadh an chuideachta teacht faoi dhliteanas; 

(c)  comhréiteach a dhéanamh maidir leis na nithe seo a leanas—

  (i) gach glaoch agus gach dliteanas i leith glaochanna, gach fiach agus gach 
dliteanas a bhféadfadh fiacha teacht as, agus gach éileamh, láithreach 
nó todhchaí, cinnte nó teagmhasach, cinntithe nó inchúitithe le damáistí 
amháin, atá ar marthain nó a shíltear a bheith ar marthain idir an chuideachta 
agus ranníocóir nó ranníocóir líomhnaithe nó féichiúnaí eile nó duine eile, 
a thabhódh dliteanas chun na cuideachta; agus

  (ii) gach ceist a bhaineann le sócmhainní nó foirceannadh na cuideachta nó a 
dhéanfadh difear dóibh, in aon slí, 

ar cibé téarmaí ar a gcomhaontófar, agus aon urrús a ghlacadh go ndéanfar urscaoileadh 
ar aon ghlaoch, fiach, dliteanas nó éileamh den sórt sin, agus urscaoileadh iomlán a 
thabhairt ina leith sin.

???????

3. An chumhacht chun— 

(a) fiacha agus dliteanais na cuideachta a fhionnadh;

(b) maoin na cuideachta a dhíol ar cheant poiblí nó trí chonradh príobháideach, leis 
an gcumhacht, chun críocha na fomhíre seo—

  (i) chun iomlán na maoine a aistriú chuig aon chuideachta nó duine eile; 

  (ii) chun an mhaoin a dhíol ina míreanna, 

 agus, le haghaidh talamh na cuideachta nó aon chuid de a dhíol, an díol sin a 
dhéanamh trí dheontas, tíolacadh, aistriú, léas, foléas, nó eile, agus aon chíos a 
dhíol a forchoimeádadh ar aon deontas den sórt sin nó aon fhrithdhílse a bheadh 
feifeach ar fhoirceannadh aon léasa den sórt sin. 

Doiciméid áirithe a fhorghníomhú, ionstraimí soshannta a tharraingt, etc.

4. An chumhacht chun—

(a) gach gníomh a dhéanamh agus gach gníomhas, admháil agus doiciméad eile a 
fhorghníomhú in ainm agus thar ceann na cuideachta, agus chun na críche sin 
séala na cuideachta a úsáid, nuair is gá sin; 

(b) aon bhille malairte nó nóta gealltanais a tharraingt, a ghlacadh, a dhéanamh 
agus a fhormhuiniú in ainm agus thar ceann na cuideachta, leis an éifeacht 
chéanna maidir le dliteanas na cuideachta agus dá mbeadh an bille nó an nóta 
tarraingthe, glactha, déanta nó formhuinithe ag an gcuideachta nó thar a ceann i 
gcúrsa a gnó.

Cruthú a thabhairt i ndáil le héileamh i gcás féimheacht ranníocóra, etc.
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5. I gcás inar breithníodh aon ranníocóir a bheith féimheach nó inar thíolaic sé nó sí 
achainí ar chomhshocraíocht lena chreidiúnaithe nó lena creidiúnaithe de bhun an 
Achta Féimheachta, 1988, an chumhacht chun— 

(a) cruthú a thabhairt agus céim thosaíochta a bheith aige nó aici agus éileamh a 
dhéanamh san fhéimheacht nó sa chomhshocraíocht le haghaidh aon iarmhéid 
in aghaidh eastát an ranníocóra; agus

(b) díbhinní a fháil san fhéimheacht nó sa chomhshocraíocht i leith an iarmhéid sin,

mar fhiach leithleach atá dlite ón bhféimheach nó ón bhféichiúnaí comhshocraíochta, 
agus sin go rátúil leis na creidiúnaithe leithleacha eile. 

Creidmheas a fháil.

6. An chumhacht chun creidmheas a fháil, cibé acu ar urrús mhaoin na cuideachta nó ar 
shlí eile.

Litreacha riaracháin a bhaint amach, íocaíocht a fháil ar shlí eile ó ranníocóir nó ó 
fhéichiúnaí, etc.

7. An chumhacht chun—

(a) litreacha riaracháin maidir le haon ranníocóir nó féichiúnaí éagtha a bhaint 
amach in ainm an leachtaitheora (is é sin ainm an leachtaitheora mar a thabharfar 
de thuairisc air nó uirthi faoi alt 625); agus 

(b) aon ghníomh eile a dhéanamh in ainm an leachtaitheora (is é sin ainm an 
leachtaitheora mar a thabharfar de thuairisc air nó uirthi amhlaidh) ar gá é a 
dhéanamh chun íocaíocht a fháil ar aon airgead a bheidh dlite ó ranníocóir nó 
ó fhéichiúnaí nó óna eastát nó óna heastát agus nach féidir é a dhéanamh go 
caoithiúil in ainm na cuideachta,

agus i ngach cás den sórt sin measfar, chun go bhféadfaidh an leachtaitheoir na litreacha 
riaracháin a bhaint amach nó an t-airgead a ghnóthú, an t-airgead a bheith dlite don 
leachtaitheoir é nó í féin; 

Urrús a thabhairt ar chostais agus gníomhairí a cheapadh.

8. An chumhacht chun—

(a) urrús a thabhairt ar chostais in aon imeachtaí a thionscnóidh an chuideachta nó 
an leachtaitheoir in ainm na cuideachta;

(b) gníomhaire a cheapadh chun aon ghnó a dhéanamh nach féidir leis an 
leachtaitheoir a dhéanamh nó ar míréasúnach a bheith ag súil go ndéanfadh an 
leachtaitheoir é go pearsanta.

Coimeád agus urlámhas maoine agus diúscairt earraí meatacha, etc.

9. An chumhacht chun—

(a)  an mhaoin go léir a bhfuil, nó a ndealraíonn sé go bhfuil, teideal ag an gcuideachta 
chuici a ghlacadh faoina choimeád nó faoina coimeád nó faoina urlámhas nó 
faoina hurlámhas; 

(b)  earraí meatacha agus earraí eile a dhiúscairt ar dócha go laghdófaí a luach mura 
ndiúscrófaí láithreach iad; 
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(c)  na nithe eile sin go léir a dhéanamh a bheidh riachtanach chun maoin na 
cuideachta a chosaint.

Cumhacht iarmharach.

10. An chumhacht chun gach ní eile a dhéanamh is gá chun cúrsaí na cuideachta a 
fhoirceannadh agus a maoin a dháileadh.

Cruinnithe ginearálta de chuid na cuideachta a ghairm, etc. 

628. Féadfaidh an leachtaitheoir—

  (a) cruinnithe ginearálta den chuideachta,

  (b) cruinnithe de chreidiúnaithe na cuideachta, nó

  (c) más ann do choiste iniúchta, cruinnithe den choiste sin,

 a ghairm—

  (i) chun ceadú le rún ó chomhaltaí, ó chreidiúnaithe nó ón gcoiste iniúchta a fháil, nó

  (ii) chun críche aon cháis eile inar cuí leis no léi cruinniú den sórt sin a chomóradh  
(agus nach bhforáiltear go sonrach ar shlí eile leis an Acht seo maidir leis an 
leachtaitheoir do chomóradh an chéanna).

An fógra a thabharfar maidir le feidhmiú cumhachtaí, srianta ar fhéindéileáil, etc.

629. (1) Faoi réir fho-alt (2), i gcás go bhfeidhmeoidh leachtaitheoir aon chumhacht a  
shonraítear i mír 1 nó 2 den Tábla a ghabhann le halt 627, déanfaidh sé nó sí, laistigh 
de 14 lá tar éis dháta an fheidhmithe sin, fógra i dtaobh an fheidhmithe sin a thabhairt—

  (a) i gcás foirceannadh ag an gcúirt nó foirceannadh toilteanach ag creidiúnaithe, don 
choiste iniúchta nó, murab ann do choiste den sórt sin, do na creidiúnaithe go léir den 
chuideachta is eol don leachtaitheoir nó a bheidh curtha in iúl dó nó di, nó

  (b) i gcás foirceannadh toilteanach ag comhaltaí, do chomhaltaí na cuideachta. 

 (2) Maidir le cumhacht a fheidhmiú a shonraítear i mír 2(b) nó (c) den Tábla a ghabhann le 
halt 627, ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) más rud é nach mó ná €500 méid an éilimh nó an 
ghlaoigh lena mbaineann feidhmiú na cumhachta.

 (3) Faoi réir fho-alt (9), ní dhéanfaidh leachtaitheoir cuideachta, trí chonradh  
príobháideach, sócmhainn nach sócmhainn airgid den luach riachtanach a dhíol 
le duine atá, nó a bhí sna 3 bliana roimh dháta thosach an fhoirceanta, ina oifigeach 
nó ina hoifigeach don chuideachta, mura mbeidh an fógra seo a leanas tugtha ag an 
leachtaitheoir.

 (4) Is éard é an fógra sin fógra 14 lá ar a laghad go bhfuil sé ar intinn ag an leachtaitheoir 
déanamh amhlaidh a thabharfar do na creidiúnaithe go léir den chuideachta is eol don 
leachtaitheoir nó a bheidh curtha in iúl don leachtaitheoir.

 (5) I bhfo-alt (3)—

  folaíonn “oifigeach”, i ndáil le cuideachta—

  (a) duine atá bainteach, de réir bhrí alt 220, le stiúrthóir ar an gcuideachta, agus . 
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  (b) cúlstiúrthóir ar an gcuideachta;

  tá le “sócmhainn nach sócmhainn airgid” agus “luach riachtanach” na bríonna a  
shanntar dóibh le halt 238.

 (6) Faoi réir fho-alt (9), ní dhéanfaidh an leachtaitheoir nó aon chomhalta de choiste  
iniúchta cuideachta, le linn dó nó di a bheith ag gníomhú mar leachtaitheoir nó mar 
chomhalta den choiste sin, aon chuid de mhaoin na cuideachta a cheannach, go díreach 
nó go neamhdhíreach, é féin no í féin nó trí aon fhostóir, comhpháirtí, gníomhaire nó 
fostaí.

 (7) Faoi réir fho-alt (9), má choimeádann an leachtaitheoir gnó na cuideachta ar siúl (i 
gceachtar den 2 chás a leagtar amach i mír 1 den Tábla a ghabhann le halt 627), ní 
cheannóidh an leachtaitheoir earraí chun an gnó sin a choimeád ar siúl ó aon duine a 
mbeidh baint aige nó aici leis an leachtaitheoir de chineál a thabharfadh go bhfaigheadh 
an leachtaitheoir aon chuid den bhrabús (más ann) a thiocfadh as an idirbheart.

 (8) Faoi réir fho-alt (9), féadfaidh an chúirt, ar iarratas ó aon chreidiúnaí nó ranníocóir de 
chuid na cuideachta, aon cheannach a dhéanfar de shárú ar fho-alt (3), (6) nó (7) a chur 
ar ceal.

 (9) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (3), (6), (7) nó (8), de réir mar a bheidh, más rud é, roimh 
an díol nó, de réir mar is cuí, roimh an gceannach, go raibh ceadú sainráite faighte ina 
leith—

  (a) i gcás foirceannadh ag an gcúirt nó foirceannadh toilteanach ag creidiúnaithe, ón 
gcoiste iniúchta nó, murab ann do choiste den sórt sin, ó thromlach ó thaobh lín agus 
luacha de na creidiúnaithe den chuideachta is eol don leachtaitheoir nó, de réir mar 
a bheidh, don oifigeach nó don iaroifigeach nó don chomhalta a bheidh ag déanamh 
an cheannaigh lena mbaineann nó a bheidh curtha in iúl don leachtaitheoir nó, de réir 
mar a bheidh, don oifigeach, don iaroifigeach nó don chomhalta sin, nó

  (b) i gcás foirceannadh toilteanach ag creidiúnaithe, ó thromlach ó thaobh lín agus 
luacha de chomhaltaí na cuideachta.

 (10) Na costais agus na caiteachais a bhainfidh leis an gceadú dá dtagraítear i bhfo-alt (9) a 
fháil, is ar an duine ar chun a leasa a iarrfar an ceadú sin a bheidh siad agus ní íocfar iad 
as maoin na cuideachta. 

 (11) Gan dochar do ghinearáltacht alt 559(4) agus (5), i gcás go mbeidh aon cheann de na 
cumhachtaí speisialta a shonraítear sa Tábla a ghabhann le halt 627 tugtha le hordú 
ón gcúirt do leachtaitheoir sealadach, is cumhacht dá dtagraítear (cibé acu le tagairt 
shainráite don Tábla sin nó ar shlí eile) i bhfo-alt roimhe seo den alt seo, ansin folaíonn 
“leachtaitheoir” san fho-alt áirithe sin leachtaitheoir sealadach.

Srianta i bhfoirceannadh toilteanach ag creidiúnaithe agus nósanna imeachta i gcás 
mainneachtainí áirithe 

630. (1) Beidh feidhm ag an alt seo más rud é, i gcás foirceannadh toilteanach ag creidiúnaithe, 
go mbeidh leachtaitheoir ainmnithe ag an gcuideachta.

 (2) Faoi réir fho-alt (3), ní fheidhmeofar na cumhachtaí a thugtar don leachtaitheoir le  
halt 627 ach amháin le ceadú na cúirte, i rith na tréimhse roimh chruinniú na  
gcreidiúnaithe faoi alt 587 a thionól.
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 (3) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (2) maidir le feidhmiú cumhachta a shonraítear i mír 9 den 
Tábla a ghabhann le halt 627.

 (4) Beidh an leachtaitheoir i láthair ag cruinniú na gcreidiúnaithe a thionólfar faoi alt 587 
agus tabharfaidh sé nó sí tuairisc don chruinniú maidir le haon fheidhmiú dá chuid 
cumhachtaí aige nó dá cuid cumhachtaí aici faoi alt 627 nó 631. 

 (5) Más rud é go mainneoidh— 

  (a) an chuideachta alt 587(1), (2) nó (6) a chomhlíonadh, nó 

  (b) na stiúrthóirí alt 587(7) a chomhlíonadh, 

  déanfaidh an leachtaitheoir, laistigh de 14 lá tar éis an lae iomchuí, iarratas chun na 
cúirte ar ordacháin maidir leis an tslí ina leigheasfar an mhainneachtain sin. 

 (6) I bhfo-alt (5), ciallaíonn “an lá iomchuí” an lá a d’ainmnigh an chuideachta an 
leachtaitheoir nó an lá a tháinig sé nó sí chun fios a bheith aige nó aici i gcéaduair i 
dtaobh na mainneachtana, cibé acu is déanaí. 

 (7) Má mhainníonn leachtaitheoir, gan leithscéal réasúnach, aon fhoráil den alt seo a 
chomhlíonadh, beidh sé nó sí ciontach i gcion de chuid earnáil 3. 

Cumhacht chun a iarraidh ar an gcúirt ceisteanna a chinneadh nó maidir le cumhachtaí a 
fheidhmiú

631. (1) Féadfaidh gach duine díobh seo a leanas:

  (a) an leachtaitheoir nó an leachtaitheoir sealadach;

  (b) aon ranníocóir nó creidiúnaí de chuid na cuideachta;

  (c) an Stiúrthóir;

  iarratas a dhéanamh chun na cúirte á iarraidh uirthi aon cheist a éireoidh i  
bhfoirceannadh cuideachta (lena n-áirítear aon cheist maidir le haon fheidhmiú, nó le 
haon fheidhmiú beartaithe, ar aon cheann de chumhachtaí an leachtaitheora). 

 (2) Más deimhin leis an gcúirt go mbeidh sé cóir agus tairbheach an cheist a chinneadh, 
féadfaidh sí géilleadh don iarratas, go hiomlán nó go páirteach, ar cibé téarmaí agus 
coinníollacha is cuí léi, nó féadfaidh sí cibé ordú eile is cóir léi a dhéanamh de bhun an 
iarratais. 

 (3) Déanfaidh an chuideachta lena mbaineann cóip dheimhnithe d’ordú a dhéanfar de bhua 
an ailt seo— 

  (a) ag neamhniú rún chun foirceannadh a dhéanamh, nó

  (b) ag cur bac ar na himeachtaí i bhfoirceannadh,

  is orduithe a chumhachtaítear don chúirt leis an alt seo a dhéanamh, a chur ar aghaidh 
láithreach chuig an gCláraitheoir.

 (4) Má mhainníonn cuideachta fo-alt (3) a chomhlíonadh, beidh an chuideachta agus aon 
oifigeach di a rinne mainneachtain ciontach i gcion de chuid earnáil 4.
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Leabhair, taifid, etc. cuideachta a bheith gan aon lian

632. (1) Gan dochar d’fho-ailt (2) agus (3), ní bheidh aon duine i dteideal amhail in aghaidh 
leachtaitheoir nó leachtaitheoir sealadach cuideachta—

  (a) seilbh ar aon ghníomhas, ionstraim nó doiciméad eile de chuid na cuideachta, nó na 
leabhair chuntais, na hadmhálacha, na billí, na sonraisc nó na páipéir eile dá samhail 
a bhaineann leis na ráitis airgeadais nó leis an trádáil, leis na déileálacha nó le gnó na 
cuideachta a choinneáil siar, nó

  (b) aon lian a éileamh ar dhoiciméad nó ar aon rud eile dá dtagraítear i mír (a).

 (2) I gcás gur bunaíodh morgáiste, muirear nó gealltán trí aon doiciméad nó páipéar eile 
dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a thaisceadh le duine, ní dochar do chearta an duine faoin 
morgáiste, faoin muirear nó faoin ngealltán (seachas aon cheart seilbhe ar an doiciméad 
nó ar an bpáipéar) an duine do thabhairt an doiciméid nó an pháipéir ar aird don 
leachtaitheoir nó don leachtaitheoir sealadach.

 (3) I gcás go mbeidh, de bhua an ailt seo, seilbh ag leachtaitheoir nó leachtaitheoir  
sealadach ar aon doiciméad nó páipéir de chuid glacadóir ar mhaoin na cuideachta 
lena mbaineann nó a mbeidh teideal ag glacadóir é nó iad a scrúdú, déanfaidh an  
leachtaitheoir nó an leachtaitheoir sealadach, mura n-ordóidh an chúirt a mhalairt, 
an doiciméad nó na páipéir a chur ar fáil lena iniúchadh nó lena n-iniúchadh ag an 
nglacadóir gach tráth réasúnach.

 (4) Aon duine a dhéanfaidh, gan cúis chóir, seilbh ar aon doiciméad nó páipéar eile dá 
dtagraítear i bhfo-alt (1) a choinneáil siar, de shárú ar an bhfo-alt sin, beidh sé nó sí 
ciontach i gcion de chuid earnáil 3.

Cáilíochtaí duine chun a cheaptha nó a ceaptha mar leachtaitheoir nó leachtaitheoir 
sealadach — ginearálta

633. (1) Faoi réir ailt 634 agus 635, ní bheidh duine cáilithe chun a cheaptha nó a ceaptha mar 
leachtaitheoir de chuid cuideachta mura dtagann sé nó sí faoi réim mír den Tábla a 
ghabhann leis an alt seo.

 (2) Ní choiscfidh aon rud san alt seo ar dhuine—

  (a) nach dtagann faoi réim mhír 1, 2, 3 nó 4 den Tábla a ghabhann leis an alt seo, agus

  (b) a mbeidh iarratas déanta aige nó aici chun an Údaráis Maoirseachta faoi réim agus 
de réir mhír 5 den Tábla sin (dá ngairtear “iarratasóir iomchuí” i bhfo-alt (3)),

  gníomhú mar leachtaitheoir go dtí go gcinnfear an t-iarratas sin.

 (3) I dteannta fho-alt (2), ní choiscfidh aon ní san alt seo ar iarratasóir iomchuí leanúint 
de ghníomhú mar leachtaitheoir i bhfoirceannadh ar i ndáil leis a ceapadh é nó í ina 
leachtaitheoir roimh thosach feidhme an ailt seo d’ainneoin gur dhiúltaigh an tÚdarás 
Maoirseachta a iarratas nó a hiarratas arna dhéanamh faoi réim agus de réir mhír 5 den 
Tábla a ghabhann leis an alt seo.

 (4) San alt seo, folaíonn “leachtaitheoir” leachtaitheoir sealadach.

An Tábla
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An chéad earnáil — comhalta de chomhlacht cuntasaíochta forordaithe.

1. Is comhalta de chomhlacht cuntasaíochta forordaithe, de réir bhrí Chuid 15, an duine, 
is duine—

(a)  a shealbhaíonn deimhniú cleachta reatha arna eisiúint ag an gcomhlacht sin; 
agus

(b)  nach bhfuil toirmeasc air nó uirthi de bhua rialacha an chomhlachta sin nó de 
bhua ordachán, rialú nó breith ón gcomhlacht sin, nó ó aon choiste araíonachta 
nó cleachtais ghairmiúil dá chuid, gníomhú mar leachtaitheoir.

An dara hearnáil — aturnae cleachta.

2. Is aturnae an duine, is aturnae—

(a)  a shealbhaíonn deimhniú cleachta reachta arna eisiúint ag Dlí-Chumann na 
hÉireann faoi na hAchtanna Aturnaetha, 1954 go 2002; agus

(b)  nach bhfuil toirmeasc air nó uirthi de bhua rialacháin arna ndéanamh ag Dlí-
Chumann na hÉireann, nó de bhua breith arna tabhairt nó ordú arna dhéanamh 
ag an mBinse Araíonachta Aturnaetha, gníomhú mar leachtaitheoir.

An tríú hearnáil — comhalta de chomhlacht gairmiúil eile atá aitheanta ag an Údarás 
Maoirseachta

3. Is comhalta an duine de cibé comhlacht gairmiúil a aithneoidh an tÚdarás Maoirseachta 
ó am go ham chun críocha an ailt seo, is duine—

(a)  atá údaraithe de thuras na huaire ag an gcomhlacht gairmiúil sin chun na 
gníomhaíochtaí áirithe a shaothrú arb é cuspóir an chomhlachta sin iad a chur 
chun cinn nó a chothú nó ar maidir lena saothrú ag comhaltaí an chomhlachta 
sin a bunaíodh an comhlacht sin chun ionadaíocht a dhéanamh thar a gceann; 
agus 

(b)  nach bhfuil toirmeasc air nó uirthi de bhua rialacha de chuid an chomhlachta 
sin nó de bhua ordachán, rialú nó breith ón gcomhlacht sin, nó ó aon choiste 
araíonachta nó cleachtais ghairmiúil dá chuid, gníomhú mar leachtaitheoir.

An ceathrú hearnáil — duine atá cáilithe faoi dhlíthe stáit eile de chuid LEE

4. Tá an duine i dteideal faoi dhlíthe stáit de chuid LEE (nach é an Stát é) gníomhú mar 
leachtaitheoir in imeachtaí dócmhainneachta, agus na cáilíochtaí a shealbhaíonn an 
duine, nó na himthosca a bhaineann thairis sin leis an duine, agus lena dtugtar teideal 
dó nó di gníomhú amhlaidh, is cáilíochtaí iad lena dtugtar teideal dó nó di, de bhua aon 
ghníomh Comhphobail, gníomhú mar leachtaitheoir sa Stát.

