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An tAcht Maoine Stáit, 1954 (Uimh. 25)

An tAcht Comhdhlúite Cánacha, 1997 (Uimh. 39)



12



13

Uimhir 2 de 2015

AN tACHT FÁ GHLÉASANNA ÉIREANNACHA UM 
CHOMHBHAINISTIÚ SÓCMHAINNÍ, 2015

[An tiontú oifigiúil]

Acht do dhéanamh socrú chun comhlachtaí corpraithe ar a dtabharfar Gléasanna 
Éireannacha um Chomhbhainistiú Sócmhainní a chruthú, a oibriú agus a rialáil agus do 
dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara. [4 Márta 2015]
Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas:

CUID 1

RéamhRáiteach agus gineaRálta

caibidil 1

Réamhráiteach

Gearrtheideal agus tosach feidhme

1. (1) Féadfar an tAcht fá Ghléasanna Éireannacha um Chomhbhainistiú Sócmhainní, 2015 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) Maidir le tráthanna roimh theacht i ngníomh d’Acht na gCuideachtaí, 2014, tá éifeacht 
le tagairtí san Acht seo d’aon fhoráil den Acht sin mar thagairtí d’fhorálacha comhréire 
aon achtacháin atá le haisghairm leis an Acht sin.

Mínithe

2. San Acht seo—

 ciallaíonn “Rialacháin um BCIM” Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Bainisteoirí Cistí 
Infheistíochta Malartacha), 2013 (I.R. Uimh. 257 de 2013);

 tá le “cruinniú ginearálta bliantúil” an bhrí a thugtar le halt 89(1);
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 ciallaíonn “Rialacháin um Iniúchtaí” Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Iniúchtaí 
Reachtúla) (Treoir 2006/43/CE), 2010 (I.R. Uimh. 220 de 2010);

 ciallaíonn “GÉCS údaraithe” GÉCS a bhfuil údarú iomchuí i ngníomh ina leith;

 ciallaíonn “Banc” Banc Ceannais na hÉireann;

 ciallaíonn “rialacháin ón mBanc” rialacháin arna ndéanamh ag an mBanc faoi Chuid 8 
d’Acht an Bhainc Ceannais (Maoirsiú agus Forfheidhmiú), 2013;

 ciallaíonn “cion de chuid earnáil 1” cion a sonraítear na pionóis ina leith in alt 186(1);

 ciallaíonn “cion de chuid earnáil 2” cion a sonraítear na pionóis ina leith in alt 186(2);

 ciallaíonn “cion de chuid earnáil 3” cion a sonraítear na pionóis ina leith in alt 186(3);

 ciallaíonn “ionstraim de chuid na gComhphobal” ionstraim arna glacadh ag institiúid den 
Aontas Eorpach;

 ciallaíonn “cuideachta” cuideachta arna foirmiú agus arna clárú faoi Acht na gCuideachtaí, 
2014 nó cuideachta láithreach de réir bhrí an Achta sin;

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

 ciallaíonn “taiscí” taiscí de réir bhrí Rialachán 22(3) de na Rialacháin um BCIM;

 tá le “ordú dícháilíochta” an bhrí chéanna atá leis sna hachtacháin a shonraítear in alt 87 
arna gcur chun feidhme leis an alt sin i ndáil le GÉCS;

 folaíonn “achtachán” ionstraim faoi achtachán;

 tá le “reachtaíocht a bhaineann le seirbhísí airgeadais” an bhrí a thugtar le halt 3 d’Acht an 
Bhainc Ceannais (Maoirsiú agus Forfheidhmiú), 2013;

 ciallaíonn “grúpa” cuideachta shealbhaíochta agus a fochuideachtaí;

 tá le “cuideachta shealbhaíochta” an bhrí a thugtar le halt 8 d’Acht na gCuideachtaí, 2014;

 ciallaíonn “GÉCS” gléas Éireannach um chomhbhainistiú sócmhainní;

 folaíonn “faisnéis” faisnéis atá i ndoiciméad;

 léifear “ionstraim chorpraithe” de réir alt 6;

 tá le “cuideachta infheistíochta” an bhrí chéanna atá leis i gCuid 24 d’Acht na gCuideachtaí, 
2014;

 ciallaíonn “gléas Éireannach um chomhbhainistiú sócmhainní” comhlacht arna chlárú 
amhlaidh faoin Acht seo;

 ciallaíonn “cuideachta bhainistíochta”, i ndáil le GÉCS, cuideachta arna hainmniú ag an 
GÉCS chun bainistiú an GÉCS a ghabháil de láimh;

 ciallaíonn “comhalta”, i ndáil le GÉCS, scairshealbhóir sa GÉCS;

 ciallaíonn “Aire” an tAire Airgeadais;