An cúigiú hearnáil (is earnáil theoranta) — duine ag a bhfuil taithí phraiticiúil ar 
fhoirceantaí agus eolas ar an dlí iomchuí.

5. Beidh an duine—

(a)  tar éis dó nó di iarratas chuige sin a dhéanamh chun an Údaráis Maoirseachta 
san fhoirm fhorordaithe laistigh de 2 bhliain tar éis thosach feidhme an ailt seo; 
agus

(b)  tar éis dó nó di an táille fhorordaithe a íoc leis an Údarás Maoirseachta,
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údaraithe de thuras na huaire ag an Údarás Maoirseachta (is údarú a gcumhachtaítear 
don Údarás Maoirseachta, de bhua an ailt seo, é a dheonú) chun a cheaptha nó a ceaptha 
amhlaidh, i gcás gur deonaíodh an t-údarú sin ar na forais go comhlíonfaí gach ceann 
díobh seo a leanas—

  (i) go bhfuair an duine, roimh thosach feidhme an ailt seo, taithí iomchuí 
leordhóthanach ar fhoirceannadh cuideachtaí agus eolas ar an dlí is 
infheidhme maidir leis sin de bhua—

  (I) go raibh an duine—

 (A) fostaithe in obair iomchuí ag duine a tháinig, an tráth iomchuí, 
(nó, dá mbeadh an t-alt seo i ngníomh an tráth sin, a thiocfadh) 
faoi réim mhír 1, 2 nó 3; nó

 (B) ag gabháil, ar a chuntas féin nó ar a cuntas féin, d’obair iomchuí;

   nó

  (II) gur chleacht an duine i stát de chuid LEE (nach é an Stát é) mar 
leachtaitheoir;

  (ii) go bhfuil an duine, i dtuairim an Údaráis Maoirseachta, tar éis dó dul 
i gcomhairle leis an Stiúrthóir, ina dhuine nó ina duine cuí ceart chun 
gníomhú mar leachtaitheoir; agus

  (iii) nach dtagann an duine faoi réim mhír 1, 2, 3 nó 4.

Forálacha forlíontacha i ndáil le halt 633 (lena n-áirítear ceanglais maidir le cumhdach 
slánaíochta gairmiúla)

634. (1) Faoi réir an ailt sin roimhe seo, fho-alt (3) agus alt 635, ní bheidh duine cáilithe chun 
a cheaptha nó a ceaptha mar leachtaitheoir de chuid cuideachta mura mbeidh ar bun i  
ndáil leis an duine slánaíocht, i cibé méid agus de réir cibé téarmaí a fhorordófar ó am 
go ham le rialacháin a dhéanfaidh an tÚdarás Maoirseachta, i gcoinne caillteanais agus 
éilimh a eascróidh i leith dliteanas sibhialta a bheidh tabhaithe ag an duine i leith aon 
ghníomh nó neamhghníomh—

  (a) ag an duine,

  (b) ag aon seirbhíseach nó gníomhaire de chuid an duine, nó

  (c) acu sin araon,

  i seoladh fhoirceannadh na cuideachta lena mbaineann.

 (2) Maidir leis an tagairt i bhfo-alt (1) do shlánaíocht a bheith ar bun i ndáil le duine, is  
tagairt í do shlánaíocht a sholáthar (i gcoinne na gcaillteanas agus na n-éileamh dá 
dtagraítear san fho-alt sin) ar cheachtar de na modhanna seo a leanas:

  (a) an duine do dhéanamh agus do chothabháil polasaí árachais slánaíochta leis an 
ngnóthas árachais; nó

  (b) an duine do ghlacadh páirt, ar mhodh is inchurtha i bhfeidhm le dlí ag an duine, i 
gciste slánaíochta de chineál frithpháirteach atá aitheanta ag an Údarás Maoirseachta 
de thuras na huaire chun críocha an ailt seo.
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 (3) Níl feidhm ag fo-alt (1) maidir le duine i leith aon fhoirceannadh arb i ndáil leis a  
ceapadh é nó í ina leachtaitheoir roimh thosach feidhme an ailt seo.

 (4) Ní ghníomhóidh duine mar leachtaitheoir de chuid cuideachta tráth nach mbeidh sé  
nó sí cáilithe faoi alt 633 nó faoin alt seo chun a cheaptha nó a ceaptha chun na hoifige 
sin.

 (5) Más rud é, le linn dó nó di a bheith ag gníomhú mar leachtaitheoir de chuid cuideachta, 
go scoirfidh duine de bheith cáilithe faoi alt 633 nó faoin alt seo chun a cheaptha nó a 
ceaptha chun na hoifige sin, scarfaidh an duine air sin lena oifig nó lena hoifig.

 (6) Ar scaradh leis an oifig sin de dheasca na n-imthosca sin dó nó di, tabharfaidh an duine 
fógra i scríbhinn go bhfuil scartha leis an oifig sin aige nó aici (de dheasca na n-imthosca 
sin)—

  (a) laistigh de 2 lá tar éis an dáta a scarfaidh sé nó sí lena oifig nó lena hoifig,—

   (i) don Chláraitheoir,

   (ii) don Stiúrthóir, agus

   (iii) más rud é gur de bhun mhír 5 den Tábla a ghabhann le halt 633 a údaraíodh an 
duine a cheapadh mar leachtaitheoir — don Údarás Maoirseachta,

   agus

  (b) laistigh de 14 lá tar éis an dáta a scarfaidh sé nó sí lena oifig nó hoifig,—

   (i) i gcás foirceannadh ag an gcúirt, don chúirt agus—

    (I) má bhíonn coiste iniúchta ceaptha — do na comhaltaí den choiste sin, nó

    (II) mura mbeidh aon choiste iniúchta ceaptha — do chreidiúnaithe na cuideachta,

   (ii) i gcás foirceannadh toilteanach ag creidiúnaithe—

    (I) más rud é gur ceapadh coiste iniúchta — do na comhaltaí den choiste sin, nó

    (II) murar ceapadh aon choiste iniúchta — do chreidiúnaithe na cuideachta,

    nó

   (iii) i gcás foirceannadh toilteanach ag comhaltaí — do na comhaltaí den chuideachta.

 (7) Aon duine a sháróidh fo-alt (4) nó (5), beidh sé nó sí ciontach i gcion de chuid earnáil 2.

 (8) Aon duine a sháróidh fo-alt (6), beidh sé nó sí ciontach i gcion de chuid earnáil 3.

 (9) Maidir le duine a bheidh údaraithe faoi mhír 5 den Tábla a ghabhann le halt 633 chun a 
cheaptha nó a ceaptha mar leachtaitheoir—

  (a) má thagann an duine chun bheith cáilithe chun a cheaptha nó a ceaptha mar 
leachtaitheoir de chuid cuideachta de thoradh foráil eile den Tábla sin, scoirfidh 
údarú an duine faoin mír sin 5 air sin d’éifeacht a bheith leis,

  (b) féadfaidh an tÚdarás Maoirseachta údarú an duine faoin mír sin 5 a tharraingt siar nó 
a fhionraí (go ceann cibé tréimhse agus de réir cibé téarmaí is cuí leis) más deimhin 
leis nach bhfuil an duine inniúil a dhóthain nó a dóthain a thuilleadh ar a bheith 
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ag gníomhú mar leachtaitheoir nó nach duine inniúil cuí a thuilleadh é nó í chun  
bheith ag gníomhú mar leachtaitheoir.

 (10) Féadfaidh an tÚdarás Maoirseachta, faoi chomhair na gcostas ar cibé fiosruithe is gá 
a dhéanamh d’fhonn é d’fheidhmiú na gcumhachtaí faoi fho-alt (9)(b), cibé muirear 
tréimhsiúil a thobhach, tráthanna nach minice ná uair sa bhliain, is muirear a bheidh 
réasúnach, ar aon duine a bheidh ag gníomhú mar leachtaitheoir, is duine a bheidh ag 
gníomhú amhlaidh de bhua an duine a bheith údaraithe faoi mhír 5 den Tábla a ghabhann 
le halt 633.

 (11) San alt seo—

  ciallaíonn “gnóthas árachais” sealbhóir ar údarú faoi Rialacháin na gComhphobal 
Eorpach (Árachas Neamh-Shaoil), 1976 (I.R. Uimh. 115 de 1976);

  folaíonn “leachtaitheoir” leachtaitheoir sealadach.

Duine a bheith dícháilithe go sonrach óna cheapadh nó óna ceapadh mar leachtaitheoir  
nó mar leachtaitheoir sealadach

635. (1) Ní bheidh aon duine acu seo a leanas cáilithe chun a cheaptha nó a ceaptha nó chun 
bheith ag gníomhú mar leachtaitheoir de chuid cuideachta:

  (a) duine a bheidh, nó a bhí laistigh den tréimhse 24 mhí roimh dháta thosach an 
fhoirceanta, ina oifigeach nó ina hoifigeach, nó ina fhostaí nó ina fostaí de chuid na 
cuideachta;

  (b) ach amháin le cead na cúirte, tuismitheoir, céile, páirtnéir sibhialta, dearthóir, deirfiúr 
nó leanbh oifigigh de chuid na cuideachta;

  (c) duine is comhpháirtí, nó atá ar fostú, ag oifigeach nó ag fostaí de chuid na cuideachta;

  (d) duine is féimheach neamhurscaoilte;

  (e) duine nach bhfuil cáilithe de bhua foráil roimhe seo den fho-alt seo chun a cheaptha 
nó a ceaptha mar leachtaitheoir de chuid aon chomhlacht corpraithe eile arb é 
fochuideachta nó cuideachta sealbhaíochta na cuideachta sin nó fochuideachta do 
chuideachta sealbhaíochta na cuideachta sin é, nó a bheadh dícháilithe amhlaidh dá 
mba chuideachta an comhlacht corpraithe.

 (2) Aon tagairtí i bhfo-alt (1)—

  (a) do leanbh oifigigh, measfar go bhfolaíonn siad leanbh pháirtnéir sibhialta an oifigigh 
a bhfuil gnáthchónaí air nó uirthi leis an oifigeach agus leis an bpáirtnéir sibhialta,

  (b) d’oifigeach nó d’fhostaí de chuid na cuideachta, folaíonn siad iniúchóir reachtúil de 
chuid na cuideachta.

 (3) Beidh cibé fianaise a cheanglóidh an chúirt ina thacaíocht le hiarratas ar chead faoi  
fho-alt (1)(b). 

 (4) Más rud é, le linn dó nó di a bheith ag gníomhú mar leachtaitheoir de chuid cuideachta,  
go scoirfidh duine de bheith cáilithe chun gníomhú amhlaidh de bhua fho-alt (1), 
scarfaidh an duine air sin lena oifig nó lena hoifig.
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 (5) Ar scaradh leis an oifig sin dó nó di de dheasca na n-imthosca sin, tabharfaidh an duine 
fógra i scríbhinn á rá go bhfuil scartha leis an oifig sin aige nó aici (de dheasca na 
n-imthosca sin)—

  (a) laistigh de 2 lá tar éis an dáta a scarfaidh sé nó sí lena oifig nó lena hoifig,—

   (i) don Chláraitheoir,

   (ii) don Stiúrthóir, agus

   (iii) más rud é gur de bhun mhír 5 den Tábla a ghabhann le halt 633 a údaraíodh an 
duine a cheapadh mar leachtaitheoir — don Údarás Maoirseachta,

   agus

  (b) laistigh de 14 lá tar éis an dáta a scarfaidh sé nó sí lena oifig nó hoifig,—

   (i) i gcás foirceannadh ag an gcúirt, don chúirt agus—

    (I) más rud é gur ceapadh coiste iniúchta — do chomhaltaí an choiste sin, nó

    (II) murar ceapadh aon choiste iniúchta — do chreidiúnaithe na cuideachta,

   (ii) i gcás foirceannadh toilteanach ag creidiúnaithe—

    (I) más rud é gur ceapadh coiste iniúchta — do na comhaltaí den choiste sin, nó

    (II) murar ceapadh aon choiste iniúchta — do chreidiúnaithe na cuideachta,

    nó

   (iii) i gcás foirceannadh toilteanach ag comhaltaí — do na comhaltaí den chuideachta.

 (6) Aon duine—

  (a) a ghníomhóidh mar leachtaitheoir de chuid cuideachta nuair nach mbeidh sé nó sí 
cáilithe de bhua fho-alt (1) chun gníomhú amhlaidh, nó

  (b) a sháróidh fo-alt (4),

  beidh sé nó sí ciontach i gcion de chuid earnáil 2.

 (7) Aon duine a sháróidh fo-alt (5), beidh sé nó sí ciontach i gcion de chuid earnáil 3.

 (8) Ní bheidh feidhm ag fo-ailt (1) go (7) maidir le foirceannadh a tosaíodh roimh an 1 
Lúnasa 1991.

 (9) San alt seo, folaíonn “leachtaitheoir” leachtaitheoir sealadach.

Leachtaitheoir a cheapadh agus a chur as oifig i bhfoirceannadh toilteanach ag comhaltaí

636. (1) I míreanna (a) go (c) d’fho-alt (2) measfar go bhfolaíonn “leachtaitheoir” an  
leachtaitheoir nó na leachtaitheoirí a bheidh ceaptha ag an gcuideachta i bhfeidhmiú na 
gcumhachtaí faoi aon mhír acu sin.

 (2) Tar éis leachtaitheoir de chuid cuideachta a cheapadh faoi alt 583 i bhfoirceannadh 
toilteanach ag comhaltaí, féadfaidh an chuideachta, i gcruinniú ginearálta, ag cruinniú a 
chomórfar chun na críche sin—
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  (a) an leachtaitheoir a chur as oifig,

  (b) leachtaitheoir a cheapadh chun feidhmiú in ionad an leachtaitheora láithrigh nó  
chun gníomhú i dteannta an leachtaitheora láithrigh, nó

  (c) leachtaitheoir a cheapadh chun folúntas in oifig an leachtaitheora a líonadh.

 (3) D’ainneoin aon ní i gCuid 4, maidir le cruinniú ginearálta den chuideachta,—

  (a) chun críoch fho-alt (2)(a) nó (b), féadfar é a chomóradh, tar éis fógra 10 lá a  
thabhairt dá chomhaltaí a bheith tugtha—

   (i) ag aon chomhalta de agus údarás i scríbhinn aige nó aici ó líon nach lú ná an 
deichiú cuid de na comhaltaí, nó

   (ii) ag leachtaitheoir láithreach,

   nó

  (b) chun críoch fho-alt (2)(c), féadfar é a chomóradh, tar éis fógra 10 lá a thabhairt dá 
chomhaltaí a bheith tugtha—

   (i) ag aon chomhalta de agus an t-údarás sin roimhe seo i scríbhinn aige nó aici,

   (ii) ag leachtaitheoir láithreach, nó

   (iii) ag aon ranníocóir.

 (4) Maidir leis na cumhachtaí a thugtar don chuideachta le fo-alt (2), beidh siad faoi réir 
aon ordú a fhéadfaidh an chúirt a dhéanamh maidir leis an ní ar aon ranníocóir nó 
leachtaitheoir láithreach do dhéanamh iarratas chuici.

 (5) Beidh feidhm ag alt 218 (fógraí a sheirbheáil) maidir le fógra i dtaobh cruinniú arna 
thabhairt ag comhalta, leachtaitheoir nó ranníocóir faoi fho-alt (3) mar atá feidhm aige 
maidir le fógra ó chuideachta nó ó aon duine dá hoifigigh dá comhaltaí.

 (6) Déanfar an cruinniú a thionól ar mhodh dá bhforáiltear leis an Acht seo nó le bunreacht 
na cuideachta nó ar cibé modh eile a fhéadfaidh an chúirt a chinneadh ar iarratas ó aon 
ranníocóir, comhalta nó leachtaitheoir láithreach.

Leachtaitheoir a cheapadh agus a chur as oifig i bhfoirceannadh toilteanach ag  
creidiúnaithe

637. (1) Beidh feidhm ag an alt seo aon tráth tar éis leachtaitheoir cuideachta a cheapadh faoi  
alt 588 i bhfoirceannadh toilteanach ag creidiúnaithe.

 (2) I míreanna (a) go (c) d’fho-alt (4) maidir le “leachtaitheoir”—

  (a) ní fholaíonn sé duine a mbeidh an chúirt tar éis a ordú go mbeidh sé nó sí ina 
leachtaitheoir de chuid na cuideachta, nó a bheidh ceaptha ag an gcúirt chun bheith 
ina leachtaitheoir de chuid na cuideachta, faoi alt 588(5),

  (b) measfar go bhfolaíonn sé an leachtaitheoir nó na leachtaitheoirí a bheidh ceaptha ag 
na creidiúnaithe i bhfeidhmiú na gcumhachtaí faoi aon mhír den sórt sin.

 (3) I gcás go mbeidh feidhm ag an alt seo, féadfaidh na creidiúnaithe, ag cruinniú a  
chomórfar chun na críche sin, le rún ó thromlach na gcreidiúnaithe, de réir luach 
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amháin, a bheidh i láthair i bpearsa nó trí sheachvótálaithe agus a vótálfaidh ar an rún, 
na cumhachtaí seo a leanas a fheidhmiú.

 (4) Is iad na cumhachtaí sin de chuid na gcreidiúnaithe—

  (a) an leachtaitheoir a chur as oifig,

  (b) leachtaitheoir a cheapadh chun feidhmiú in ionad an leachtaitheora láithrigh nó  
chun gníomhú i dteannta an leachtaitheora láithrigh, nó

  (c) leachtaitheoir a cheapadh chun folúntas in oifig an leachtaitheora a líonadh.

 (5) Féadfaidh ceachtar acu seo a leanas cruinniú de chreidiúnaithe na cuideachta chun  
críoch fho-alt (3) a chomóradh, tar éis fógra 10 lá a thabhairt do na creidiúnaithe—

  (a) aon chreidiúnaí dá cuid agus údarás i scríbhinn aige nó aici ó líon nach lú ná an 
deichiú cuid, de réir luacha, de na creidiúnaithe, nó

  (b) leachtaitheoir láithreach.

 (6) Maidir leis na cumhachtaí a thugtar do na creidiúnaithe le fo-alt (3), beidh siad faoi réir 
aon ordú a fhéadfaidh an chúirt a dhéanamh maidir leis an ní ar iarratas chuici ó aon 
chreidiúnaí nó aon leachtaitheoir láithreach.

An chúirt do cheapadh leachtaitheora agus do chur leachtaitheoir as oifig

638. (1) In aon fhoirceannadh, féadfaidh an chúirt, ar iarratas ó aon chomhalta, creidiúnaí, 
leachtaitheoir nó ón Stiúrthóir, nó uaithi féin—

  (a) leachtaitheoir a cheapadh más amhlaidh, ar chúis ar bith, nach mbeidh aon 
leachtaitheoir ag gníomhú, nó

  (b) ar chúis a shuíomh, leachtaitheoir a chur as oifig agus leachtaitheoir eile a cheapadh.

 (2) I gcás go ndéanfaidh an chúirt ordú faoi fho-alt (1), féadfaidh sí cibé ordacháin 
iarmhartacha a thabhairt, lena n-áirítear ordacháin maidir le seachadadh agus aistriú 
shéala, leabhair agus thaifid na cuideachta agus aon mhaoin de chuid na cuideachta, de 
réir mar is cuí léi.

Toiliú le gníomhú

639. (1) Ní bheidh aon éifeacht le ceapadh leachtaitheora (seachas leachtaitheora shealadaigh) 
mura gcuirfidh an duine a ainmneofar in iúl i scríbhinn, sula gceaptar é nó í, go bhfuil sé 
nó sí ag toiliú leis an gceapachán.

 (2) Ní cheapfar leachtaitheoir sealadach mura deimhin leis an gcúirt go bhfuil an duine arna 
ainmniú nó arna hainmniú le haghaidh an cheapacháin sin tar éis a chur in iúl, roimh 
thráth a cheaptha nó a ceaptha, go bhfuil sé nó sí ag toiliú leis an gceapachán.

An staid i gcás níos mó ná aon leachtaitheoir amháin a bheith ann

640. (1) Má cheaptar níos mó ná aon leachtaitheoir amháin, dearbhóidh nó beartóidh an chúirt 
nó an cruinniú ag a gceapfar na leachtaitheoirí sin, i gcás aon rud a gceanglaítear nó a 
n-údaraítear leis an Acht seo é a bheith le déanamh ag na leachtaitheoirí, cé acu ag gach 
duine nó ag aon duine nó daoine de na leachtaitheoirí a cheapfar a bheidh sé le déanamh.
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 (2) De cheal an dearbhaithe nó an rúin sin, féadfaidh aon líon de na leachtaitheoirí na  
rudaí sin a dhéanamh ach, i gcás ar bith, ní dhéanfaidh líon is lú ná 2 acu iad.

Leachtaitheoir d’éirí as oifig

641. (1) In aon fhoirceannadh, féadfaidh leachtaitheoir éirí as oifig.

 (2) I gcás go n-éireoidh leachtaitheoir as oifig, tabharfaidh sé nó sí fógra i scríbhinn á rá 
sin, laistigh de 2 lá tar éis an dáta a éireoidh sé nó sí as oifig, don Chláraitheoir agus don 
Stiúrthóir agus, laistigh de 14 lá tar éis an dáta a éireoidh sé nó sí as oifig—

  (a) i gcás foirceannadh ag an gcúirt, don chúirt agus—

   (i) más rud é gur ceapadh coiste iniúchta — do na comhaltaí den choiste sin, nó

   (ii) mura mbeidh aon choiste iniúchta ceaptha — do chreidiúnaithe na cuideachta,

  (b) i gcás foirceannadh toilteanach ag creidiúnaithe—

   (i) más rud é gur ceapadh coiste iniúchta — do na comhaltaí den choiste sin, nó

   (ii) murar ceapadh aon choiste iniúchta — do chreidiúnaithe na cuideachta,

   nó

  (c) i gcás foirceannadh toilteanach ag comhaltaí — do na comhaltaí den chuideachta.

 (3) Má mhainníonn leachtaitheoir, gan cúis réasúnach, fo-alt (2) a chomhlíonadh, beidh sé 
nó sí ciontach i gcion de chuid earnáil 3.

Toirmeasc ar luaíochtaí as ceapachán

642. Aon duine a dhéanfaidh aon chomaoin luachmhar a thabhairt, nó a chomhaontóidh le  
haon chomaoin luachmhar a thabhairt nó a thairgfidh aon chomaoin luachmhar a thabhairt, 
d’aon chomhalta nó creidiúnaí de chuid cuideachta d’fhonn—

  (a) a áirithiú go gceapfar nó go n-ainmneofar é féin nó í féin mar leachtaitheoir na 
cuideachta nó, 

  (b) ceapadh nó ainmniú duine éigin eile seachas é féin nó í féin, mar leachtaitheoir na 
cuideachta a áirithiú nó a chosc,

 beidh sé nó sí ciontach i gcion de chuid earnáil 2.

Fógraí maidir le ceapacháin agus cur as oifig agus ceapacháin agus cur as oifig a  
chomhdú

643. (1) Déanfaidh cathaoirleach ar aon chruinniú ag a gceapfar leachtaitheoir nó ag a gcuirfear 
leachtaitheoir as oifig, tar éis an chruinnithe, fógra i scríbhinn a sheachadadh láithreach 
ar an leachtaitheoir maidir leis an leachtaitheoir a cheapadh nó a chur as oifig, mura 
mbeidh an leachtaitheoir nó a ionadaí nó a hionadaí a bheidh údaraithe go cuí i láthair ag 
an gcruinniú ag ar ritheadh an rún lena mbaineann.

 (2) I gcás nach dtoghfar cathaoirleach ag an gcruinniú dá dtagraítear i bhfo-alt (1), is é nó is 
í an duine a bheidh ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar an gcruinniú sin an duine 
a shínigh nó an chéad duine a shínigh, de réir mar a bheidh, an fógra trínar gaireadh an 
cruinniú.
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 (3) Déanfaidh cathaoirleach ar chruinniú dá dtagraítear i bhfo-alt (1) ag a gcuirfear 
leachtaitheoir as oifig, tar éis an chruinnithe, fógra maidir leis an leachtaitheoir a chur as 
oifig san fhoirm fhorordaithe a sheachadadh láithreach ar an gCláraitheoir.

 (4) Tá éifeacht le fo-ailt (5) go (9)—

  (a) i leith leachtaitheoir a cheapadh i bhfoirceannadh seachas ceapadh tosaigh 
leachtaitheora i bhfoirceannadh, agus

  (b) i leith leachtaitheoir a chur as oifig, is cur as oifig a ordóidh an chúirt in aon 
fhoirceannadh.

 (5) Déanfaidh an leachtaitheoir, tar éis fógra maidir lena cheapadh nó lena ceapadh a fháil 
(seachas ceapadh arna dhéanamh ag an gcúirt), fógra maidir lena cheapadh nó lena 
ceapadh san fhoirm fhorordaithe a sheachadadh láithreach ar an gCláraitheoir.

 (6) Déanfaidh an Cláraitheoir cóip den fhógra sin a chur ar aghaidh chuig an Stiúrthóir.

 (7) I gcás go ndéanfar ordú lena gceapfar leachtaitheoir nó lena gcuirfear leachtaitheoir as 
oifig—

  (a) déanfaidh an t-iarratasóir ar an ordú, nó

  (b) i gcás go ndéanfaidh an chúirt an t-ordú uaithi féin, déanfaidh cibé oifigeach don 
chúirt a fhorordófar,

tar éis an t-ordú a dhéanamh, fógra i scríbhinn maidir leis an leachtaitheoir a cheapadh  
nó a chur as oifig a sheachadadh láithreach ar an leachtaitheoir nó a chur faoi deara an 
céanna a sheachadadh amhlaidh, mura mbeidh an leachtaitheoir nó a ionadaí nó a hionadaí, 
a bheidh údaraithe go cuí, i láthair sa chúirt an tráth a dhéanfar an t-ordú.

 (8) I gcás go ndéanfar ordú lena gceapfar leachtaitheoir nó lena gcuirfear leachtaitheoir as 
oifig, déanfaidh cibé oifigeach don chúirt a fhorordófar, tar éis an t-ordú a dhéanamh, 
a chur faoi deara láithreach go dtabharfar don Chláraitheoir cibé sonraí i dtaobh an 
ordaithe a fhorordófar.

 (9) Déanfaidh an Cláraitheoir cóip de na sonraí sin a chur ar aghaidh chuig an Stiúrthóir.

 (10) Faoi réir fho-alt (11), aon duine a mhainneoidh foráil den alt seo a chomhlíonadh,  
beidh sé nó sí ciontach i gcion de chuid earnáil 3.

 (11) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (10) maidir leis an gCláraitheoir nó maidir le haon  
oifigeach don chúirt a fhorordófar chun críocha fho-alt (7) nó (8).

Leabhair agus maoin a choimeád ar scaradh le hoifig

644. (1) Beidh feidhm ag an alt seo i gcás go scarfaidh duine le post an leachtaitheora de chuid 
cuideachta (an “t-iarleachtaitheoir”), ar de dheasca ceachtar acu seo a leanas a scar sé nó 
sí lena oifig nó lena hoifig—

  (a) é nó í do scor de bheith cáilithe chun gníomhú mar leachtaitheoir de chuid na 
cuideachta,

  (b) é nó í a chur as oifig mar leachtaitheoir, nó

  (c) é nó í d’éirí as oifig mar leachtaitheoir.

cd.11 a.643



572

[2014.][Uimh. 38.]
  

Acht na gCuideachtaí, 2014.
  

 (2) I gcás go mbeidh feidhm ag an alt seo agus nach mbeidh aon duine ceaptha a 
thuilleadh chun gníomhú mar leachtaitheoir de chuid na cuideachta, coimeádfaidh an 
t-iarleachtaitheoir—

  (a) séala, leabhair, taifid, agus aon mhaoin de chuid na cuideachta a bheidh ina sheilbh 
nó ina seilbh nó faoina rialú, agus

  (b) na leabhair agus na taifid arna gcoimeád aige nó aici mar leachtaitheoir,

  (is séala, maoin, doiciméid nó rudaí eile dá ngairtear na “ítimí iomchuí” san alt seo) go 
dtí—

  (i) go gceapfar leachtaitheoir nua chun na cuideachta — déanfaidh an  
t-iarleachtaitheoir, air sin, coimeád na n-ítimí iomchuí a sheachadadh ar an 
leachtaitheoir nua, nó

  (ii) go dtí go n-ordóidh an chúirt, ar iarratas ón iarleachtaitheoir, ón Stiúrthóir um 
Fhorfheidhmiú Corparáideach nó ó chomhalta nó creidiúnaí de chuid na cuideachta, 
na hítimí a sheachadadh nó a dhiúscairt de réir mar is cuí leis an gcúirt.

 (3) Ní dhéanfaidh seachadadh aon cheann de na hítimí iomchuí de bhun fho-alt (2) dochar 
d’aon lian a bheidh ag leachtaitheoir air.

 (4) Aon duine a mhainneoidh an t-alt seo a chomhlíonadh gan leithscéal dleathach, beidh  
sé nó sí ciontach i gcion de chuid earnáil 3.

Luach saothair leachtaitheora shealadaigh

645. (1) Beidh leachtaitheoir sealadach i dteideal cibé luach saothair a fháil a shocróidh an  
chúirt.

 (2) Beidh feidhm ag alt 648 maidir leis an luach saothair sin a shocrú agus is forlíonadh ar 
an alt seo é thairis sin.

Luach saothair leachtaitheora — nós imeachta chun teideal leachtaitheora chuige a  
shocrú

646. (1) Beidh teideal ag leachtaitheoir, seachas leachtaitheoir sealadach, chun luacha saothair 
ar na téarmaí ar a gcomhaontófar, a shocrófar nó a cheapfar thairis sin, ar an modh a 
shonraítear i bhfo-alt (2), agus féadfar a rá i leith na dtéarmaí ar orthu a bheidh teideal 
den sórt sin ag an leachtaitheoir, de réir an fho-ailt sin,—

  (a) gur ar mhodh céatadán iomchuí iad,

  (b) gur faoi threoir an ama a caitheadh le stiúradh an fhoirceanta iad, nó

  (c) gur faoi threoir aon mhodh nó rud thairis sin iad.

 (2) Is iad na téarmaí ar orthu a bheidh teideal ag an leachtaitheoir chun luacha saothair—

  (a) i gcás go mbeidh coiste iniúchta ann, cibé téarmaí a bheidh comhaontaithe i  
scríbhinn idir an leachtaitheoir agus an coiste iniúchta, nó

  (b) i bhfoirceannadh ag an gcúirt nó i bhfoirceannadh toilteanach ag creidiúnaithe, i 
gcás—

   (i) nach mbeidh aon choiste iniúchta ann, nó
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   (ii) nach gcomhaontóidh an leachtaitheoir agus an coiste iniúchta,

   cibé téarmaí a bheidh ceadaithe le rún ó na creidiúnaithe, nó

  (c) i bhfoirceannadh toilteanach ag comhaltaí, cibé téarmaí a bheidh ceadaithe le rún ó 
na comhaltaí de na cuideachta i gcruinniú ginearálta, nó

  (d) i gcás go mainneoidh na creidiúnaithe nó na comhaltaí, de réir mar a bheidh — tar 
éis don leachtaitheoir iarraidh orthu déanamh amhlaidh — rún a rith de réir mhír (b) 
nó (c), cibé téarmaí a bheidh socraithe ag an gcúirt.

 (3) Sula ndéanfar na téarmaí, ar orthu a bheidh teideal ag leachtaitheoir chun luacha  
saothair, a chomhaontú, a cheadú nó a shocrú, de réir mar a bheidh, de réir fho-alt (2), 
déanfaidh an leachtaitheoir, de réir mar is cuí—

  (a) a chur faoi deara go dtabharfar sonraí i scríbhinn i dtaobh na dtéarmaí ar orthu a 
bheidh sé nó sí ag lorg an teidil sin—

   (i) i gcás lena mbaineann fo-alt (2)(a), don choiste iniúchta,

   (ii) i gcás lena mbaineann fo-alt (2)(b), do na creidiúnaithe,

   (iii) i gcás lena mbaineann fo-alt (2)(c), do na comhaltaí den chuideachta,

   nó

  (b) i gcás lena mbaineann fo-alt (2)(d), sonraí i dtaobh na dtéarmaí ar orthu a bheidh 
sé nó sí ag lorg an teidil sin a áireamh mar chuid dá iarratas nó dá hiarratas chun na 
cúirte.

 (4) Lorgóidh leachtaitheoir, a luaithe is indéanta tar éis a cheaptha nó a ceaptha agus de 
réir fho-alt (2), na téarmaí ar orthu a bheidh teideal aige nó aici chun luacha saothair a 
chomhaontú nó, de réir mar a bheidh, a cheadú (nó, de réir mar is gá sa chás, a shocrú).

 (5) Faoi réir fho-alt (6), féadfar na téarmaí ar orthu a bheidh teideal ag leachtaitheoir  
chun luacha saothair a athrú—

  (a) le comhaontú dá éis sin idir an leachtaitheoir agus an coiste iniúchta,

  (b) le ceadú chuige sin (a thabharfar ar na modhanna dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(b) nó 
(c), de réir mar is cuí) ó na creidiúnaithe nó na comhaltaí, nó

  (c) le hordú dá éis sin arna dhéanamh ag an gcúirt ar iarratas chuici ón leachtaitheoir,

  de réir mar a bheidh.

 (6) Ní fhéadfar, le haon athrú den sórt sin, gan toiliú an leachtaitheora, laghdú a dhéanamh 
ar theideal an leachtaitheora chun luacha saothair as obair a bheidh déanta cheana féin.

 (7) Tá an t-alt seo faoi réir ailt 647 agus 648.

Teideal an leachtaitheora chun íocaíocht a fháil i gcás gurb ann do theideal chun luach 
saothair

647. (1) Maidir leis an alt seo—
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  (a) tá feidhm aige i gcás gurb ann do theideal an leachtaitheora chun luach saothair de 
bhua na téarmaí ina leith sin a bheith comhaontaithe, socraithe nó leagtha síos thairis 
sin ar an modh a shonraítear in alt 646, agus

  (b) tá sé faoi réir alt 648.

 (2) Beidh leachtaitheoir i dteideal íocaíocht a fháil i leith a luach saothair (cibé acu i  
gcomhair a sheirbhísí nó á seirbhísí go léir nó i gcomhair aon chuid dá sheirbhísí nó dá 
seirbhísí le linn an fhoirceanta, nó mar íocaíocht ar chuntas) ar choinníoll, maidir leis an 
méid a lorgaítear a fháil chuige sin—

  (a) más rud é go bhfuil coiste iniúchta ann, go mbeidh sé ceadaithe ag an gcoiste  
iniúchta, nó

  (b) i bhfoirceannadh ag an gcúirt nó i bhfoirceannadh toilteanach ag creidiúnaithe, más 
rud é—

   (i) nach bhfuil aon choiste iniúchta ann, nó

   (ii) nach gceadaíonn an coiste iniúchta an méid, 

   gur ceadaíodh é le rún ó na creidiúnaithe, nó 

  (c) i bhfoirceannadh toilteanach ag comhaltaí, gur ceadaíodh é le rún ó na comhaltaí  
den chuideachta i gcruinniú ginearálta, nó

  (d) i gcás go mainníonn na creidiúnaithe nó na comhaltaí, de réir mar a bheidh — tar  
éis don leachtaitheoir iarraidh orthu déanamh amhlaidh — rún a rith de réir mhír (b) 
nó (c), gur shocraigh an chúirt nó cibé duine a ainmneoidh an chúirt chun na críche 
sin é.

 (3) Sula ndéanfar an méid luach saothair a lorgaítear a fháil a chomhaontú, a cheadú nó a 
shocrú, de réir mar a bheidh, de réir fho-alt (2), déanfaidh an leachtaitheoir na nithe seo 
a leanas, de réir mar is cuí—

  (a) cuirfidh sé nó sí faoi deara go dtabharfar sonraí i leith an mhéid sin— 

   (i) i gcás lena mbaineann fo-alt (2)(a), don choiste iniúchta,

   (ii) i gcás lena mbaineann fo-alt (2)(b), do na creidiúnaithe,

   (iii) i gcás lena mbaineann fo-alt (2)(c), do na comhaltaí den chuideachta,

   nó

  (b) i gcás lena mbaineann fo-alt (2)(d), cuirfidh sé nó sí san áireamh, mar chuid dá 
iarratas nó dá hiarratas chun na cúirte, sonraí forordaithe i leith an mhéid sin.

Forálacha forlíontacha i ndáil le hailt 646 agus 647

648. (1) Maidir leis na téarmaí ar a bhfuil teideal ag leachtaitheoir chun luach saothair, mar 
a comhaontaíodh, a socraíodh nó a leagadh síos thairis sin de réir alt 646, féadfar a  
áireamh orthu, foráil maidir le haon díospóid a eascróidh i dtaobh an mhéid luach saothair 
a bhfuil an leachtaitheoir ina theideal, leis sin, faoi alt 647.

 (2) Más rud é nach n-áirítear foráil den chineál roimhe seo ar na téarmaí roimhe seo, 
féadfaidh an leachtaitheoir agus—
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  (a) más rud é gur cás foirceanta ag an gcúirt nó foirceanta thoilteanaigh ag  
creidiúnaithe é an cás, na creidiúnaithe a bheidh ag gníomhú le rún arna rith ag 
cruinniú de na creidiúnaithe chun na críche, nó

  (b) más rud é gur cás foirceanta thoilteanaigh ag comhaltaí é an cás, comhaltaí na 
cuideachta a bheidh ag gníomhú le rún arna rith ag cruinniú den chuideachta chun na 
críche, 

  comhaontú chun aon díospóid i dtaobh mhéid an luach saothair a bhfuil an  
leachtaitheoir ina theideal faoi alt 647 a tharchur chun eadrána.

 (3) In eadráin díospóide maidir leis an méid luach saothair a bhfuil leachtaitheoir ina  
theideal faoi alt 647, cuirfidh an t-eadránaí na nithe a shonraítear i bhfo-alt (9) i gcuntas.

 (4) Tráth nach déanaí ná 28 lá— 

  (a) tar éis an dáta a rinneadh an comhaontú nó a tugadh an ceadú de réir alt 646(2)(a), 
(b) nó (c), de réir mar a bheidh, i leith na dtéarmaí sin, nó

  (b) tar éis an dáta a rinneadh aon athrú dá dtagraítear in alt 646(5) ar na téarmaí sin,

  féadfaidh aon chreidiúnaí nó comhalta den chuideachta lena mbaineann iarratas a 
dhéanamh chuig an gcúirt chun athbhreithniú a dhéanamh ar na téarmaí ar a bhfuil 
teideal ag an leachtaitheoir chun luach saothair arna chomhaontú, arna cheadú nó arna 
athrú amhlaidh, agus, ar iarratas den sórt sin a dhéanamh, féadfaidh an chúirt, de réir mar 
is cuí léi—

  (i) na téarmaí arna gcomhaontú, arna gceadú nó arna n-athrú amhlaidh a dhaingniú,  
nó

  (ii) na téarmaí sin a athrú.

 (5) Tráth nach déanaí ná 28 lá tar éis an dáta a rinneadh an comhaontú nó a tugadh an 
ceadú de réir alt 647(2)(a), (b) nó (c), de réir mar a bheidh, i leith méid luach saothair 
leachtaitheora, féadfaidh aon chreidiúnaí nó comhalta den chuideachta lena mbaineann 
iarratas a dhéanamh chuig an gcúirt chun athbhreithniú a dhéanamh ar an méid arna 
chomhaontú nó arna cheadú amhlaidh agus, ar iarratas den sórt sin a dhéanamh, féadfaidh 
an chúirt, de réir mar is cuí léi—

  (a) an méid sin arna chomhaontú nó arna cheadú amhlaidh a dhaingniú, nó

  (b) an méid sin a athrú.

 (6) Más rud é, ar iarratas faoi fho-alt (4) nó (5)—

  (a) nach n-athraíonn an chúirt, ar mhodh is lú fabhar don leachtaitheoir, téarmaí  
theideal an leachtaitheora chun luach saothair nó, de réir mar a bheidh, nach 
laghdaíonn an chúirt méid a luach saothair, íocfaidh an t-iarratasóir costais, táillí 
agus caiteachais an iarratais, nó 

  (b) go n-athraíonn an chúirt, ar mhodh is lú fabhar don leachtaitheoir, téarmaí theideal 
an leachtaitheora chun luach saothair nó, de réir mar a bheidh, nach laghdaíonn sé 
méid a luach saothair, féadfaidh an chúirt cibé ordú a dhéanamh is cuí léi maidir le 
costais, táillí agus caiteachais an iarratais.
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 (7) Chun cruinniú a thionól de réir alt 646 nó 647 den alt seo, féadfaidh an leachtaitheoir 
cruinniú de chreidiúnaithe na cuideachta, de chomhaltaí na cuideachta nó den choiste 
iniúchta, de réir mar a bheidh, a chomóradh.

 (8) I gcás go n-ordaítear cuideachta a fhoirceannadh ag an gcúirt ar fhorais seachas na  
cinn sin a shonraítear in alt 569(1)(d) (cuideachta nach bhfuil in ann a fiacha a íoc) ansin, 
ar a shuíomh chun sástacht na cúirte nach bhfuil an chuideachta dócmhainneach, beidh 
feidhm ag na forálacha d’ailt 646 agus 647 agus den alt seo is infheidhme maidir le 
foirceannadh toilteanach ag comhaltaí maidir leis an gcuideachta sin, i gcás go n-ordóidh 
an chúirt amhlaidh.

 (9) Le linn—

  (a) méid luach saothair leachtaitheora shealadaigh a shocrú faoi alt 645; nó

  (b) na nithe seo a leanas a chomhaontú, a cheadú, a shocrú nó a athbhreithniú faoi  
alt 646 nó 647 nó faoin alt seo, de réir mar a bheidh—

   (i) téarmaí teidil leachtaitheora chun luach saothair, nó

   (ii) méid luach saothair leachtaitheora,

  cuirfidh an chúirt, an coiste iniúchta, na creidiúnaithe nó, de réir mar a bheidh, na 
comhaltaí, an méid seo a leanas i gcuntas:

  (i) an tréimhse ama a cheanglaítear go cuí ar an duine mar leachtaitheoir agus ar a 
chúntóirí nó ar a cúntóirí a chaitheamh ag freastal ar chúrsaí na cuideachta; 

  (ii) castacht (nó neamhchastacht) an cháis;

  (iii) aon bhealach ar a bhfuil aon fhreagracht de chineál nó méid eisceachtúil ar an 
leachtaitheoir i dtaca le cúrsaí na cuideachta;

  (iv) a éifeachtaí ar dealraitheach go bhfuil an leachtaitheoir ag comhlíonadh a dhualgas 
nó a dualgas, nó gur chomhlíon sé nó sí a dhualgais nó a dualgais; agus

  (v) luach agus cineál na maoine ar gá don leachtaitheoir déileáil leis.

 (10) In ailt 645 go 647 agus san alt seo, folaíonn “luach saothair” luach saothair i leith 
seirbhísí le linn an fhoirceanta arna dhéanamh ag an leachtaitheoir go pearsanta agus ag 
a chúntóirí nó a cúntóirí ar a údarás nó ar a h-údarás.

Leas a nochtadh ag creidiúnaithe, etc., ag cruinniú creidiúnaithe

649. (1) Más rud é, ag cruinniú creidiúnaithe, go ndéanfar rún a mholadh chun leachtaitheoir 
a cheapadh, déanfaidh aon chreidiúnaí a bhfuil baint aige leis an leachtaitheoir molta, 
sula gcuirfear an rún, an bhaint sin a chur in iúl do chathaoirleach an chruinnithe agus 
nochtfaidh sé nó sí an fíoras sin don chruinniú, mar aon le sonraí faoi.

 (2) Beidh feidhm ag fo-alt (1) freisin maidir le haon duine ag an gcruinniú is ionadaí do 
chreidiúnaí agus a bheidh i dteideal vótáil ar an rún thar a cheann nó thar a ceann.

 (3) I gcás aon bhaint den sórt atá luaite i bhfo-alt (1) a bheith ag cathaoirleach ar chruinniú 
de na creidiúnaithe, nochtfaidh sé an fíoras sin don chruinniú, mar aon le sonraí faoi.

 (4) Chun críocha an ailt seo, tá baint ag duine le leachtaitheoir molta—
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  (a) más tuismitheoir, céile, páirtnéir sibhialta, deartháir, deirfiúr nó leanbh an 
leachtaitheora mholta é nó í, nó

  (b) má tá sé nó sí ar fostú, nó ina chomhpháirtí nó ina comhpháirtí, ag an leachtaitheoir 
molta.

 (5) Aon duine a mhainneoidh an t-alt seo a chomhlíonadh, beidh sé nó sí ciontach i gcion de 
chuid earnáil 3.

 (6) I bhfo-alt (4), measfar go bhfolaíonn tagairt do leanbh leachtaitheora mholta tagairt do 
leanbh pháirtnéir sibhialta an leachtaitheora mholta, a bhfuil gnáthchónaí air nó uirthi 
leis an leachtaitheoir molta agus leis an bpáirtnéir sibhialta. 

 (7) Le linn a dlínse a fheidhmiú faoi alt 588 nó 638 (a bhaineann le leachtaitheoir a  
cheapadh nó a chur as oifig), féadfaidh an chúirt aird a thabhairt ar aon mhainneachtain 
an t-alt seo a chomhlíonadh.

Dualgas leachtaitheoirí faisnéis áirithe a chur isteach i dtuairisceáin, etc.

650. (1) San alt seo, folaíonn “tuairisceán tréimhsiúil” cuntas tréimhsiúil, achomaireacht 
thréimhsiúil agus ráiteas tréimhsiúil.

 (2) I gcás go mbeidh sé d’oibleagáid leis an Acht seo nó faoi, ar leachtaitheoir cuideachta 
tuairisceán tréimhsiúil a dhéanamh i ndáil lena ghníomhaíochtaí nó lena gníomhaíochtaí 
mar leachtaitheoir, cuirfidh sé tuarascáil isteach sa tuairisceán sin á rá, maidir le haon 
iarstiúrthóir nó stiúrthóir láithreach nó maidir le hoifigeach eile don chuideachta, nó aon 
chomhalta di, cibé acu, ar dháta an tuairisceáin sin, ar duine é nó í—

  (a) a bhfuil dearbhú déanta ina leith faoi aon fhoráil den Acht seo, gur chóir é nó í a 
bheith faoi dhliteanas pearsanta i leith fiacha uile cuideachta, nó aon chuid dá fiacha, 
nó 

  (b) atá, nó a mheastar a bheith, faoi réir ordú dícháilíochta faoi Chuid 14 nó dearbhú 
srianta faoi Chaibidil 3 den Chuid sin. 

 (3) Aon leachtaitheoir a sháróidh fo-alt (2), beidh sé nó sí ciontach i gcion de chuid  
earnáil 3.

Pionós mar gheall ar mhainneachtain leachtaitheora cuntais agus tuairisceáin áirithe a 
thabhairt

651. I gcás go ndéanfaidh leachtaitheoir mainneachtain i ndáil le cuntas, achomaireacht, ráiteas 
nó tuairisceán tréimhsiúil a thabhairt nó a chomhdú de bhun aon fhoráil den Acht seo,  
beidh sé nó sí ciontach i gcion de chuid earnáil 4.

Forfheidhmiú dhualgas an leachtaitheora chun tuairisceáin a thabhairt

652. (1) Beidh feidhm ag fo-alt (2) más rud é, maidir le leachtaitheoir cuideachta a mbeidh 
mainneachtain déanta aige nó aici maidir le haon tuairisceán, cuntas nó doiciméad 
eile a chomhdú, a sheachadadh nó a thabhairt, nó maidir le haon fhógra a thabhairt, a 
gceanglaítear ar leachtaitheoir de réir an dlí é a chomhdú, a sheachadadh, nó a thabhairt, 
nach slánóidh sé nó sí an mhainneachtain laistigh de 14 lá tar éis fógra a sheirbheáil 
air nó uirthi á cheangal air nó uirthi é sin a dhéanamh nó cibé tréimhse ama is faide a 
shonrófar san fhógra. 
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 (2) I gcás go mbeidh feidhm ag an bhfo-alt seo, féadfaidh an chúirt, ar iarratas chuici  
chun na críche sin, ordú a dhéanamh lena n-ordaítear don leachtaitheoir an  
mhainneachtain a shlánú laistigh de cibé tréimhse ama a shonrófar san ordú.

 (3) Féadfaidh aon ranníocóir nó creidiúnaí de chuid na cuideachta, nó an Stiúrthóir nó an 
Cláraitheoir iarratas a dhéanamh chun críocha an ailt seo.

 (4) Féadfar foráil a dhéanamh le hordú faoin alt seo go n-íocfaidh an leachtaitheoir na  
costais go léir a bhainfidh agus a ghabhfaidh leis an iarratas.

 (5) Ní mheasfar go ndéanfaidh aon ní san alt seo dochar d’oibriú aon achtachán lena 
bhforchuirtear pionóis ar leachtaitheoirí i leith aon mhainneachtain den sórt a luaitear i 
bhfo-alt (1).

Cumhacht an stiúrthóra chun leabhair agus taifid a scrúdú

653. (1) San alt seo—

  ciallaíonn “duine cuí” i ndáil leis an gcuideachta dá dtagraítear i bhfo-alt (3), aon cheann 
de na nithe seo a leanas:

  (a) an chuideachta;

  (b) is cuma cén tráth atá an stádas sin aige nó aici nó a bhí an stádas sin aige nó aici  
(ach faoi réir fho-alt (2), i gcás fhomhír (iii))—

   (i) leachtaitheoir de chuid na cuideachta,

   (ii) oifigeach nó iniúchóir reachtúil de chuid na cuideachta, nó

   (iii) glacadóir arna cheapadh nó arna ceapadh i leith aon mhaoin de chuid na 
cuideachta;

  ciallaíonn “leabhair agus taifid” leabhair agus taifid de chuid na cuideachta agus, ina 
theannta sin, i gcás iarraidh faoi fho-alt (3), ar leachtaitheoir, iniúchóir reachtúil nó 
glacadóir, leabhair agus taifid an leachtaitheora, an iniúchóra reachtúil nó an ghlacadóra;

  folaíonn “leachtaitheoir” leachtaitheoir sealadach.

 (2) D’fhonn amhras a sheachaint, ní bhaineann na cumhachtaí faoin alt seo le cás inar 
seoladh glacadóireacht amháin i ndáil le haon mhaoin de chuid na cuideachta (ar cás 
é a rialaítear le halt 446 (Féadfaidh an Stiúrthóir a iarraidh go dtabharfar leabhair an 
ghlacadóra ar aird)).

 (3) I gcás cuideachta a bheith á foirceannadh nó, i gcás gur dhíscaoileadh í, féadfaidh an 
Stiúrthóir—

  (a) uaidh nó uaithi féin, nó

  (b) más rud é go ndéanann comhalta, ranníocóir nó creidiúnaí de chuid na cuideachta 
gearán chuig an Stiúrthóir,

  iarraidh a dhéanamh (ina sonrófar an chúis go bhfuil an iarraidh á déanamh) ar dhuine 
cuí chun na leabhair agus na taifid a thabhairt ar aird don Stiúrthóir lena scrúdú, agus 
comhlíonfaidh an duine cuí an iarraidh.
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 (4) I gcás iarraidh ó leachtaitheoir nó ó ghlacadóir faoi fho-alt (3), féadfaidh baint a bheith 
ag an iarraidh le próiseas foirceanta nó glacadóireachta ar leith nó le gach foirceannadh 
nó glacadóireacht a sheolfaidh an leachtaitheoir nó an glacadóir.

 (5) Maidir le duine cuí—

  (a) freagróidh sé nó sí aon cheisteanna ón Stiúrthóir a bhaineann le hábhar na leabhar 
agus na dtaifead a iarrtar a thabhairt ar aird faoi fho-alt (3),

  (b) más rud é gur leachtaitheoir nó glacadóir é nó í, freagróidh sé nó sí aon cheisteanna 
ón Stiúrthóir a bhaineann le seoladh foirceannadh nó glacadóireacht ar leith, nó 
seoladh gach foirceanta nó glacadóireachta arna sheoladh nó arna seoladh ag an 
duine cuí, de réir mar a bheidh, agus

  (c) tabharfaidh sé nó sí cibé cúnamh don Stiúrthóir a bheidh, le réasún, ar a chumas nó 
ar a chumas a thabhairt.

 (6) Tabharfaidh duine cuí cibé rochtain agus saoráidí is gá chun na leabhair agus taifid a 
iarrtar air nó uirthi a thabhairt ar aird faoi fho-alt (3) a iniúchadh agus chun cóipeanna a 
thógáil de na leabhair agus na taifid sin. 

 (7) Ní fhéadfaidh iarraidh faoi fho-alt (3) a dhéanamh i leith leabhair agus taifid a  
bhaineann le foirceannadh nó glacadóireacht a tugadh chun críche níos mó ná 6 bliana 
roimh dháta na hiarrata ach ní léifear aon ní san fho-alt seo mar ní lena gceanglófar ar 
an leachtaitheoir aon leabhair nó taifid a choimeád go ceann tréimhse is faide ná an 
tréimhse a shonraítear in alt 696(2).

 (8) Maidir le duine cuí—

  (a) a mhainneoidh iarraidh faoi fho-alt (3) a chomhlíonadh,

  (b) a mhainneoidh aon cheist faoi fho-alt (5)(a) nó (b) a fhreagairt,

  (c) a mhainneoidh an cúnamh dá dtagraítear i bhfo-alt (5)(c) a thabhairt don Stiúrthóir, 
nó

  (d) a mhainneoidh, gan leithscéal dleathach, an rochtain nó na saoráidí dá dtagraítear i 
bhfo-alt (6) a thabhairt,

  beidh sé nó sí ciontach i gcion de chuid earnáil 2.

 (9) Ní mheasfar aon ní san alt seo mar ní lena ndéantar aon chearta reachtúla de chuid an 
Rialtais, Aire den Rialtas nó duine a bheidh ag gníomhú faoi údarás an Rialtais nó Aire 
den Rialtais, nó cumhachtaí aon duine faoi Chuid 13, a eisiamh nó a shrianadh. 

caiBidil 9

Ranníocóirí

Dliteanas ranníocóra 

654. (1) Bunófar fiach le dliteanas ranníocóra a d’fhabhraigh chun bheith dlite uaidh nó uaithi  
an tráth a thosaigh a dhliteanas nó a dliteanas, ach a bheidh iníoctha na tráthanna a 
dhéanfar glaochanna chun an dliteanas a fhorfheidhmiú.
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 (2) Ní thionscnófar caingean chun fiach a bunaíodh leis an alt seo a ghnóthú tar éis 12 
bhliain a bheith caite ón dáta a d’fhabhraigh an chúis caingne.

Dliteanas mar ranníocóirí ar chomhaltaí láithreacha agus ar iarchomhaltaí 

655. (1) Faoi réir fho-alt (2), i gcás cuideachta a fhoirceannadh, dlífidh gach comhalta láithreach 
agus gach iarchomhalta ranníoc a dhéanamh i leith shócmhainní na cuideachta go feadh 
méid is leor chun a fiacha agus a dliteanais agus costais, muirir agus caiteachais an 
fhoirceanta, a íoc, agus chun coigeartú a dhéanamh ar chearta na ranníocóirí eatarthu 
féin.

 (2) Tá feidhm ag na cáilíochtaí seo a leanas i ndáil le fo-alt (1):

  (a) ní cheanglófar ar aon chomhalta ranníoc a dhéanamh is mó ná an méid, más ann, 
nach mbeidh íoctha ar na scaireanna ar ina leith a bhfuil sé nó sí faoi dhliteanas mar 
chomhalta láithreach nó iarchomhalta;

  (b) ní bheidh iarchomhalta faoi dhliteanas ranníoc a dhéanamh más rud é gur scoir sé 
nó sí de bheith ina chomhalta nó ina comhalta ar feadh bliana nó níos faide roimh 
thosach an fhoirceanta;

  (c) ní bheidh iarchomhalta faoi dhliteanas ranníoc a dhéanamh i leith aon fhiach nó 
dliteanas de chuid na cuideachta atá faoi chonradh tar éis dó nó di scor de bheith ina 
chomhalta nó ina comhalta;

  (d) ní bheidh iarchomhalta faoi dhliteanas ranníoc a dhéanamh mura rud é gur 
dealraitheach don chúirt nach bhfuil na comhaltaí láithreacha in ann na ranníocaí a 
shásamh a gceanglaítear orthu a dhéanamh de bhun an Achta seo;

  (e) aon suim a bheidh dlite d’aon chomhalta den chuideachta, i gcáil chomhalta dó nó di, 
mar dhíbhinní, brabúis nó eile, ní mheasfar gur fiach ar an gcuideachta í atá iníoctha 
leis an gcomhalta sin i gcás iomaíocht idir é féin nó í féin agus aon chreidiúnaí eile 
nach comhalta den chuideachta, ach féadfar aon suim den sórt sin a chur i gcuntas 
chun an coigeartú críochnaitheach a dhéanamh ar chearta na ranníocóirí eatarthu 
féin.

Liosta na ranníocóirí a shocrú

656. (1) Faoi réir fho-alt (3), i gcás cuideachta a fhoirceannadh, déanfaidh an leachtaitheoir, a 
luaithe is indéanta le réasún, liosta ranníocóirí a shocrú.

 (2) Le linn foirceanta, beidh an chumhacht chéanna ag cúirt, chun críocha fheidhm an 
leachtaitheora roimhe seo nó chun aon chríche iomchuí den Chuid seo, atá aici faoi alt 
173 in imthosca cuideachta i gcoitinne, chun clár na gcomhaltaí a cheartú.

 (3) I gcás gur dealraitheach don leachtaitheoir nach gá glaochanna a dhéanamh ar chearta  
na ranníocóirí nó cearta na ranníocóirí a choigeartú, féadfaidh an leachtaitheoir socrú 
liosta ranníocóirí a ligean thar ceal.

 (4) Le linn don leachtaitheoir an liosta ranníocóirí a shocrú, déanfaidh sé nó sí idirdhealú 
idir daoine ar ranníocóirí iad as a gceart féin agus daoine ar ranníocóirí iad mar gurb 
ionadaithe iad do dhaoine eile nó go bhfuil siad faoi dhliteanas i leith fiacha daoine eile.
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Cumhacht chun glaochanna a dhéanamh

657. (1) Féadfaidh an leachtaitheoir, cibé acu roimh leordhóthanacht shócmhainní na cuideachta 
a bheith cinntithe aici nó ina dhiaidh sin, glaochanna a dhéanamh ar gach ranníocóir nó 
aon duine de na ranníocóirí a bheidh de thuras na huaire ar an liosta ranníocóirí go feadh 
a ndliteanais, chun aon airgead a íoc a mheasfaidh an leachtaitheoir is gá—

  (a) chun fiacha agus dliteanais na cuideachta a shásamh,

  (b) chun costais, muirir agus caiteachais an fhoirceanta a shásamh, agus

  (c) chun cearta na ranníocóirí eatarthu féin a choigeartú,

  agus féadfaidh sé nó sí a éileamh go n-íocfar aon ghlaochanna a dhéanfar amhlaidh.

 (2) Gan aon ní a bhaint ó chumhacht an leachtaitheora faoi fho-alt (1) chun na glaochanna 
sin a dhéanamh, féadfaidh an chúirt, ar iarratas ón leachtaitheoir arna dhéanamh iar 
bhfógra chuig an ranníocóir nó chuig na ranníocóirí lena mbaineann, cibé acu roimh 
leordhóthanacht shócmhainní na cuideachta a bheith cinntithe aici nó ina dhiaidh sin, an 
chumhacht seo a leanas a fheidhmiú i ndáil le glaochanna.

 (3) Is í an chumhacht sin an chumhacht chun glaochanna a dhéanamh ar aon duine de na 
ranníocóirí nó ar na ranníocóirí go léir a bheidh de thuras na huaire ar an liosta ranníocóirí 
go feadh a ndliteanas, chun aon airgead a íoc a mheasfaidh an chúirt is gá—

  (a) chun fiacha agus dliteanais na cuideachta a shásamh,

  (b) chun costais, muirir agus caiteachais an fhoirceanta a shásamh, agus

  (c) chun cearta na ranníocóirí eatarthu féin a choigeartú,

  agus féadfaidh sé nó sí ordú a dhéanamh go n-íocfar aon ghlaochanna a dhéanfar 
amhlaidh.

 (4) Le linn glaoch a dhéanamh faoin alt seo, féadfaidh an chúirt nó an leachtaitheoir a chur 
san áireamh go bhféadfadh sé go mainneoidh cuid de na ranníocóirí go páirteach nó go 
hiomlán an glaoch a íoc.

Coigeartú ar chearta ranníocóirí 

658. Déanfaidh an chúirt coigeartú ar chearta na ranníocóirí eatarthu féin, agus aon bharrachas 
a dháileadh ar na daoine a bheidh ina theideal.

Fiacha a íoc a bheidh dlite ó ranníocóir don chuideachta agus a mhéid a lamháiltear 
fritháireamh

659. (1) Féadfaidh an chúirt ordú a dhéanamh lena gceanglófar ar aon ranníocóir a bheidh de 
thuras na huaire ar an liosta ranníocóirí aon airgead a bheidh dlite uaidh féin nó uaithi 
féin ó eastát an duine darb ionadaí é nó í don chuideachta, taobh amuigh d’aon airgead a 
bheidh iníoctha aige nó aici nó ag an eastát de bhua aon ghlaoch de bhun an Achta seo, 
a íoc ar an modh a ordófar leis an ordú.

 (2) Nuair a bheidh na creidiúnaithe go léir íoctha go hiomlán, féadfar aon airgead a bheidh 
dlite ar scór ar bith do ranníocóir ón gcuideachta a lamháil dó nó di mar fhritháireamh in 
aghaidh aon ghlaoigh ina dhiaidh sin.
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Ordú i ndáil le ranníocóir a bheith ina fhianaise dhochloíte

660. (1) Aon ordú a dhéanfaidh an chúirt i ndáil le ranníocóir, beidh sé, faoi réir aon cheart 
achomhairc, ina fhianaise dhochloíte go bhfuil an t-airgead, más ann, a thaispeánfar leis 
a bheith dlite nó a ordófar leis a íoc, ina airgead atá dlite.

 (2) Gach ní iomchuí eile a luafar san ordú, measfar gur ní é atá luaite go fírinneach amhail 
in aghaidh gach duine agus i ngach imeacht.

Dliteanas i gcás ranníocóir d’fháil bháis

661. (1) Más rud é go bhfaighidh ranníocóir bás, cibé acu sular cuireadh é nó í ar an liosta 
ranníocóirí, nó dá éis, beidh a ionadaithe nó a hionadaithe faoi dhliteanas i gcúrsa cuí 
riaracháin, ranníoc a dhéanamh i leith shócmhainní na cuideachta chun a dhliteanas nó a 
dliteanas a urscaoileadh agus beidh siad ina ranníocóirí dá réir sin. 

 (2) Má mhainníonn na hionadaithe pearsanta aon airgead a íoc a ordófar dóibh a íoc,  
féadfar imeachtaí a thionscnamh chun eastát an ranníocóra éagtha a riaradh nó ar dhóigh 
eile chun a thabhairt go n-íocfar as an eastát an t-airgead atá dlite.

Ní dhéantar difear don Acht um Dhliteanas Sibhialta, 1961 

662. Ní dhéanann aon ní in alt 661 ná aon fhoráil eile den Chuid seo difear d’aon srian faoin 
Acht um Dhliteanas Sibhialta, 1961 maidir leis an tréimhse ama ina bhfuil imeachtaí 
inchothaithe i gcoinne eastát duine éagtha.

Féimheacht ranníocóra

663. (1) Más rud é go ndéantar féimheach de ranníocóir, cibé acu roimh é nó í a chur ar an liosta 
ranníocóirí nó dá éis, beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas:

  (a) maidir leis an sannaí san fhéimheacht—

   (i) déanfaidh sé nó sí ionadaíocht don fhéimheach chun críocha uile an fhoirceanta, 
agus beidh sé nó sí ina ranníocóir dá réir sin, agus

   (ii) féadfar a iarraidh air nó uirthi aon airgead a bheidh dlite ón bhféimheach, mar 
gheall ar a dhliteanas nó a dliteanas chun ranníoc a dhéanamh i leith shócmhainní 
na cuideachta, a ligean faoi chruthú in aghaidh eastát an fhéimhigh, nó chun a 
cheadú ar dhóigh eile go n-íocfar é as eastát an fhéimhigh i gcúrsa cuí an dlí; 

   agus

  (b) féadfar luach measta a dhliteanais nó a dliteanais i leith glaochanna sa todhchaí, 
chomh maith le glaochanna a rinneadh cheana féin, a chruthú in aghaidh eastát an 
fhéimhigh.

 (2) Ní dhéanfaidh aon ní san alt seo difear, a mhéid agus faoi na himthosca is  
incheadaithe— 

  (a) faoin dlí ginearálta a bhaineann le dlíthe agus nósanna imeachta dlínsí éagsúla a chur 
i bhfeidhm,

  (b) faoi aon ghníomh Comhphobail, nó

  (c) faoi aon achtachán lena dtabharfar feidhm dlí do chomhaontú ar páirtí ann é an Stát,
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d’fhorfheidhmiú aon dliteanas de chuid pearsa aonair is ranníocóir i bhfoirceannadh nó in 
imeachtaí dócmhainneachta eile lasmuigh den Stát.

Dócmhainneacht chorparáideach ranníocóra

664. (1) Más rud é gur cuideachta atá á foirceannadh í an ranníocóir, cibé acu go toilteanach 
nó ag an gcúirt (agus cibé acu a thosaíonn a foirceannadh sula gcuirtear ar an liosta 
ranníocóirí í nó dá éis), beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas:

  (a) maidir le leachtaitheoir na cuideachta ranníocóra—

   (i) déanfaidh sé nó sí ionadaíocht di chun críocha uile an fhoirceanta, agus beidh sé 
nó sí ina ranníocóir dá réir sin, agus

   (ii) féadfar a iarraidh air nó uirthi aon airgead a bheidh dlite ón gcuideachta 
ranníocóra, mar gheall ar a dliteanas chun ranníoc a dhéanamh i leith shócmhainní 
na cuideachta, a ligean faoi chruthú i bhfoirceannadh na cuideachta ranníocóra, 
nó chun a cheadú ar shlí eile go n-íocfar é as a sócmhainní i gcúrsa cuí an dlí; 

   agus

  (b) féadfar luach measta dhliteanas na cuideachta ranníocóra i leith glaochanna sa 
todhchaí, chomh maith le glaochanna a rinneadh cheana féin, a chruthú in aghaidh 
na cuideachta ranníocóra.

 (2) I bhfo-alt (1), maidir leis an gcéad tagairt do chuideachta agus gach tagairt do  
chuideachta ranníocóra, is tagairt í d’aon cheann díobh seo a leanas:

  (a) cuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna;

  (b) cuideachta gníomhaíochta ainmnithe;

  (c) cuideachta phoiblí theoranta;

  (d) cuideachta faoi theorainn ráthaíochta;

  (e) cuideachta neamhtheoranta;

  (f) cuideachta neamhchláraithe.

 (3) Ní dhéanann aon ní san alt seo difear, a mhéid agus faoi na himthosca is incheadaithe—

  (a) faoin dlí ginearálta a bhaineann le dlíthe agus nósanna imeachta dlínsí éagsúla a chur 
i bhfeidhm,

  (b) faoi aon ghníomh Comhphobail, nó

  (c) faoi aon achtachán lena dtabharfar feidhm dlí do chomhaontú ar páirtí ann é an Stát,

d’fhorfheidhmiú aon dliteanais de chuid comhlachta nó gnóthais is ranníocóir, i 
bhfoirceannadh nó in imeachtaí dócmhainneachta eile lasmuigh den Stát.

Cuideachta a fhoirceannadh, ar chuideachta neamhtheoranta í roimh athchlárú

665. I gcás cuideachta a fhoirceannadh, ar chuideachta neamhtheoranta í sular athchláraigh sí 
faoin Acht seo mar chuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna, beidh éifeacht 
ag na forálacha seo a leanas:
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  (a) d’ainneoin alt 1278(2)(a), aon iarchomhalta den chuideachta ar comhalta di é nó í 
tráth an athchláraithe, dlífidh sé nó sí, má thosaíonn an foirceannadh laistigh den 
tréimhse 3 bliana dar tosach an lá a athchlárófar an chuideachta, ranníoc a dhéanamh 
i leith shócmhainní na cuideachta i ndáil leis na fiacha agus na dliteanais faoina 
ndeachaigh an chuideachta roimh an tráth sin;

  (b) i gcás nach comhaltaí láithreacha den chuideachta aon daoine a bhí ina gcomhaltaí 
den chuideachta an tráth sin, aon duine a bhí, an tráth sin, ina chomhalta láithreach 
nó ina comhalta láithreach nó ina iarchomhalta di nó ina hiarchomhalta di, dlífidh 
sé nó sí, faoi réir alt 1278(a) agus mhír (a), ach d’ainneoin alt 1278(2)(c), ranníoc a 
dhéanamh ar an modh roimhe seo, d’ainneoin go ndearna na comhaltaí láithreacha na 
ranníocaí a bhí de cheangal orthu a dhéanamh de bhun an Phríomh-Achta a shásamh; 
agus

  (c) d’ainneoin alt 655(2)(a), ní bheidh aon teorainn leis an méid a dhlífidh duine a bhí, 
an tráth sin, ina chomhalta láithreach nó ina comhalta láithreach nó ina iarchomhalta 
nó ina hiarchomhalta den chuideachta, a ranníoc mar atá ráite.

caiBidil 10

An Coiste iniúchta

Coiste iniúchta a cheapadh i bhfoirceannadh arna ordú ag an gcúirt

666. (1) Nuair a bheidh ordú foirceanta déanta ag an gcúirt, féadfaidh an leachtaitheoir agus, má 
ordaíonn creidiúnaí nó creidiúnaithe a dhéanann ionadaíocht d’aon deichiú ar a laghad 
i luach chreidiúnaithe na cuideachta dó nó di déanamh amhlaidh, déanfaidh sé nó sí 
cruinniú de chreidiúnaithe na cuideachta a ghairm chun a chinneadh—

  (a) cibé acu an gceapfar coiste iniúchta nó nach gceapfar, agus

  (b) cé a bheidh ina gcomhaltaí den choiste má cheaptar amhlaidh é.

 (2) Ag cruinniú a ghairfear de réir fho-alt (1), féadfaidh na creidiúnaithe, má mheasann siad 
is cuí, coiste iniúchta a cheapadh nach mó ná 5 duine an líon air a cheapfar faoin bhfo-alt 
seo.

 (3) Más rud é go gceaptar coiste den sórt sin, féadfaidh an coiste aon tráth ina dhiaidh 
sin i gcruinniú ginearálta, líon nach mó ná 3 dhuine a cheapadh chun gníomhú mar 
chomhaltaí den choiste, ar choinníoll nach mó ná ochtar aon tráth líon chomhaltaí an 
choiste.

 (4) Féadfaidh na creidiúnaithe a shocrú nár chóir do gach duine nó d’aon duine de na daoine 
arna gceapadh ag an gcuideachta faoi fho-alt (3) a bheith ina gcomhaltaí den choiste 
iniúchta, agus má shocraíonn na creidiúnaithe amhlaidh, maidir leis na daoine a luaitear 
sa rún, mura n-ordóidh an chúirt a mhalairt, ar iarratas chuici, ní bheidh siad cáilithe 
chun gníomhú mar chomhaltaí den choiste.

 (5) Ar iarratas chun na cúirte faoi fho-alt (4), féadfaidh an chúirt daoine eile a cheapadh 
chun gníomhú mar chomhaltaí den choiste iniúchta in ionad na ndaoine a luaitear sa rún 
lena mbaineann.
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 (6) I gcás go mbeidh cruinniú de chreidiúnaithe nó de chomhaltaí na cuideachta á ghairm 
faoin alt seo, cuirfear in iúl san fhógra faoin gcruinniú cé na daoine a bhfuil sé beartaithe 
ag an gcruinniú lena mbaineann iad a cheapadh mar chomhaltaí den choiste iniúchta. 

Coiste iniúchta a cheapadh i bhfoirceannadh toilteanach ag creidiúnaithe 

667. (1) Féadfaidh creidiúnaithe na cuideachta coiste iniúchta a cheapadh ag cruinniú a thionólfar 
de bhun alt 587, nó ag aon chruinniú dá éis sin, nach mó ná 5 duine an líon air a cheapfar 
faoin bhfo-alt seo.

 (2) Más rud é go gceapfar coiste den sórt sin, féadfaidh an coiste, cibé acu i gcruinniú 
ag a ritear an rún maidir leis an bhfoirceannadh toilteanach nó aon tráth ina dhiaidh 
sin i gcruinniú ginearálta, líon nach mó ná 3 dhuine a cheapadh chun gníomhú mar 
chomhaltaí den choiste, ar choinníoll nach mó ná ochtar líon chomhaltaí an choiste aon 
tráth.

 (3) Féadfaidh na creidiúnaithe a shocrú nár chóir do gach duine nó d’aon duine de na daoine 
arna gceapadh ag an gcuideachta faoi fho-alt (2) a bheith ina gcomhaltaí den choiste 
iniúchta, agus má shocraíonn na creidiúnaithe amhlaidh, maidir leis na daoine a luaitear 
sa rún, mura n-ordóidh an chúirt a mhalairt, ar iarratas chuici, ní bheidh siad cáilithe 
chun gníomhú mar chomhaltaí den choiste.

 (4) Ar iarratas chun na cúirte faoi fho-alt (3), féadfaidh an chúirt daoine eile a cheapadh 
chun gníomhú mar chomhaltaí den choiste iniúchta in ionad na ndaoine a luaitear sa rún 
lena mbaineann.

Bunreacht agus imeachtaí an choiste iniúchta

668. (1) Tiocfaidh coiste iniúchta arna cheapadh de bhun an Achta seo (an “coiste”) le chéile 
cibé tráthanna a cheapfaidh siad ó am go ham, agus féadfaidh an leachtaitheoir nó aon 
chomhalta den choiste cruinniú den choiste a ghairm freisin de réir mar is gá agus nuair 
a mheasfaidh sé nó sí is gá.

 (2) Féadfaidh an coiste gníomhú trí thromlach dá gcomhaltaí a bheidh i láthair ag cruinniú, 
ach ní ghníomhóidh sé mura mbeidh tromlach den choiste i láthair.

 (3) Féadfaidh comhalta den choiste éirí as trí fhógra i scríbhinn a shíneoidh sé nó sí agus a 
sheachadfar ar an leachtaitheoir.

 (4) Tiocfaidh oifig duine mar chomhalta den choiste chun bheith folamh más rud é go 
dtarlóidh aon cheann de na nithe seo a leanas nó ar aon cheann de na nithe seo a leanas 
do tharlú:

  (a) go mbreithneofar ina fhéimheach nó ina féimheach an duine nó go ndéanfaidh sé nó 
sí imshocraíocht nó comhshocraíocht lena chreidiúnaithe nó lena creidiúnaithe;

  (b) go mbeidh an duine as láthair ó 2 cheann de chruinnithe an choiste as a chéile gan 
cead ó na daoine sin ar cheap na creidiúnaithe nó, de réir mar a bheidh, comhaltaí 
den chuideachta iad mar chomhaltaí den choiste, mar aon leis nó léi féin.

 (5) Féadfar comhalta den choiste a chur as oifig le rún ag cruinniú— 

  (a) de chreidiúnaithe na cuideachta más rud é gurbh iad na creidiúnaithe sin a cheap é nó 
í mar chomhalta den choiste, nó
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  (b) den chuideachta más rud é gurbh í an chuideachta a cheap é nó í mar chomhalta den 
choiste,

  ar cruinniú é ar tugadh fógra 7 lá ina leith agus cuspóir an chruinnithe luaite san fhógra 
sin.

 (6) Faoi réir fho-alt (7), i gcás go dtarlóidh folúntas sa choiste, déanfaidh an leachtaitheoir 
cruinniú a ghairm láithreach— 

  (a) de chreidiúnaithe na cuideachta, nó

  (b) más rud é gurbh í an chuideachta a cheap an duine a scarfaidh le hoifig, den 
chuideachta,

  chun an folúntas a líonadh, agus féadfaidh an cruinniú, le rún, an duine a scar le hoifig a 
athcheapadh nó duine eile a cheapadh chun an folúntas a líonadh. 

 (7) Más é tuairim an leachtaitheora, ag féachaint don staid le linn an fhoirceanta, nach gá 
folúntas a tharla sa choiste a líonadh, féadfaidh sé nó sí iarratas a dhéanamh chun na 
cúirte, agus féadfaidh an chúirt ordú a dhéanamh nach líonfar an folúntas nó nach líonfar 
é ach amháin i cibé imthosca a shonrófar san ordú.

 (8) Féadfaidh na comhaltaí leanúnacha an choiste, mura lú ná beirt a líon, gníomhú 
d’ainneoin aon fholúntais sa choiste.

 (9) Ní dhéanfaidh comhalta den choiste brabús ón bhfoirceannadh, seachas le cead ón gcúirt 
nó ceadú—

  (a) i gcás foirceannadh toilteanach ag comhaltaí, le rún ón gcuideachta, nó

  (b) i gcás foirceannadh toilteanach ag creidiúnaithe, le rún ó chreidiúnaithe na  
cuideachta.

 (10) Ag cruinniú de na creidiúnaithe, measfar go mbeidh rún rite, chun críocha an ailt seo 
(seachas fo-alt (9)(b)), nuair a vótálfaidh tromlach i líon na gcreidiúnaithe a bheidh i 
láthair, cibé acu go pearsanta nó trí sheachvótálaí, i bhfabhar an rúin.

caiBidil 11

Cumhachtaí na Cúirte

Cumhacht chun ordú foirceanta a neamhniú nó chun bac a chur ar fhoirceannadh

669. (1) Féadfaidh an chúirt, aon tráth tar éis ordú foirceanta a dhéanamh—

  (a) ar iarratas ón leachtaitheoir nó ó aon chreidiúnaí nó ranníocóir, agus 

  (b) ar a chruthú chun sástacht na cúirte gur cheart an t-ordú foirceanta a neamhniú,

  ordú a dhéanamh ag neamhniú an ordaithe foirceanta ar cibé téarmaí agus coinníollacha 
is cuí leis an gcúirt.

 (2) Gan dochar d’fho-alt (6), i gcás go ndéanfaidh an chúirt ordú faoi fho-alt (1), tabharfaidh 
an t-iarratasóir fógra láithreach faoin ordú a dhéanamh san fhoirm fhorordaithe don 
Chláraitheoir.

 (3) Aon tráth tar éis ordú foirceanta a dhéanamh, féadfaidh an chúirt—
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  (a) ar iarratas ón leachtaitheoir nó ó aon chreidiúnaí nó ranníocóir, agus

  (b) ar a chruthú chun sástacht na cúirte gur cheart bac a chur ar gach imeacht maidir leis 
an bhfoirceannadh,

  ordú a dhéanamh chun na himeachtaí a bhac, go hiomlán nó ar feadh tréimhse  
theoranta, ar cibé téarmaí agus coinníollacha is cuí leis an gcúirt. 

 (4) I gcás go ndéanfaidh an chúirt ordú faoi fho-alt (1) nó (3), féadfaidh sí cibé ordacháin is 
cuí léi a thabhairt maidir le séala, leabhair agus páipéir na cuideachta a choinneáil nó a 
dhiúscairt. 

 (5) Ar aon iarratas faoin alt seo, féadfaidh an chúirt a cheangal ar an leachtaitheoir tuarascáil 
a thabhairt don chúirt maidir le haon fhíorais nó nithe is dóigh leis an leachtaitheoir is 
iomchuí maidir leis an iarratas.

 (6) Déanfaidh an chuideachta, nó cibé duine eile a ordóidh an chúirt, cóip dheimhnithe 
d’ordú arna dhéanamh faoi fho-alt (1) nó (3) a chur ar aghaidh láithreach chuig an 
gCláraitheoir ar an ordú a chur i gcrích.

 (7) Má mhainníonn an t-iarratasóir dá dtagraítear i bhfo-alt (2) an fo-alt sin a  
chomhlíonadh, beidh an t-iarratasóir ciontach i gcion de chuid earnáil 4.

 (8) Má mhainníonn cuideachta fo-alt (6) a chomhlíonadh, beidh an chuideachta agus aon 
oifigeach di a rinne mainneachtain ciontach i gcion de chuid earnáil 4.

 (9) Má mhainníonn aon duine eile fo-alt (6) a chomhlíonadh, beidh an duine ciontach i  
gcion de chuid earnáil 4.

Oifigigh don chuideachta a bheith i láthair ag cruinnithe

670. Féadfaidh an chúirt, ar iarratas ón Stiúrthóir nó ón leachtaitheoir, nó ar iarratas uaithi  
féin, ordú a dhéanamh lena gceanglófar ar aon oifigeach don chuideachta a bheith i láthair— 

  (a) ag aon chruinniú de creidiúnaithe,

  (b) ag aon chruinniú de ranníocóirí,

  (c) ag aon chruinniú de chomhaltaí, nó

  (d) ag aon chruinniú de choiste iniúchta, 

 chun eolas a thabhairt maidir le trádáil, déileálacha, cúrsaí nó maoin na cuideachta.

Cumhacht na cúirte chun daoine a ghairm os a comhair lena gceistiú

671. (1) Féadfaidh an chúirt an chumhacht seo a leanas a fheidhmiú:

  (a) ar iarratas uaithi féin; nó

  (b) ar iarratas ón Stiúrthóir nó ón leachtaitheoir nó ón leachtaitheoir sealadach;

  aon tráth tar éis leachtaitheoir sealadach a cheapadh, nó ordú foirceanta a dhéanamh nó 
rún a rith chun cuideachta a fhoirceannadh go toilteanach.

 (2) Is í cumhacht sin na cúirte—

  (a) aon oifigeach don chuideachta,
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  (b) aon duine arb eol, nó a bhfuil amhras ann, go bhfuil aon mhaoin de chuid na 
cuideachta ina sheilbh aige nó ina seilbh aici nó a shíltear a bheith i bhfiacha ag an 
gcuideachta, nó

  (c) nó aon duine a mheasfaidh an chúirt a d’fhéadfadh faisnéis a thabhairt maidir le—

   (i) tionscnamh nó foirmiú,

   (ii) trádáil nó déileálacha, nó

   (iii) cúrsaí nó maoin,

  na cuideachta, a ghairm os a comhair.

 (3) Féadfaidh an chúirt aon duine a ghairfear amhlaidh a cheistiú faoi mhionn maidir leis 
na nithe dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(c)(i) go (iii), de bhriathar béil nó ar agarcheisteanna 
i scríbhinn, agus féadfaidh sí a fhreagraí nó a freagraí a chur síos i scríbhinn agus a 
cheangal air nó uirthi iad a shíniú. 

 (4) Féadfaidh an chúirt a cheangal ar aon duine dá dtagraítear i bhfo-alt (2), aon taifid 
chuntasaíochta, gníomhas, ionstraim, nó doiciméad nó páipéar eile a bhaineann leis an 
gcuideachta agus a bheidh faoina choimeád nó faoina coimeád nó faoina chumhacht nó 
faoina cumhacht a thabhairt ar aird.

 (5) Féadfaidh an chúirt, sula ndéanfar an ceistiú, a cheangal ar aon duine dá dtagraítear i 
bhfo-alt (2) ráiteas a chur faoina bráid, i cibé foirm a ordóidh an chúirt, maidir le haon 
idirbhearta idir é nó í agus an chuideachta de chineál nó d’aicme a shonróidh an chúirt.

 (6) Más dóigh leis an gcúirt go bhfuil sé cóir cothromasach déanamh amhlaidh, féadfaidh sí 
a ordú go ndéanfaidh an duine a cheisteofar costais an cheistiúcháin a íoc.

 (7) Ní bheidh duine a cheisteofar faoin alt seo i dteideal diúltú freagra a thabhairt ar aon 
cheist a chuirfear air nó uirthi ar an bhforas go mb’fhéidir go n-ionchoireodh a fhreagra 
nó a freagra é nó í agus féadfar aon fhreagra dá dtabharfaidh an duine ar cheist den sórt 
sin a úsáid i gcoinne an duine sin in aon imeachtaí ach amháin imeachtaí chun an duine 
sin a ionchúiseamh mar gheall ar chion (seachas mionnú éithigh).

 (8) Má mhainníonn duine, gan leithscéal réasúnach, aon tráth— 

  (a) freastal chun é nó í a cheistiú faoin alt seo, nó

  (b) an ceanglas faoi fho-alt (3) maidir leis na nithe dá dtagraítear ansin a shíniú nó an 
ceanglas faoi fho-alt (4) nó (5) a chomhlíonadh,

  beidh sé nó sí ciontach i ndíspeagadh cúirte agus dlífear é nó í a phionósú dá réir sin.

 (9) Más rud é—

  (a) go mainníonn duine gan leithscéal réasúnach aon tráth freastal chun é nó í a  
cheistiú faoin alt seo, nó

  (b) go bhfuil forais réasúnacha ann chun a chreidiúint gur éalaigh duine nó go bhfuil sé 
nó sí ar tí éalú, d’fhonn a cheistiúchán nó a ceistiúchán faoin alt seo a sheachaint nó 
a mhoilliú, 

  féadfaidh an chúirt a chur faoi deara an duine sin a ghabháil agus a chuid leabhar  
agus doiciméad nó a cuid leabhar agus doiciméad agus a mhaoin phearsanta shochorraithe 
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nó a maoin phearsanta shochorraithe a urghabháil nó a urrú agus é féin nó í féin agus 
iadsan a choinneáil go ceann cibé tréimhse a ordóidh an chúirt.

Ordú íocaíochta nó seachadta maoine in aghaidh duine a cheistítear faoi alt 671

672. (1) Más rud é, le linn ceistiú faoi alt 671, gur dealraitheach don chúirt maidir le haon duine 
atá á cheistiú nó á ceistiú—

  (a) go bhfuil sé nó sí i bhfiacha ag an gcuideachta, nó

  (b) go bhfuil aon airgead, maoin nó leabhair agus páipéir de chuid na cuideachta ina 
sheilbh nó ina seilbh nó faoina urláimh nó faoina hurláimh,

  féadfaidh an chúirt, ar iarratas uaithi féin nó ar iarratas ón Stiúrthóir nó ón  
leachtaitheoir, a ordú don duine sin— 

  (i) méid an fhéich nó aon chuid de a íoc leis an leachtaitheoir, nó

  (ii) an t-airgead, an mhaoin nó na leabhair agus na páipéir sin, nó aon chuid de nó di 
nó díobh, a íoc leis an leachtaitheoir, a sheachadadh nó a thíolacadh air nó uirthi, a 
ghéilleadh dó nó di, nó a aistriú chuige nó chuici,

  de réir mar a bheidh, cibé tráth agus ar cibé modh agus ar cibé téarmaí a ordóidh an 
chúirt.

 (2) I gcás go mbeidh ordú déanta ag an gcúirt faoi fho-alt (1), féadfaidh sí, ar iarratas ón 
Stiúrthóir nó ón leachtaitheoir, ordú breise a dhéanamh lena gceadófar don iarratasóir 
nó do dhuine eile a shonrófar san ordú, agus cibé daoine (i gceachtar cás) is cuí leis an 
iarratasóir in éineacht leis nó léi— 

  (a) dul isteach in aon áitreabh (lena n-áirítear teaghais) atá ar úinéireacht nó ar áitiú ag 
an duine is ábhar don ordú faoi fho-alt (1), aon tráth nó tráthanna laistigh de 30 lá ó 
dháta eisiúna an ordaithe (agus cibé forneart a úsáid is gá le réasún chun na críche),

  (b) an t-áitreabh a ndeachthas isteach ann amhlaidh a chuardach, agus

  (c) aon airgead, maoin nó leabhair agus páipéir de chuid na cuideachta a gheofar san 
áitreabh i gcúrsa an chuardaigh sin a urghabháil.

 (3) I gcás go mbeidh ordú faoi fho-alt (2) déanta ag an gcúirt, tuairisceoidh an t-iarratasóir 
di a luaithe is féidir maidir le toradh aon ghníomhaíochta ar scór ordú na cúirte agus 
ordóidh an chúirt don iarratasóir maidir le haon ní a dhiúscairt a bheidh urghafa ar scór 
an ordaithe. 

 (4) Ni dhéanfar ordú faoi fho-alt (3) i bhfabhar an Stiúrthóra ach amháin i leith chostais  
agus chaiteachais réasúnacha an Stiúrthóra. 

 (5) Duine a chuirfidh bac—

  (a) ar fheidhmiú cirt chun dul isteach, cuardach agus urghabháil a dhéanamh, ar  
ceart é a thugtar de bhua ordaithe arna eisiúint faoi fho-alt (2), nó

  (b) ar fheidhmiú cirt a thugtar amhlaidh chun seilbh a ghabháil ar aon ní dá  
dtagraítear san fho-alt sin,

  beidh sé nó sí ciontach i gcion de chuid earnáil 2.
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 (6) Ní dhéanfaidh imeachtaí ar scór cion a líomhnaítear a bheith déanta faoi fho-alt (5) 
dochar do chumhacht na cúirte imeachtaí a eisiúint mar gheall ar dhíspeagadh cúirte i 
leith duine do mhainneachtain ordú faoin alt seo a chomhlíonadh.

 (7) San alt seo, folaíonn “leachtaitheoir” leachtaitheoir sealadach.

Maoin cuideachta a sheachadadh ar an leachtaitheoir

673. (1) Le linn cuideachta a fhoirceannadh, ar fhógra i scríbhinn a bheith tugtha ag an 
leachtaitheoir lena gceanglófar air nó uirthi déanamh amhlaidh, déanfaidh:

  (a) aon ranníocóir a bheidh de thuras na huaire ar an liosta ranníocóirí;

  (b) aon iontaobhaí;

  (c) aon ghlacadóir;

  (d) aon bhaincéir; nó

  (e) aon ghníomhaire nó oifigeach;

  don chuideachta, laistigh de cibé tréimhse a bheidh sonraithe san fhógra, aon airgead, 
maoin, leabhair nó páipéir a tharlóidh a bheith ar lámha aige nó aici de thuras na huaire 
agus a mbeidh teideal prima facie chucu ag an gcuideachta a íoc leis an leachtaitheoir, 
a sheachadadh nó a thíolacadh air nó uirthi, a ghéilleadh dó nó di, nó a aistriú chuige nó 
chuici nó ina lámha.

 (2) Féadfaidh an chúirt an chumhacht seo a leanas a fheidhmiú:

  (a) ar iarratas uaithi féin; nó

  (b) ar iarratas ón leachtaitheoir;

  aon tráth tar éis leachtaitheoir sealadach a cheapadh, nó ordú foirceanta a dhéanamh  
nó rún a rith chun cuideachta a fhoirceannadh go toilteanach.

 (3) Is í cumhacht sin na cúirte a cheangal ar dhuine dá dtagraítear in aon mhír de  
mhíreanna (a) go (e) d’fho-alt (1) laistigh de cibé tréimhse a ordóidh an chúirt, aon 
airgead, maoin, leabhair nó páipéir a bheidh ar láimh aige nó aici agus a mbeidh teideal 
prima facie chucu ag an gcuideachta a íoc leis an leachtaitheoir, nó a sheachadadh nó a 
thíolacadh air nó uirthi, a ghéilleadh dó nó di, nó a aistriú chuige nó chuici láithreach. 

 (4) Le linn na dualgais a chomhlíonadh a bheidh curtha air nó uirthi faoi alt 624, beidh 
an leachtaitheoir, chun seilbh ar mhaoin na cuideachta a fháil nó a choimeád, sa chás 
céanna ina mbeadh sé nó sí amhail is dá mba ghlacadóir ar mhaoin na cuideachta é nó 
í arna cheapadh nó arna ceapadh ag an gcúirt, agus féadfaidh an chúirt, ar iarratas ón 
leachtaitheoir, an fháil sin nó an coimeád sin a fhorghníomhú dá réir sin.

 (5) San alt seo, folaíonn “leachtaitheoir” leachtaitheoir sealadach.

Cumhacht chun creidiúnaithe nach dtabharfaidh cruthúnas in am a eisiamh

674. (1) Faoi réir fho-ailt (3) agus (4), féadfaidh an leachtaitheoir tráth nó tráthanna a shocrú  
ina mbeidh ar chreidiúnaithe a bhfiacha nó a n-éilimh a chruthú nó a bheith eisiata ó 
thairbhe aon dáilte a dhéanfar sula gcruthófar na fiacha nó na héilimh sin.
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 (2) Tabharfaidh an leachtaitheoir fógra i scríbhinn do na creidiúnaithe maidir leis an tráth  
nó na tráthanna a shocróidh sé nó sí amhlaidh. 

 (3) Ní shocrófar tráth de bhun fho-alt (1), a thiteann tráth níos luaithe ná 28 lá tar éis an  
lae ar a dtabharfar fógra do chreidiúnaithe faoi fho-alt (2) maidir leis an tráth sin a 
shocrú. 

 (4) Féadfaidh an chúirt ar iarratas ó chreidiúnaí, arna dhéanamh ar fhógra a thabhairt don 
leachtaitheoir, an tréimhse ama a shocraítear de bhun fho-alt (1) a fhadú, ar laistigh di a 
fhéadfaidh an creidiúnaí sin a fhiach nó a fiach nó a éileamh nó a héileamh a chruthú.

Ordú gabhála agus urghabhála, etc.

675. (1) Féadfaidh an chúirt, i gceachtar ceann de na cásanna a shonraítear i bhfo-alt (2)—

  (a) aon tráth tar éis achainí a thíolacadh chun cuideachta a fhoirceannadh nó rún a rith 
chun cuideachta a fhoirceannadh go toilteanach, agus 

  (b) ar a chruthú di go bhfuil cúis dhóchúil ann chun a chreidiúint go bhfuil ranníocóir, 
stiúrthóir cúlstiúrthóir nó oifigeach eile don chuideachta ar tí an Stát a fhágáil nó 
éalú ar shlí eile nó ar tí aon mhaoin dá chuid nó dá cuid a aistriú nó a cheilt ionas 
go bhféadfadh sé dul ó ghlaochanna a íoc nó scrúdú ar chúrsaí na cuideachta a 
sheachaint, 

  a chur faoi deara—

  (i) an ranníocóir, an stiúrthóir, an cúlstiúrthóir, an rúnaí nó an t-oifigeach eile a  
ghabháil, agus

  (ii) leabhair agus páipéir agus maoin phearsanta shochorraithe an duine sin a  
urghabháil nó a urrú,

  agus an duine agus iadsan a choinneáil go ceann cibé tréimhse a ordóidh an chúirt.

 (2) Féadfaidh an chúirt na cumhachtaí faoi fho-alt (1) a fheidhmiú—

  (a) ar iarratas uaithi féin, nó

  (b) ar iarratas ón Stiúrthóir, ó chreidiúnaí de chuid na chuideachta nó ó aon duine 
leasmhar eile.

Forálacha maidir le comhshocraíocht a bheith ina ceangal ar chreidiúnaithe

676. (1) Aon chomhshocraíocht a dhéanfar idir cuideachta atá ar tí, nó i gcúrsa, a foirceanta 
agus creidiúnaithe na cuideachta, beidh sí, faoi réir an chirt achomhairc faoin alt seo, 
ina ceangal ar an gcuideachta má ceadaíodh í le rún speisialta agus ina ceangal ar na 
creidiúnaithe má ghlac trí cheathrú, de réir líon agus luacha, de na creidiúnaithe léi.

 (2) Féadfaidh aon chreidiúnaí nó ranníocóir, laistigh de 21 lá tar éis an chomhshocraíocht a 
chríochnú, achomharc a dhéanamh chun na cúirte ina haghaidh, agus ar an achomharc a 
éisteacht, féadfaidh an chúirt, de réir mar is cóir léi, an chomhshocraíocht a leasú, a athrú 
nó a dhaingniú.

 (3) Maidir leis an alt seo, is alt é i dteannta na n-imthosca ina bhféadfaidh comhréiteach  
nó comhshocraíocht i ndáil le cuideachta teacht chun bheith ina cheangal nó ina  
ceangal faoi Chaibidil 1 de Chuid 9.
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caiBidil 12

Forálacha a bheidh forlíontach ar fhoirceannadh a sheoladh

An éifeacht a bheidh ag foirceannadh ar ghnó agus stádas cuideachta

677. (1) Ó thosach an fhoirceanta, scoirfidh an chuideachta dá gnó a sheoladh, ach amháin a 
mhéid is gá chun an chuideachta a fhoirceannadh go tairbhiúil.

 (2) Mairfidh stádas corpraithe agus cumhachtaí corpraithe na cuideachta, áfach, go dtí go 
ndíscaoilfear an chuideachta, d’ainneoin aon ní contrártha dó sin ina bunreacht.

 (3) Ar leachtaitheoir, seachas leachtaitheoir sealadach, a cheapadh, scoirfidh cumhachtaí 
uile stiúrthóirí na cuideachta, ach amháin a mhéid—

  (a) i gcás foirceannadh ag an gcúirt nó foirceannadh toilteanach ag creidiúnaithe, go 
gcoimeádfaidh an coiste iniúchta nó, mura bhfuil aon choiste den sórt sin ann, go 
gcoimeádfaidh na creidiúnaithe (i gceachtar cás, le ceadú an leachtaitheora) na 
cumhachtaí sin a choimeád ar marthain, nó

  (b) i gcás foirceannadh toilteanach ag comhaltaí, go gceadóidh na comhaltaí i gcruinniú 
ginearálta na cumhachtaí sin a choimeád ar marthain.

 (4) Ní oibreoidh coimeád ar marthain chumhachtaí na stiúrthóirí de bhua smachtbhanna 
faoi fho-alt (3), in aon chás, agus d’ainneoin aon ní in alt 40, chun tosaíocht a thabhairt 
d’aon bhreith a thabharfaidh na stiúrthóirí nó d’aon ghníomh a dhéanfaidh na stiúrthóirí 
i gcúrsa an fhoirceanta, thar bhreith a thabharfaidh an leachtaitheoir nó thar ghníomh a 
dhéanfaidh sé nó sí i leith an ní lena mbaineann agus, gan dochar don mhéid sin roimhe 
seo, ní bheidh aon bhreith arna tabhairt ag na stiúrthóirí nó aon ghníomh arna dhéanamh 
acu i leith ní a thagann faoi réim alt 627 bailí mura dtabharfar é nó mura ndéanfar é le 
toiliú roimh ré an leachtaitheora, ach tá sé seo faoi réir fho-alt (5). 

 (5) Féadfaidh an chúirt, ar iarratas chuici a fháil ó dhuine éagóraithe, cibé faoiseamh is 
cuí léi a dheonú ón smachtbhanna neamhbhailíochta dá bhforáiltear faoi fho-alt (4), 
más deimhin léi gur de mheon macánta a ghníomhaigh an duine (nach oifigeach don 
chuideachta) sa ní. 

 (6) Déanfar iarratas faoi fho-alt (5) ar fhógra a thabhairt don leachtaitheoir agus—

  (a) do gach creidiúnaí a bhfuil cruthúnas ar a fhiach nó a fiach nó a éileamh nó a  
héileamh faoi réim agus de réir na Coda seo curtha isteach aige nó aici, agus 

  (b) do gach ranníocóir atá, de thuras na huaire, ar liosta na ranníocóirí. 

Bac ar chaingne in aghaidh cuideachta ar ordú foirceanta a dhéanamh

678. (1) Más rud é, i ndáil le cuideachta—

  (a) go mbeidh ordú foirceanta déanta,

  (b) go mbeidh leachtaitheoir sealadach ceaptha, nó

  (c) go mbeidh rún le haghaidh foirceannadh toilteanach rite, 
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  ní dhéanfar aon chaingean nó imeacht a chur ar aghaidh ná a thionscnamh in aghaidh  
na cuideachta, ach amháin le cead na cúirte agus faoi réir cibé téarmaí a fhorchuirfidh 
an chúirt.

 (2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le himeachtaí a thionscnamh os comhair an  
Bhinse Achomhairc Fostaíochta.

Féadfaidh an Stiúrthóir a ordú go ndéanfar cruinniú a chomóradh

679. (1) I gcás go gceanglaítear cruinniú a thionól faoin gCuid seo agus nach dtionólfar an 
cruinniú sin laistigh den tréimhse ama a cheanglaítear nó ar an modh a cheanglaítear leis 
an gCuid seo nó faoin gCuid seo, féadfaidh an Stiúrthóir—

  (a) a ordú do leachtaitheoir na cuideachta lena mbaineann an cruinniú sin a chomóradh 
(nó, de réir mar is cuí, a athchomóradh), agus

  (b) nósanna imeachta a bheidh le leanúint nuair a bheidh an cruinniú sin á chomóradh 
(nó á athchomóradh) nó á thionól, nithe a bheidh le plé ag an gcruinniú sin, agus tráth 
agus suíomh an chruinnithe sin a shonrú.

 (2) Féadfaidh an Stiúrthóir, nó a ionadaí údaraithe nó a hionadaí údaraithe, a bheith i  
láthair ag aon chruinniú a chomórfar nó a athchomórfar de bhun fho-alt (1).

 (3) Aon leachtaitheoir a mhainneoidh ordachán faoi fho-alt (1) a chomhlíonadh, beidh sé nó 
sí ciontach i gcion de chuid earnáil 3.

Dualgas an leachtaitheora chun cruinniú a ghairm i ndeireadh gach bliana

680. (1) Má leanann foirceannadh toilteanach ag comhaltaí ar feadh breis agus 12 mhí, ansin tar 
éis— 

  (a) chothrom bliana dháta thosach an fhoirceanta, agus 

  (b) gach cothromlá den tosach sin dá éis sin (agus an foirceannadh á leanúint ar  
aghaidh),

  tá an dualgas seo a leanas ar an leachtaitheoir. 

 (2) Is é dualgas sin an leachtaitheora—

  (a) tionól cruinnithe ghinearálta den chuideachta a ghairm, agus fógra 7 lá a thabhairt 
ina thaobh sin, le haghaidh lá nach déanaí ná 28 lá tar éis an chothromlae lena 
mbaineann, agus

  (b) cuntas ar a ghníomhartha agus a dhéileálacha nó a gníomhartha agus a déileálacha 
agus ar sheoladh an fhoirceanta i rith na bliana roimhe sin a leagan faoi bhráid an 
chruinnithe sin.

 (3) Déanfaidh an leachtaitheoir, laistigh de 7 lá tar éis dháta an chruinnithe sin, cóip den 
chuntas sin roimhe seo a chur chuig an gCláraitheoir.

 (4) Má leanann foirceannadh ag an gcúirt nó foirceannadh toilteanach ag comhaltaí ar feadh 
breis agus 12 mhí, ansin tar éis—

  (a) chothrom bliana dháta thosach an fhoirceanta, agus 
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  (b) gach cothromlá den tosach sin dá éis sin (agus an foirceannadh á leanúint ar  
aghaidh),

  tá an dualgas seo a leanas ar an leachtaitheoir.

 (5) Is é dualgas sin an leachtaitheora—

  (a) tionól na gcruinnithe seo a leanas a ghairm, agus fógra 7 lá a thabhairt ina thaobh 
sin—

   (i) más rud é gur ceapadh coiste iniúchta, cruinniú den choiste iniúchta, nó

   (ii) más rud é nár ceapadh aon choiste iniúchta, cruinniú de chreidiúnaithe na 
cuideachta,

   le haghaidh lá nach déanaí ná 28 lá tar éis an chothromlae lena mbaineann, agus

  (b) cuntas ar a ghníomhartha agus a dhéileálacha nó a gníomhartha agus a déileálacha 
agus ar sheoladh an fhoirceanta i rith na bliana roimhe sin a leagan faoi bhráid an 
chruinnithe sin.

 (6) Déanfaidh an leachtaitheoir, laistigh de 7 lá tar éis dháta an chruinnithe sin, cóip den 
chuntas sin roimhe seo a chur chuig an gCláraitheoir.

 (7) I gcás go dtionólfar cruinniú den choiste iniúchta de bhun fho-alt (5)(a), féadfaidh an  
coiste sin, le rún, a ordú don leachtaitheoir cruinniú de chreidiúnaithe na cuideachta 
a ghairm agus, i gcás go dtabharfar ordachán den sórt sin amhlaidh, cuirfidh an 
leachtaitheoir faoi deara go gcomórfar agus go dtionólfar an cruinniú sin tráth nach 
déanaí ná 21 lá tar éis dháta an rúin sin. 

 (8) I gcás go mbeidh éifeacht le halt 584, beidh feidhm ag fo-ailt (4) go (6) maidir leis 
an bhfoirceannadh, agus fo-ailt (1) go (3) a eisiamh, amhail is dá mba foirceannadh 
toilteanach ag creidiúnaithe é an foirceannadh agus nárbh fhoirceannadh toilteanach ag 
comhaltaí é. 

 (9) Má mhainníonn an leachtaitheoir aon fhoráil den alt seo, nó ordachán faoi, a  
chomhlíonadh, beidh sé nó sí ciontach i gcion de chuid earnáil 3.

Faisnéis faoi dhul chun cinn an leachtaithe

681. (1) Tá feidhm ag an alt seo i gcás nach mbeidh foirceannadh cuideachta críochnaithe  
laistigh de 12 mhí tar éis dháta a thosaithe agus tá sé faoi réir fho-alt (4). 

 (2) I gcás go mbeidh feidhm ag an alt seo, cuirfidh leachtaitheoir na cuideachta, i gceann 
na n-eatramh a shonraítear i bhfo-alt (3) go dtí go mbeidh an foirceannadh tugtha chun 
críche, ráiteas san fhoirm fhorordaithe a chur chuig an gCláraitheoir, a mbeidh na  
sonraí forordaithe ann maidir leis na himeachtaí san fhoirceannadh agus maidir le  
staid an fhoirceanta.

 (3) Is iad na heatraimh dá dtagraítear i bhfo-alt (2)—

  (a) maidir leis an eatramh céadluaite acu — an t-eatramh dar críoch cothrom bliana  
dháta thosach an fhoirceanta (ach, chun críocha an eatraimh seo, féadfar an  
oibleagáid atá ar an leachtaitheoir faoi fho-alt (2) a chomhlíonadh aon tráth roimh 14 
lá a bheith caite tar éis an chothromlae sin), agus 
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  (b) maidir le heatraimh ina dhiaidh sin — eatraimh 6 mhí, nó cibé tréimhse is faide ná 
sin a fhorordófar, a leanfaidh an cothrom bliana sin. 

 (4) Níl feidhm ag an oibleagáid faoi fho-alt (2) i ndáil le foirceannadh áirithe más rud é  
go sonróidh an chúirt, agus a mhéid a shonróidh an chúirt é in ordachán arna thabhairt 
aici. 

 (5) Má mhainníonn leachtaitheoir ordachán faoi fho-alt (2) a chomhlíonadh, beidh sé nó sí 
ciontach i gcion de chuid earnáil 3.

An leachtaitheoir do thabhairt tuarascáil ar iompar na stiúrthóirí 

682. (1) San alt seo, tá le “cuideachta dhócmhainneach” an bhrí chéanna atá leis i gCaibidil 3 
(srianta ar stiúrthóirí cuideachtaí dócmhainneacha) de Chuid 14. 

 (2) I bhfoirceannadh cuideachta dócmhainní, déanfaidh an leachtaitheoir, laistigh de 6 mhí 
tar éis dháta a cheaptha nó a ceaptha, agus i gceann eatraimh de réir mar a cheanglóidh an 
Stiúrthóir ina dhiaidh sin, tuarascáil san fhoirm fhorordaithe a sholáthar don Stiúrthóir.

 (3) Féadfaidh an Stiurthóir a cheangal ar leachtaitheoir cuideachta dócmhainní— 

  (a) aon cheist a chuireann an Stiúrthóir le réasún ar an leachtaitheoir a fhreagairt, 
cibé acu ó bhéal nó i scríbhinn, maidir lena bhfuil i dtuarascáil arna tabhairt ag an 
leachtaitheoir faoi fho-alt (2), maidir le cúrsaí na cuideachta nó iompar aon stiúrthóir 
ar an gcuideachta (mar atá an abairt sin le léamh de réir alt 683(1)(b)), agus 

  (b) cibé cúnamh eile (atá sé nó sí in ann a thabhairt le réasún) a thabhairt don Stiúrthóir 
chun go ndéanfaidh an Stiúrthóir meastóireacht ar thuarascáil den sórt sin nó chun 
go ndéanfaidh an Stiúrthóir scrúdú ar aon fhíoras nó líomhain atá inti nó a thiocfaidh 
ar iúl an Stiúrthóra de bhíthin freagra arna thabhairt faoi mhír (a), nó ar shlí eile, tríd 
an Stiúrthóir do chomhlíonadh feidhmeanna faoin Acht seo, 

  agus comhlíonfaidh an leachtaitheoir ceanglas den sórt sin.

 (4) Maidir le cumhachtaí an Stiúrthóra faoi fho-alt (3), is cumhachtaí iad de bhreis ar 
chumhachtaí an Stiúrthóra nó aon duine eile faoi aon fhoráil eile den Acht seo.

 (5) Aon leachtaitheoir a mhainneoidh fo-alt (2) nó ceanglas faoi fho-alt (3) a chomhlíonadh, 
beidh sé nó sí ciontach i gcion de chuid earnáil 3.

Oibleagáid (mura saortar) leachtaitheora cuideachta dócmhainní chun iarratas a  
dhéanamh ar shrian a chur ar stiúrthóirí

683. (1) San alt seo—

  (a) tá le “cuideachta dhócmhainneach” an bhrí chéanna atá leis i gCaibidil 3 (srianta ar 
stiúrthóirí cuideachtaí dócmhainneacha) de Chuid 14; agus

  (b) maidir le tagairt do stiúrthóir ar chuideachta dhócmhainneach, is tagairt í do dhuine a 
bhí ina stiúrthóir nó ina chúlstiúrthóir nó ina cúlstiúrthóir ar an gcuideachta ar dháta 
thosach a foirceanta, nó laistigh de 12 mhí roimh an tosach sin.

 (2) I bhfoirceannadh cuideachta dócmhainní, i gcás go mbeidh feidhm ag an bhfo-alt seo, 
déanfaidh an leachtaitheoir iarratas faoi alt 819(1) ar dhearbhú faoin bhforáil sin i leith 
gach duine de na stiúrthóirí ar an gcuideachta. 
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 (3) Maidir le fo-alt (2)—

  (a) tá feidhm ag an alt sin mura ndearna an Stiúrthóir an leachtaitheoir a shaoradh  
ón oibleagáid chun an t-iarratas a dhéanamh faoi alt 819(1) i ndáil leis an 
bhfoirceannadh lena mbaineann, nó stiúrthóir nó stiúrthóirí áirithe (a dtugtar an 
chumhacht chun an saoradh sin a dhéanamh don Stiúrthóir leis an mír seo), agus 

  (b) i gcás go ndéanfaidh an Stiúrthóir an leachtaitheoir a shaoradh ón oibleagáid sin i 
leith duine amháin nó níos mó de na stiúrthóirí, ach ní i leith na stiúrthóirí go léir, 
léifear an fo-alt sin mar fho-alt a bhfuil feidhm aige maidir leis an stiúrthóir nó na 
stiúrthóirí, ar ina leith nár saoradh an leachtaitheoir ón oibleagáid sin. 

 (4) Déanfar iarratas i leith stiúrthóir faoi alt 819(1), i gcomhlíonadh fho-alt (2), tráth nach 
déanaí ná—

  (a) 2 mhí a bheith caite tar éis an dáta ar ar thug an Stiúrthóir fógra don leachtaitheoir 
nár shaor an Stiúrthóir an leachtaitheoir ón oibleagáid chun an t-iarratas a dhéanamh 
i leith an stiúrthóra, nó 

  (b) deireadh cibé tréimhse ama is faide a cheadóidh an Stiúrthóir chun críocha an 
iarratais. 

 (5) Aon leachtaitheoir a mhainneoidh ordachán faoi fho-alt (2) a chomhlíonadh, beidh sé  
nó sí ciontach i gcion de chuid earnáil 3.

Iniúchadh leabhar ag creidiúnaithe agus ranníocóirí

684. (1) Féadfaidh an chúirt, aon tráth tar éis ordú foirceanta a dhéanamh, nó tar éis tosach 
foirceannadh toilteanach, cibé ordú a dhéanamh is cóir leis an gcúirt le haghaidh 
iniúchadh leabhair agus páipéir na cuideachta ag creidiúnaithe agus ranníocóirí.

 (2) I gcás go ndéanfar ordú den sórt sin, féadfaidh creidiúnaithe nó ranníocóirí aon taifid, 
leabhair nó páipéir chuntasaíochta a bheidh i seilbh na cuideachta a iniúchadh dá réir sin, 
ach ní fhéadfaidh thairis sin ná ar dhóigh eile.

 (3) Ní mheasfar aon ní san alt seo a bheith ag eisiamh ná ag srianadh aon chearta reachtúla 
de chuid an Rialtais, Aire den Rialtas nó duine a bheidh ag gníomhú faoi údarás an 
Rialtais nó Aire de chuid an Rialtais, nó cumhachtaí aon duine faoi Chuid 13.

Rúin a ritheadh ag cruinnithe atrátha de chreidiúnaithe agus de ranníocóirí

685. I gcás go rithfear rún ag cruinniú atrátha d’aon chreidiúnaithe nó ranníocóirí de chuid na 
cuideachta, déanfar chun gach críche, an rún a áireamh mar rún a ritheadh ar an dáta a 
ritheadh é iarbhír agus ní mheasfar gur ritheadh é ar aon dáta is luaithe ná sin.

Leabhair na cuideachta a bheith ina bhfianaise in imeachtaí sibhialta

686. Nuair a bheidh cuideachta á foirceannadh, maidir le faisnéis i ngach leabhar agus taifead 
de chuid na cuideachta agus de chuid an leachtaitheora agus aon leachtaitheoir sealadach, 
amhail idir— 

  (a) comhaltaí, oifigigh agus ranníocóirí de chuid na cuideachta, agus
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  (b) aon duine de na daoine dá dtagraítear i mír (a) agus an leachtaitheoir, an  
leachtaitheoir sealadach (más ann) agus an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú 
Corparáideach,

 beidh sí inghlactha, sna himeachtaí sibhialta go léir, mar fhianaise ar aon fhíoras a bheidh 
luaite iontu.

Féadfaidh an leachtaitheoir aird a thabhairt ar mhianta creidiúnaithe agus ranníocóirí

687. (1) Faoi réir na Coda seo, féadfaidh an leachtaitheoir, le linn maoin na cuideachta a  
riaradh agus le linn maoin a dháileadh ar a creidiúnaithe, aird a thabhairt ar aon ordacháin 
a thabharfar dó nó di le rún ó na creidiúnaithe nó na ranníocóirí ag aon chruinniú 
ginearálta nó ón gcoiste iniúchta (más ann). 

 (2) I gcás easaontas—

  (a) idir aon ordacháin arna dtabhairt amhlaidh ag na creidiúnaithe agus na hordacháin 
sin arna dtabhairt ag na ranníocóirí, nó 

  (b) idir aon ordacháin arna dtabhairt amhlaidh ag na creidiúnaithe nó na ranníocóirí  
agus aon ordacháin arna dtabhairt ag an gcoiste iniúchta,

  beidh sáraíocht ag na hordacháin, i gcás mhír (a), ó na creidiúnaithe ar na cinn sin ó na 
ranníocóirí agus beidh sáraíocht ag na hordacháin, i gcás mhír (b), ó na creidiúnaithe nó 
ó na ranníocóirí ar na cinn sin ón gcoiste iniúchta.

 (3) Maidir leis an leachtaitheoir—

  (a) féadfaidh sé nó sí cruinnithe ginearálta de na creidiúnaithe nó na ranníocóirí a 
chomóradh chun a mianta a fháil amach, agus 

  (b) déanfaidh sé nó sí, chun na críche sin, cruinnithe de na creidiúnaithe nó, de réir mar 
a bheidh, de na ranníocóirí, a chomóradh—

   (i) cibé tráthanna a ordóidh na creidiúnaithe nó na ranníocóirí, de réir mar a  
bheidh, le rún, nó 

   (ii) aon uair a iarrfaidh ar a laghad an deichiú cuid de réir luacha, de na  
creidiúnaithe nó, de réir mar a bheidh, ar a laghad an deichiú cuid de líon na 
ranníocóirí, air nó uirthi i scríbhinn déanamh amhlaidh.

Mí-iompar ag leachtaitheoirí a thuairisciú don Stiúrthóir

688. (1) Más rud é, maidir le coiste nó binse araíonachta (cibé slí ina n-ainmnítear é) de chuid 
comhlacht gairmiúil forordaithe— 

  (a) go gcinnfidh sé nár chothabháil comhalta den chomhlacht sin a mbeidh  
foirceannadh á sheoladh nó seolta aige nó aici taifid chuí i ndáil leis an  
ngníomhaíocht sin, nó

  (b) go mbeidh forais réasúnacha aige chun a chreidiúint go bhfuil cion de chuid earnáil 
1 nó 2 déanta ag an gcomhalta sin le linn foirceannadh a sheoladh, 

  déanfaidh an comhlacht gairmiúil an ní a thuairisciú don Stiúrthóir láithreach, agus 
tabharfaidh sé sonraí sa tuairisc i dtaobh an chinnidh nó, de réir mar a bheidh, i dtaobh 
an chiona líomhnaithe. 
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 (2) Má mhainníonn comhlacht gairmiúil an t-alt seo a chomhlíonadh, beidh an comhlacht 
sin, agus aon oifigeach don chomhlacht arb inchurtha an mhainneachtain ina leith, 
ciontach i gcion de chuid earnáil 3.

caiBidil 13

Rialacha ginearálta maidir le cruinnithe de chomhaltaí, ranníocóirí agus creidiúnaithe de chuid 
cuideachta atá faoi leachtú

Cruinnithe arna n-ordú ag an gcúirt

689. (1) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le cruinnithe i bhfoirceannadh arna n-ordú ag an 
gcúirt, a thionólfar nó a bheidh le tionól ar ordú ón gcúirt agus beidh éifeacht leis faoi 
réir aon ordacháin a thabharfaidh an chúirt.

 (2) Más rud é go n-ordóidh an chúirt amhlaidh, féadfar fógra maidir le cruinniú a thabhairt 
trí fhógrán agus sa chás sin, ní gá cuspóir an chruinnithe a lua san fhógrán.

 (3) Aon chóip dheimhnithe den ordú ón gcúirt lena gceaptar duine mar chathaoirleach ar 
chruinniú, is údarás leordhóthanach é chun an duine arna cheapadh nó arna ceapadh 
amhlaidh a bheith i gceannas ar chruinniú den sórt sin.

 (4) Tabharfaidh an cathaoirleach ar chruinniú tuarascáil maidir le toradh an chruinnithe i 
cibé foirm (más ann) a ordóidh an chúirt.

Forálacha maidir le cruinnithe de chreidiúnaithe, ranníocóirí agus comhaltaí i gcoitinne

690. Ach amháin i gcás go bhforáiltear a mhalairt leis an Acht seo, beidh feidhm ag forálacha 
ailt 691 go 703 i ndáil le cruinniú de chreidiúnaithe, ranníocóirí nó comhaltaí a thionólfar, 
nó a bheidh le tionól, faoin gCuid seo.

Teideal chun freastal agus fógra

691. (1) Beidh teideal ag gach duine ar dealraitheach de réir leabhair na cuideachta gur  
creidiúnaí de chuid na cuideachta é nó í, chun freastal ar chruinniú de chreidiúnaithe.

 (2) Déanfaidh an leachtaitheoir fógra maidir le cruinniú de ranníocóirí a thabhairt do 
gach duine ar dealraitheach de réir leabhair na cuideachta gur ranníocóir de chuid na 
cuideachta é nó í.

 (3) Maidir le gach duine ar dealraitheach de réir leabhair na cuideachta nó ar shlí eile gur 
comhalta den chuideachta é nó í, beidh teideal aige nó aici chun freastal ar chruinniú de 
chomhaltaí.

 (4) Maidir le gach duine a bhfuil teideal aige nó aici chun freastal ar chruinniú, déanfaidh 
an leachtaitheoir, 7 lá ar a laghad roimh an lá a bheidh ceaptha don chruinniú sin, fógra 
i scríbhinn a thabhairt dó nó di faoin am agus faoin áit a bheidh ceaptha don chruinniú 
agus faoi ábhar an chruinnithe, i cibé foirm a bheidh forordaithe.

 (5) Maidir leis an bhfógra faoi fho-alt (4) chuig gach creidiúnaí, cuirfear é chuig an seoladh 
a bheidh tugtha i gcruthúnas an chreidiúnaí, nó murar chruthaigh sé nó sí, chuig an 
seoladh a bheidh tugtha sa ráiteas maidir le cúrsaí na cuideachta, más ann, nó chuig cibé 
seoladh eile a fhéadfaidh a bheith ar eolas ag an leachtaitheoir.   
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 (6) Maidir leis an bhfógra faoi fho-alt (4) chuig gach ranníocóir, cuirfear é chuig an seoladh 
a luaitear i leabhair na cuideachta mar sheoladh an ranníocóra sin nó chuig cibé seoladh 
eile a fhéadfaidh a bheith ar eolas ag an leachtaitheoir. 

 (7) Déanfar an fógra faoi fho-alt (4) chuig gach comhalta a chur chuig an seoladh a luaitear 
i leabhair na cuideachta mar sheoladh an chomhalta sin nó chuig cibé seoladh eile a 
fhéadfaidh a bheith ar eolas ag an leachtaitheoir. 

 (8) I gcás go ndéanfar cruinniú de chreidiúnaithe, de ranníocóirí nó de chomhaltaí a ghairm 
trí fhógra, beidh imeachtaí agus rúin an chruinnithe bailí, mura n-ordaíonn an chúirt 
a mhalairt, d’ainneoin go bhféadfaí nach bhfuair roinnt creidiúnaithe, ranníocóirí nó 
comhaltaí, de réir mar a bheidh, an fógra a cuireadh chucu.

Suíomh an chruinnithe

692. (1) Tionólfar gach cruinniú ag cibé áit, is dóigh leis an duine a thionólann an cruinniú, is 
caoithiúla do thromlach na gcreidiúnaithe, na ranníocóirí nó na gcomhaltaí nó dóibh sin 
go léir, de réir mar a bheidh.

 (2) Féadfar uaireanta nó áiteanna éagsúla a ainmniú le haghaidh na gcruinnithe de 
chreidiúnaithe agus le haghaidh na gcruinnithe sin de ranníocóirí agus le haghaidh na 
gcruinnithe sin de chomhaltaí.

Costais cruinnithe

693. (1) Aon duine, seachas an leachtaitheoir, a thionólfaidh cruinniú de chreidiúnaithe, de 
ranníocóirí nó de chomhaltaí, beidh sé nó sí faoi dhliteanas i leith na costais as an 
gcruinniú a ghairm agus déanfaidh sé nó sí, sula ngairfear an cruinniú, cibé suim a 
cheanglóidh an leachtaitheoir mar urrús i leith na costais sin a íoc, a thaisceadh leis an 
leachtaitheoir.

 (2) Déanfar na costais sin a aisíoc as sócmhainní na cuideachta má ordaíonn an chúirt 
amhlaidh trí ordú, nó má ordaíonn na creidiúnaithe nó na ranníocóirí (de réir mar a 
bheidh) amhlaidh trí rún.

 (3) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le cruinnithe faoi alt 587.

An Cathaoirleach

694. (1) Ag cruinniú arna ghairm ag an leachtaitheoir, is é an leachtaitheoir nó, más rud é nach 
mbeidh an leachtaitheoir in ann gníomhú, duine arna ainmniú nó arna hainmniú aige nó 
aici, a bheidh ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach air agus ag gach cruinniú eile de 
chreidiúnaithe, de ranníocóirí nó de chomhaltaí, is é nó is í cibé duine a cheapfar ag an 
gcruinniú le rún a bheidh ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach air.

 (2) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le cruinnithe faoi alt 587.

Rúin a rith

695. (1) Ag cruinniú de chreidiúnaithe, measfar rún a bheith rite nuair a láithríonn tromlach na 
gcreidiúnaithe, de réir líon agus luach, go pearsanta nó trí sheachvótálaí agus nuair a 
vótálann siad ar an rún is i bhfabhar an rúin a vótálann siad.
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 (2) Ag cruinniú de na ranníocóirí, measfar rún a bheith rite i gcás gur vótáil tromlach de na 
ranníocóirí de réir líon agus luach, a bheidh i láthair go pearsanta nó trí sheachvótálaí 
agus a vótálfaidh ar an rún, i bhfabhar an rúin, agus luach na ranníocóirí á chinntiú de 
réir líon na vótaí a thugtar do gach ranníocóir le bunreacht na cuideachta.

 (3) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le rún dá dtagraítear in alt 588(6), 637(3) nó alt 
668(5) nó (6).

Rúin ó chreidiúnaithe, ranníocóirí agus comhaltaí a chlárú

696. (1) Déanfaidh an leachtaitheoir cóip arna deimhniú ag an leachtaitheoir de gach rún ó 
chruinniú de chreidiúnaithe, ranníocóirí nó comhaltaí a chur chuig an gCláraitheoir 
laistigh de 14 lá tar éis an dáta ar a dtionólfar an cruinniú lena mbaineann. 

 (2) Má mhainníonn leachtaitheoir fo-alt (1) a chomhlíonadh, beidh sé nó sí ciontach i  
gcion de chuid earnáil 4.

Imeachtaí ag an gcruinniú

697. (1) Féadfaidh cathaoirleach ar chruinniú, le toiliú an chruinnithe, é a chur ar atráth ó am  
go ham agus ó áit go háit, ach tionólfar an cruinniú atrátha san áit chéanna inar  
tionóladh an chéad chruinniú, mura rud é—

  (a) go sonrófar áit eile sa rún le haghaidh atrátha, nó

  (b) go n-ordóidh an chúirt a mhalairt.

 (2) Ach amháin i dtaobh an cathaoirleach a thoghadh nó cruinniú a chur ar atráth, ní 
ghníomhóidh cruinniú chun aon chríche, mura mbeidh na daoine seo a leanas i láthair, 
nó mura mbeidh ionadaíocht acu, ag an gcruinniú—

  (a) i gcás cruinniú de chreidiúnaithe, 3 chreidiúnaí ar a laghad a mbeidh teideal acu 
vótáil, nó na creidiúnaithe go léir a mbeidh teideal acu vótáil, mura mbeidh níos mó 
ná triúr sa líon a mbeidh teideal acu vótáil, nó

  (b) i gcás cruinniú de ranníocóirí nó comhaltaí, 2 ranníocóir nó chomhalta ar a laghad, 
de réir mar a bheidh.

 (3) Más rud é nach mbeidh, laistigh de 30 nóiméad ón am a bheidh ceaptha don chruinniú, 
córam creidiúnaithe, ranníocóirí nó comhaltaí, de réir mar a bheidh, i láthair nó nach 
mbeidh ionadaíocht acu, cuirfear an cruinniú ar atráth go dtí an lá céanna sa tseachtain 
ina dhiaidh sin ag an am céanna agus san áit chéanna nó go dtí cibé lá nó am nó áit eile 
a cheapfaidh an cathaoirleach.

 (4) Ach beidh an lá arna cheapadh amhlaidh ag an gcathaoirleach 7 lá ar a laghad agus  
21 lá ar a mhéad tar éis an lae ónar cuireadh an cruinniú ar atráth.

Teideal creidiúnaithe chun vótáil

698. (1) Faoi réir fho-alt (3), i gcás cruinniú de chreidiúnaithe a thionólfar de bhun alt 666 nó i 
gcás an cruinniú sin a bheith ar atráth, ní bheidh teideal ag duine vótáil mar chreidiúnaí 
mura rud é go ndearna sé nó sí cruthúnas ar fhiach a thaisceadh leis an leachtaitheoir go 
cuí, tráth nach déanaí ná an t-am a luaitear chun na críche sin san fhógra lena dtionóltar 
an cruinniú nó an cruinniú atrátha, is fiach a éilíonn sé nó sí a bheith dlite dó nó di ón 
gcuideachta.
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 (2) I gcás aon chruinniú eile de chreidiúnaithe agus faoi réir fho-alt (3) agus fho-ailt (5) go 
(8), ní bheidh teideal ag duine vótáil mar chreidiúnaí mura rud é go ndearna sé nó sí 
cruthúnas ar fhiach a thaisceadh leis an leachtaitheoir, is fiach a éilíonn sé nó sí a bheith 
dlite do nó di ón gcuideachta agus go ndearnadh an cruthúnas sin a admháil go hiomlán 
nó go páirteach roimh an dáta a thionólfar an cruinniú. 

 (3) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) nó (2) maidir le haon chreidiúnaithe nó aicme  
creidiúnaithe nach gceanglaítear orthu, de bhua an Achta seo nó rialacha cúirte, a  
bhfiacha a chruthú, agus ní bheidh feidhm ag fo-alt (2) maidir le cruinniú dá dtagraítear 
in alt 587.

 (4) Tá eisceachtaí sna fo-ailt seo a leanas nó lena gcuirtear srianta i bhfeidhm ar fheidhmiú 
teideal creidiúnaí chun vótáil ag cruinniú lena mbaineann fo-alt (2).

 (5) Maidir le haon fhiach neamhleachtaithe nó teagmhasach nó aon fhiach nach mbeidh a 
luach fionnta, féadfaidh an cathaoirleach a chur ar an bhfiach sin íosluach measta chun 
críche teidil chun vótáil agus cruthúnas an chreidiúnaí a ghlacadh chun na críche sin.

 (6) Ní vótálfaidh creidiúnaí i leith aon fhiach ar bhille malairte nó nóta gealltanais reatha 
arna shealbhú aige nó aici, nó arna urrú ag bille malairte nó nóta gealltanais reatha arna 
shealbhú aige nó aici, mura bhfuil sé nó sí toilteanach gach ceann de na nithe seo a leanas 
a dhéanamh, eadhon:

  (a) déileáil leis an dliteanas dó nó di ar bhille nó ar nóta gach duine atá faoi dhliteanas  
air sin, roimhe sin, don chuideachta agus nach ndearnadh ordú breithnithe i 
bhféimheacht ina aghaidh nó ina haghaidh, mar urrús ina lámha aige nó aici;

  (b) luach an dliteanais sin a mheas; agus

  (c) chun críoch vótála ach ní chun críoch díbhinne, an dliteanas sin a bhaint as a 
chruthúnas nó a cruthúnas.

 (7) Mura ngéilleann sé nó sí a urrús nó a hurrús, déanfaidh creidiúnaí urraithe, chun críche 
vótála, a rá:

  (a) ina chruthúnas nó ina cruthúnas; nó

  (b) i gcás cruinniú a thagann faoi réim fho-alt (8), sa ráiteas dá dtagraítear san fho-alt 
sin,

  na nithe seo a leanas:

  (i) sonraí a urrúis nó a hurrúis ;

  (ii) an dáta a tugadh an t-urrús sin; agus

  (iii) an luach ar dá réir a dhéanann sé nó sí an t-urrús sin a mheasúnú,

  agus ní bheidh teideal aige nó aici ach amháin chun vótáil i leith an iarmhéid (más ann) 
a bheidh dlite dó nó di tar éis luach an urrúis sin a asbhaint.

 (8) Chun críche vótála ag cruinniú i bhfoirceannadh toilteanach (nach cruinniú dá  
dtagraítear in alt 587), déanfaidh creidiúnaí urraithe, mura ngéilleann an creidiúnaí 
urraithe a urrús nó a hurrús, ráiteas a thaisceadh leis an leachtaitheoir, roimh an  
chruinniú, ina luafar na nithe dá dtagraítear i bhfo-ailt (7)(i) go (iii).
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 (9) Féadfaidh an cathaoirleach cruthúnas a ghlacadh nó a dhiúltú chun críche vótála, ach 
féadfar achomharc a dhéanamh chun na cúirte in aghaidh a bhreithe nó a breithe maidir 
leis an ní. 

 (10) Más rud é go bhfuil amhras ar an gcathaoirleach i dtaobh ar chóir cruthúnas a ghlacadh 
nó a dhiúltú, déanfaidh an creidiúnaí é a mharcáil mar chruthúnas a ndearnadh agóid ina 
choinne agus tabharfaidh sé nó sí cead don chreidiúnaí vótáil, faoi réir an vóta a bheith 
á dhearbhú neamhbhailí, i gcás go nglactar leis an agóid.

Forálacha de dhroim alt 698 maidir le creidiúnaithe urraithe: urrús a mheastar a géilleadh, 
etc.

699. (1) Maidir le creidiúnaí urraithe a vótálann, ag cruinniú a bhfuil feidhm ag alt 698(2) maidir 
leis, i leith an fhéich iomlán atá dlite dó nó di, measfar a urrús nó a hurrús a bheith arna 
ghéilleadh aige nó aici mura deimhin leis an gcúirt, ar iarratas chuici, nach ndearnadh an 
t-urrús a luacháil mar gheall ar neamhaire.

 (2) Féadfaidh an leachtaitheoir, laistigh de 28 lá tar éis an dáta a úsáideadh an cruthúnas 
nó an ráiteas dá dtagraítear in alt 698(7) nó (8), chun críche vótála ag cruinniú a bhfuil 
feidhm ag alt 698(2) maidir leis, a cheangal ar an gcreidiúnaí lena mbaineann an t-urrús 
a ghéilleadh chun sochair do na creidiúnaithe i gcoitinne ar an luach a mheastar sa 
chruthúnas nó sa ráiteas sin a íoc leis an gcreidiúnaí.

 (3) Féadfaidh an leachtaitheoir, áfach, aon tráth sula gceanglófar amhlaidh air nó uirthi an 
t-urrús a ghéilleadh, an luacháil arna mheas amhlaidh a cheartú trí chruthúnas nua a 
thabhairt don leachtaitheoir agus féadfaidh sé nó sí an luach nua a bhaint as an bhfiach a 
bheidh dlite dó nó di.

Dualgais an chathaoirligh

700. (1) Cuirfidh an cathaoirleach faoi deara—

  (a) go ndéanfar miontuairiscí na n-imeachtaí ag an gcruinniú a tharraingt suas agus a 
thaifeadadh i leabhar a choimeádfar chun na críche sin agus síneoidh sé nó sí, nó an 
cathaoirleach ar an gcéad chruinniú eile ina dhiaidh sin, na miontuairiscí, agus

  (b) go ndéanfar liosta de chreidiúnaithe, ranníocóirí nó comhaltaí a bheidh i láthair ag an 
gcruinniú agus go gcoimeádfar é i cibé foirm a fhorordófar agus beidh an liosta sin 
sínithe aige nó aici.

 (2) Má mhainníonn an cathaoirleach fo-alt (1)(a) nó (b) a chomhlíonadh, beidh sé nó sí 
ciontach i gcion de chuid earnáil 3.

Seachvótálaithe

701. (1) Féadfaidh creidiúnaí, ranníocóir nó comhalta vótáil go pearsanta nó trí sheachvótálaí.

 (2) Is san fhoirm fhorordaithe a bheidh ionstraim sheachvótála.

 (3) Féadfaidh creidiúnaí, ranníocóir nó comhalta aon duine a cheapadh mar sheachvótálaí 
speisialta chun vótáil ag aon chruinniú sonraithe nó ag aon atráthú de—

  (a) ar son nó i gcoinne aon duine sonraithe a cheapadh nó a leanúint in oifig mar 
leachtaitheoir nó mar chomhalta den choiste iniúchta, agus
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  (b) ar gach ceist a bhaineann le haon ní seachas na nithe sin dá dtagraítear i mír (a) agus 
a éiríonn as an gcruinniú nó as an atráthú de.

 (4) Féadfaidh creidiúnaí, ranníocóir nó comhalta aon duine a cheapadh mar sheachvótálaí 
ginearálta.

 (5) Cuirfear foirm sheachvótála ghinearálta agus speisialta chuig gach duine de na 
creidiúnaithe, na ranníocóirí nó na comhaltaí, i dteannta an fhógra lena dtionóltar an 
cruinniú, agus ní bheidh ainm an leachtaitheora ná aon duine eile, ná ní bheidh tuairisc 
ar an leachtaitheoir ná ar aon duine eile clóite nó curtha isteach i gcorp aon ionstraim 
sheachvótála sula gcuirfear amhlaidh í.

 (6) Féadfaidh creidiúnaí, ranníocóir nó comhalta an leachtaitheoir a cheapadh nó, mura  
bhfuil aon leachtaitheoir ann, an cathaoirleach ar chruinniú chun gníomhú mar a 
sheachvótálaí nó a seachvótálaí ginearálta nó speisialta.

 (7) Ní vótálfaidh aon duine arna cheapadh nó arna ceapadh mar sheachvótálaí ginearálta  
nó speisialta i bhfabhar aon rún lena gcuirfí, go díreach nó go neamhdhíreach,—

  (a) ar a chumas féin nó ar a cumas féin,

  (b) ar chumas comhpháirtí aige nó aici, nó

  (c) ar chumas fostóra aige nó aici,

  aon luach saothair a fháil as sócmhainní na cuideachta seachas mar chreidiúnaí, go  
rátúil, le creidiúnaithe eile na cuideachta. 

 (8) Más rud é, áfach, go bhfuil seachvótálaí speisialta amháin nó níos mó i seilbh ag aon 
duine chun vótáil ar son iarratas chun na cúirte i bhfabhar é féin nó í féin a cheapadh  
mar leachtaitheoir, féadfaidh an duine an seachvótálaí nó na seachvótálaithe sin a úsáid 
agus vótáil dá réir sin. 

Forálacha forlíontacha i ndáil le halt 701: tréimhse ama le haghaidh seachvótálaithe a 
thaisceadh, etc.

702. (1) Déanfar gach ionstraim sheachvótála a thaisceadh—

  (a) i gcás foirceannadh ag an gcúirt, leis an leachtaitheoir,

  (b) i gcás cruinniú faoi alt 587, leis an gcuideachta ag a hoifig chláraithe, agus

  (c) i gcás foirceannadh toilteanach agus nach cruinniú dá dtagraítear i mír (b) an cruinniú, 
leis an leachtaitheoir nó, mura bhfuil aon leachtaitheoir ann, leis an duine a bheidh 
ainmnithe san fhógra lena dtionóltar an cruinniú chun an seachvótálaí a fháil, 

  tráth nach déanaí ná a ceathair a chlog tráthnóna an lae roimh an gcruinniú nó roimh an 
gcruinniú atrátha ag a bhfuil sí le húsáid.

 (2) Ní cheapfar aon duine is mionaoiseach mar sheachvótálaí ginearálta nó speisialta.

 (3) I gcás creidiúnaí atá éagumasach ar scríobh de bharr daille nó éiglíocht choirp, féadfar 
ionstraim sheachvótála de chuid an chreidiúnaí, faoi réir fho-alt (4), a ghlacadh, más rud 
é gur chuir an creidiúnaí a shíniú nó a síniú nó a mharc nó a marc leis an tseachvótáil i 
láthair finné agus gur chuir an finné sin tuairisc agus áit chónaithe an fhinné le síniú an 
chreidiúnaí.
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 (4) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (3) ach amháin más rud é—

  (a) go bhfuil gach ní a chuirtear isteach san ionstraim sheachvótála i  
lámhscríbhneoireacht an fhinné, agus

  (b) gur dheimhnigh an finné, ag bun na hionstraime seachvótála, gur chuir an finné na 
nithe sin go léir isteach ar iarratas ón gcreidiúnaí agus i láthair an chreidiúnaí, sular 
chuir sé nó sí a shíniú nó a síniú nó a mharc nó a marc léi.

 (5) I gcás gur creidiúnaí í cuideachta, féadfaidh aon duine, is duine atá údaraithe go cuí 
faoi shéala na cuideachta sin chun gníomhú i gcoitinne thar ceann na cuideachta sin ag 
cruinnithe de chreidiúnaithe, de ranníocóirí nó de chomhaltaí, an ionstraim sheachvótála 
a líonadh isteach agus a shíniú thar ceann na cuideachta sin agus é féin nó í féin a 
cheapadh chun bheith ina sheachvótálaí nó ina seachvótálaí de chuid na cuideachta sin.  

 (6) Maidir le haon ionstraim sheachvótála a bheidh arna líonadh isteach agus arna síniú 
amhlaidh ag an duine sin, gheofar í agus caithfear léi mar sheachvótálaí na cuideachta 
sin, ach ní dochar é sin d’alt 703.

 (7) I bhfo-alt (5), ciallaíonn “cuideachta” aon chuideachta a fhéadfar a fhoirceannadh  
faoin Acht seo agus aon chomhlacht corpraithe eile.

Ionadaíocht chomhlachtaí corpraithe ag cruinnithe a thionólfar le linn foirceanta

703. D’fhonn amhras a sheachaint, beidh feidhm ag alt 185 maidir le haon chruinniú de 
chuideachta a thionólfar le linn a foirceanta.

caiBidil 14

Críoch a chur le foirceannadh

An chúirt do dhíscaoileadh cuideachta

704. (1) I bhfoirceannadh ag an gcúirt, féadfaidh an chúirt, uaithi féin, ordú a dhéanamh lena 
gceanglaítear ar an leachtaitheoir, cibé tráth a bheidh cúrsaí na cuideachta foirceanta go 
hiomlán, iarratas a dhéanamh de bhun fho-alt (3).

 (2) Mura mbeidh ordú den sórt sin déanta ag an gcúirt, beidh feidhm ag alt 706 maidir 
leis an bhfoirceannadh ag an gcúirt, amhail is dá mba fhoirceannadh toilteanach ag 
creidiúnaithe é.

 (3) Más rud é go ndéanann an chúirt ordú faoi fho-alt (1), lena gceanglaítear ar 
an leachtaitheoir déanamh amhlaidh, déanfaidh an leachtaitheoir, cibé tráth is  
dealraitheach don leachtaitheoir go bhfuil cúrsaí na cuideachta foirceanta go hiomlán, 
iarratas chun na cúirte ar an gcuideachta a dhíscaoileadh. 

 (4) Ar an iarratas sin a dhéanamh, más deimhin leis an gcúirt go bhfuil cúrsaí na  
cuideachta foirceanta go hiomlán, déanfaidh an chúirt ordú go ndíscaoilfear an 
chuideachta ó dháta an ordaithe, agus díscaoilfear an chuideachta dá réir sin.

 (5) Déanfaidh an leachtaitheoir cóip dheimhnithe d’ordú faoi fho-alt (4) a chur ar aghaidh 
chuig an gCláraitheoir laistigh de 21 lá tar éis an dáta a dhéantar an t-ordú.

 (6) Má mhainníonn an leachtaitheoir fo-alt (3) nó (5) a chomhlíonadh, beidh sé nó sí ciontach 
i gcion de chuid earnáil 3.
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An cruinniú críochnaitheach agus díscaoileadh i bhfoirceannadh toilteanach ag comhaltaí

705. (1) I bhfoirceannadh toilteanach ag comhaltaí, a luaithe a bheidh cúrsaí na cuideachta 
foirceanta go hiomlán, déanfaidh an leachtaitheoir cuntas ar an bhfoirceannadh a ullmhú 
ina dtaispeánfar conas a seoladh an foirceannadh agus conas a diúscraíodh maoin na 
cuideachta.

 (2) Ar an gcuntas sin a ullmhú, gairfidh an leachtaitheoir cruinniú ginearálta den  
chuideachta chun an cuntas a leagan faoina bhráid agus aon mhíniú a thabhairt air.

 (3) Gairfear an cruinniú sin trí fhógra i scríbhinn 28 lá ar a laghad a thabhairt do na  
comhaltaí den chuideachta.

 (4) Laistigh de 7 lá tar éis dháta an chruinnithe sin, déanfaidh an leachtaitheoir— 

  (a) cóip den chuntas a chur chuig an gCláraitheoir, agus

  (b) tabharfaidh sé tuairisceán don Chláraitheoir ar thionól an chruinnithe agus ar a  
dháta. 

 (5) Faoi réir fho-alt (6), más rud é nach gcuirfear cóip den chuntas chuig an gCláraitheoir,  
nó nach dtugtar an tuairisceán dó nó di, de réir fho-alt (4), beidh an leachtaitheoir 
ciontach i gcion de chuid earnáil 3.

 (6) Mura mbíonn córam i láthair ag an gcruinniú dá dtagraítear i bhfo-alt (2), déanfaidh 
an leachtaitheoir, in ionad an tuairisceán dá dtagraítear i mír (b) d’fho-alt (4) a 
thabhairt, tuairisceán a thabhairt, laistigh den tréimhse a shonraítear san fho-alt sin, don 
Chláraitheoir, gur gaireadh an cruinniú go cuí agus nach raibh aon chóram i láthair aige, 
agus, ar thuairisceán den sórt sin a thabhairt, measfar gur comhlíonadh fo-alt (4)(b).

 (7) Faoi réir fho-alt (8), nuair a gheobhaidh an Cláraitheoir an cuntas, agus an tuairisceán  
dá dtagraítear i bhfo-alt (4)(b) nó (6), de réir mar a bheidh, cláróidh sé nó sí láithreach  
iad, agus ar 3 mhí a bheith caite ón dáta a cláraíodh an tuairisceán, measfar an  
chuideachta a bheith díscaoilte.

 (8) Féadfaidh an chúirt, ar iarratas ón leachtaitheoir nó ó aon duine eile ar dealraitheach 
don chúirt go bhfuil leas aige nó aici ann, ordú a dhéanamh lena gcuirfear siar an dáta 
ar a mbeidh éifeacht le díscaoileadh na cuideachta go ceann cibé tréimhse is cuí leis an 
gcúirt.

 (9) Déanfaidh aon duine a ndéantar ordú faoi fho-alt (8) ar a iarratas nó ar a hiarratas,  
cóip dheimhnithe den ordú a sheachadadh ar an gCláraitheoir, laistigh de 14 lá tar éis an 
dáta a dhéanfar an t-ordú.

 (10) Má mhainníonn duine fo-alt (9) a chomhlíonadh, beidh sé nó sí ciontach i gcion de  
chuid earnáil 3.

 (11) Má mhainníonn an leachtaitheoir cruinniú ginearálta a ghairm mar a cheanglaítear leis 
an alt seo, beidh sé nó sí ciontach i gcion de chuid earnáil 3.

 (12) I gcás go bhfuil éifeacht ag alt 584, beidh feidhm ag alt 706 maidir leis an  
bhfoirceannadh, agus an t-alt á eisiamh, amhail is dá mba fhoirceannadh toilteanach ag 
creidiúnaithe é an foirceannadh agus nárbh fhoirceannadh toilteanach ag comhaltaí é. 
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An cruinniú críochnaitheach agus díscaoileadh i bhfoirceannadh toilteanach ag  
creidiúnaithe

706. (1) I bhfoirceannadh toilteanach ag creidiúnaithe, a luaithe a bheidh cúrsaí na cuideachta 
foirceanta go hiomlán, déanfaidh an leachtaitheoir cuntas ar an bhfoirceannadh a ullmhú 
ina dtaispeánfar conas a seoladh an foirceannadh agus conas a diúscraíodh maoin na 
cuideachta.

 (2) Ar an gcuntas sin a ullmhú, gairfidh an leachtaitheoir cruinniú ginearálta den  
chuideachta agus cruinniú de na creidiúnaithe chun an cuntas a leagan faoin bhráid na 
gcruinnithe agus aon mhíniú a thabhairt air.

 (3) Tionólfar gach cruinniú den sórt sin trí fhógra i scríbhinn 28 lá ar a laghad a thabhairt do 
chomhaltaí nó creidiúnaithe na cuideachta, de réir mar a bheidh. 

 (4) Laistigh de 7 lá tar éis dháta na gcruinnithe, nó mura dtionólfar na cruinnithe ar an dáta 
céanna, tar éis dháta an chruinnithe is déanaí, déanfaidh an leachtaitheoir— 

  (a) cóip den chuntas a chur chuig an gCláraitheoir, agus

  (b) tabharfaidh sé nó sí tuairisceán don Chláraitheoir ar thionól na gcruinnithe agus ar a 
ndátaí.

 (5) Faoi réir fho-alt (6), mura ndéanfar an chóip a chur chuig an gCláraitheoir, nó an 
tuairisceán a thabhairt dó nó di, de réir fho-alt (4), beidh an leachtaitheoir ciontach i 
gcion de chuid earnáil 3.

 (6) Mura mbíonn córam i láthair ag cruinniú dá dtagraítear i bhfo-alt (2), tabharfaidh an 
leachtaitheoir, in ionad an tuairisceáin dá dtagraítear i mír (b) d’fho-alt (4) maidir leis an 
gcruinniú sin, tuairisceán don Chláraitheoir, laistigh den tréimhse a bheidh sonraithe san 
fho-alt sin, gur gaireadh an cruinniú go cuí agus nach raibh córam i láthair aige, agus ar 
thuairisceán den sórt sin a thabhairt, measfar gur comhlíonadh fo-alt (4)(b) maidir leis 
an gcruinniú sin.

 (7) Faoi réir fho-alt (8), nuair a gheobhaidh an Cláraitheoir an cuntas agus, maidir le gach 
cruinniú acu sin, an tuairisceán dá dtagraítear i bhfo-alt (4)(b) nó (6), de réir mar a 
bheidh, cláróidh sé nó sí láithreach iad, agus ar 3 mhí a bheith caite tar éis an dáta a 
cláraíodh na tuairisceáin, measfar an chuideachta a bheith díscaoilte.

 (8) Féadfaidh an chúirt, ar iarratas ón leachtaitheoir nó ó aon duine eile ar dealraitheach 
don chúirt go bhfuil leas aige nó aici ann, ordú a dhéanamh lena gcuirfear siar an dáta 
ar a mbeidh éifeacht le díscaoileadh na cuideachta, go ceann cibé tréimhse is cuí leis an 
gcúirt.

 (9) Beidh ar dhuine ar de bharr a iarratais nó a hiarratais a dhéanfar ordú faoi fho-alt (8), 
cóip dheimhnithe den ordú a sheachadadh ar an gCláraitheoir laistigh de 14 lá tar éis an 
dáta a dhéanfar an t-ordú.

 (10) Má mhainníonn duine fo-alt (9) a chomhlíonadh, beidh sé nó sí ciontach i gcion de  
chuid earnáil 3.

 (11) Má mhainníonn an leachtaitheoir cruinniú ginearálta den chuideachta nó cruinniú de na 
creidiúnaithe a ghairm mar a cheanglaítear leis an alt seo, beidh sé nó sí ciontach i gcion 
de chuid earnáil 3.
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Diúscairt leabhair agus pháipéir na cuideachta i gcás foirceannadh

707. (1) Nuair a bheidh cuideachta foirceanta agus ar tí a díscaoilte, féadfar séala nó séalaí, 
leabhair agus páipéir na cuideachta agus an leachtaitheora a dhiúscairt mar a leanas: 

  (a) i gcás foirceannadh toilteanach ag comhaltaí, ar cibé slí a ordóidh an chuideachta le 
rún speisialta; agus

  (b) i gcás foirceannadh ag an gcúirt nó foirceannadh toilteanach ag creidiúnaithe, ar  
cibé slí a ordóidh an coiste iniúchta nó, mura bhfuil coiste den sórt sin ann, ar cibé 
slí a ordóidh creidiúnaithe na cuideachta. 

 (2) In aon cheann de na cásanna roimhe seo, áfach, agus d’ainneoin aon ní in ordachán 
roimhe seo, coinneoidh an leachtaitheoir cibé séala nó séalaí, leabhair agus páipéir go 
ceann tréimhse 6 bliana ar a laghad tar éis an dáta a dhíscaoilfear an chuideachta agus, 
cheal ordachán roimhe seo maidir lena ndiúscairt, féadfaidh an leachtaitheoir ansin iad a 
dhiúscairt de réir mar is cuí leis nó léi. 

 (3) Má mhainníonn leachtaitheoir ceanglais an ailt seo a chomhlíonadh, beidh sé nó sí 
ciontach i gcion de chuid earnáil 4.

 (4) Maidir le foirceannadh cuideachta, measfar, chun críocha an ailt seo agus alt 681, é a 
bheith críochnaithe—

  (a) i gcás foirceannadh ag an gcúirt (agus nach cás é a bhfuil feidhm ag alt 704(2)  
maidir leis), ar an dáta a rinne an leachtaitheoir cóip den ordú ag díscaoileadh na 
cuideachta a chur ar aghaidh chuig an gCláraitheoir de réir alt 704(5),

  (b) i gcás foirceannadh toilteanach (lena n-áirítear cás a bhfuil feidhm ag alt 704(2) 
leis), ar an dáta a mheasfar an chuideachta a bheith díscaoilte, ach tá an mhír seo faoi 
réir fho-alt (5).

 (5) Más rud é, ar an dáta dá dtagraítear i bhfo-alt (4)(b), go mbeidh aon chistí nó  
sócmhainní de chuid na cuideachta fágtha gan éileamh nó gan dáileadh i lámha an 
leachtaitheora nó faoina rialú nó i lámha aon duine a ghníomhaigh mar leachtaitheoir nó 
faoina rialú, ní mheasfar an foirceannadh a bheith críochnaithe go dtí go mbeidh na cistí 
nó na sócmhainní sin dáilte nó íoctha isteach i gCuntas Leachtaithe na gCuideachtaí de 
réir bhrí alt 623.

Cumhacht na cúirte chun a dhearbhú go bhfuil díscaoileadh cuideachta ar neamhní

708. (1) I gcás go ndearnadh cuideachta a dhíscaoileadh, féadfaidh an chúirt—

  (a) aon uair laistigh de 2 bhliain ó dháta an díscaoilte,

  (b) má dhéanann leachtaitheoir na cuideachta, nó aon duine eile ar dealraitheach don 
chúirt go bhfuil leas aige nó aici ann, iarratas chuige sin,

  ordú a dhéanamh, ar cibé téarmaí is cuí leis an gcúirt, á dhearbhú go raibh an díscaoileadh 
ar neamhní.

 (2) Ar ordú faoi fho-alt (1) a dhéanamh, féadfar na himeachtaí sin a thionscnamh a  
d’fhéadfaí a thionscnamh dá mba nár díscaoileadh an chuideachta.
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 (3) Déanfaidh duine, a ndearnadh an t-ordú de bharr a iarratais nó a hiarratais faoi fho-alt 
(1), laistigh de 14 lá tar éis an t-ordú a dhéanamh, nó laistigh de cibé tréimhse bhreise a 
cheadóidh an chúirt, cóip dheimhnithe den ordú a sheachadadh ar an gCláraitheoir.

 (4) Má mhainníonn duine fo-alt (3) a chomhlíonadh, beidh sé nó sí ciontach i gcion de  
chuid earnáil 4.

Diúscairt doiciméad a comhdaíodh leis an gCláraitheoir

709. Déanfaidh an Cláraitheoir, tar éis 20 bliain a bheith caite tar éis an dáta a díscaoileadh 
cuideachta, na doiciméid go léir a comhdaíodh i dtaca leis an gcuideachta a chur chuig an 
gCartlann Náisiúnta.

caiBidil 15

Forálacha maidir leis an Rialachán Dócmhainneachta

Míniú (Caibidil 15)

710. Sa Chaibidil seo, ciallaíonn “imeachtaí dócmhainneachta” imeachtaí dócmhainneachta  
arna dtionscnamh faoi Airteagal 3 sa Rialachán Dócmhainneachta sa Stát i gcás go 
mbaineann na himeachtaí le cuideachta.

Foilsiú i ndáil le himeachtaí dócmhainneachta

711. (1) San alt seo, ciallaíonn “foilsiú”—

  (a) foilsiú fhógra an bhreithiúnais lena dtionscnaítear na himeachtaí dócmhainneachta 
lena mbaineann;

  (b) más cuí, foilsiú na breithe lena gceaptar an leachtaitheoir sna himeachtaí sin;

  (c) foilsiú ainm agus sheoladh gnó an leachtaitheora; agus

  (d) foilsiú na forála (mír 1 nó mír 2) d’Airteagal 3 den Rialachán Dócmhainneachta lena 
dtugtar dlínse chun na himeachtaí a thionscnamh;

  san Iris Oifigiúil agus uair amháin ar a laghad in 2 nuachtán mhaidine laethúla a  
scaiptear sa Stát.

 (2) Gan dochar d’alt 1050(1), is é nó is í an leachtaitheoir lena mbaineann a dhéanfaidh  
an foilsiú.

 (3) I gcás, maidir leis an gcuideachta ar i ndáil léi a thionscnaítear na himeachtaí, go bhfuil 
bunaíocht (de réir bhrí Airteagal 2(h) den Rialachán Dócmhainneachta) aici sa Stát, 
cinnteoidh an leachtaitheoir nó aon údarás a luaitear in Airteagal 21(2) den Rialachán 
Dócmhainneachta go dtarlóidh an foilsiú a luaithe is indéanta tar éis thionscnamh na 
n-imeachtaí dócmhainneachta.  

Foirceannadh toilteanach ag creidiúnaithe a dhaingniú

712. Más rud é—

  (a) go gceapfar leachtaitheoir faoi alt 588, i bhfoirceannadh cuideachta toilteanach ag 
creidiúnaithe, agus
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(b) gur sa Stát atá lárionad phríomhleasanna na cuideachta (de réir bhrí an Rialacháin
Dócmhainneachta) lonnaithe,

féadfaidh Máistir na hArd-Chúirte, ar iarratas ón leachtaitheoir san fhoirm fhorordaithe 
agus ar an táille fhorordaithe a íoc, foirceannadh toilteanach na gcreidiúnaithe a dhaingniú 
chun críocha an Rialacháin Dócmhainneachta; i gcás go ndaingneofar an foirceannadh sin 
amhlaidh, soláthróidh Máistir na hArd-Chúirte deimhniú maidir leis an daingniú sin.

Doiciméid áirithe a sholáthar don leachtaitheoir

713. Ar cheann díobh seo a leanas—

(a) ordú foirceanta a dhéanamh, nó

(b) Máistir na hArd-Chúirte d’eisiúint deimhniú faoi alt 712 i ndáil leis an Máistir do
dhaingniú foirceannadh toilteanach ag creidiúnaithe,

déanfaidh an t-oifigeach cuí do Phríomh-Oifig na hArd-Chúirte, ar iarratas a fháil agus ar 
an táille fhorordaithe a íoc agus faoi réir aon choinníollacha a bheidh sonraithe i rialacha 
cúirte, na nithe seo a leanas a thabhairt don leachtaitheoir nó don scrúdaitheoir lena 
mbaineann—

(i) cóip den ordú nó den deimhniú, arna deimhniú ag an oifigeach a bheith ina cóip
dhílis, agus

(ii) aon sonraí forordaithe eile.

An teanga ina mbeidh éilimh

714. Maidir le héileamh arna thaisceadh le leachtaitheoir ag creidiúnaí dá dtagraítear in
Airteagal 42(2) den Rialachán Dócmhainneachta, mura i nGaeilge nó i mBéarla a bheidh
sé, féadfaidh an leachtaitheoir a cheangal go n-aistreofar é, go hiomlán nó go páirteach,
go ceachtar de na teangacha sin.
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