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

cd.1 a.2
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 ciallaíonn “gnáthrún”, i ndáil le GÉCS, rún arna rith le glantromlach de na vótaí a 
chaithfidh na comhaltaí den GÉCS a vótálfaidh i bpearsa nó trí sheachvótálaí, agus teideal 
acu déanamh amhlaidh, ag cruinniú ginearálta den GÉCS;

 ciallaíonn “clár na nGÉCSanna” an clár arna choimeád ag an mBanc faoi alt 14;

 ciallaíonn “clár na gcomhaltaí”, i ndáil le GÉCS, clár na gcomhaltaí arna choimeád aige 
faoi alt 49;

 ciallaíonn “Cláraitheoir” Cláraitheoir na gCuideachtaí;

 léifear “ordú clárúcháin” de réir alt 12;

 ciallaíonn “údarú iomchuí” údarú—

  (a) faoi alt 19, nó

  (b) faoi na Rialacháin um GCUI;

 ciallaíonn “cúlstiúrthóir”, i ndáil le GÉCS, duine ar gnách le stiúrthóirí an GÉCS gníomhú 
de réir a orduithe nó a horduithe nó a threoracha nó a treoracha seachas duine ar gnách 
leis na stiúrthóirí gníomhú amhlaidh de réir a orduithe nó a horduithe nó a threoracha nó a 
treoracha de bhíthin amháin go ndéanann siad amhlaidh ar chomhairle a thugann an duine 
i gcáil ghairmiúil;

 ciallaíonn “rún speisialta”, i ndáil le GÉCS, rún arna rith le 75 faoin gcéad ar a laghad de na 
vótaí a chaithfidh na comhaltaí den GÉCS a vótálfaidh i bpearsa nó trí sheachvótálaí, agus 
teideal acu déanamh amhlaidh, ag cruinniú ginearálta den GÉCS;

 ciallaíonn “fochiste” punann sócmhainní agus dliteanas arna cothabháil ag GÉCS de réir a 
ionstraime corpraithe;

 tá le “fochuideachta” an bhrí a thugtar le halt 7 d’Acht na gCuideachtaí, 2014;

 ciallaíonn “Rialacháin um GCUI” Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Gnóthais le 
haghaidh Comhinfheistíochta in Urrúis Inaistrithe), 2011 (I.R. Uimh. 352 de 2011);

 ciallaíonn “bratchiste” GÉCS ag a bhfuil fochiste amháin nó níos mó;

 ciallaíonn “féimheach neamhurscaoilte” duine a ndearbhaíonn cúirt dlínse inniúla ina 
fhéimheach nó ina féimheach é nó í, laistigh den Stát nó in áit eile, agus nach bhfuil 
deimhniú urscaoilte nó a choibhéis faighte aige nó aici sa dlínse iomchuí.

An chumhacht chun rialacháin a dhéanamh

3. (1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh—

  (a) chun críche ginearálta an Achta seo nó chun aon chríche áirithe den Acht seo, agus

  (b) i ndáil le haon ní dá dtagraítear mar ábhar do rialacháin.

 (2) Féadfaidh rialacháin faoin Acht seo feidhm a bheith acu i gcoitinne nó faoi threoir GÉCS 
d’aicme shonraithe nó d’aicmí sonraithe, nó faoi threoir tráth sonraithe nó tráthanna 
sonraithe, nó le linn tréimhse shonraithe nó tréimhsí sonraithe, nó faoi threoir aon ní eile 
is cuí leis an Aire.

cd.1 a.2
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 (3) Gan dochar d’aon fhoráil shonrach den Acht seo, féadfaidh cibé forálacha teagmhasacha, 
iarmhartacha, idirthréimhseacha nó forlíontacha a bheith in aon rialacháin faoin Acht 
seo is dealraitheach don Aire a bheith riachtanach nó cuí chun aon chríche de chuid an 
Achta seo nó de dhroim aon fhoráil den Acht seo nó chun lánéifeacht a thabhairt d’aon 
fhoráil den Acht seo.

Caiteachais

4. Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an Achta seo a íoc as airgead a 
sholáthróidh an tOireachtas.

caibidil 2

GÉCSanna a chruthú agus gnó a sheoladh

GÉCS faoi dhliteanas teoranta a chruthú

5. (1) Cumasaítear leis an Acht seo—

  (a) trí ionstraim chorpraithe, agus faisnéis áirithe eile, a thabhairt don Bhanc, agus

  (b) trí na ceanglais eile a fhorchuirtear leis an Acht seo nó faoi, nó le haon achtachán eile 
nó faoi, a chomhlíonadh,

comhlacht corpraithe, de chineál ar a dtabharfar gléas Éireannach um chomhbhainistiú 
sócmhainní, a fhoirmiú agus a chlárú agus, faoi réir é d’fháil an údaraithe iomchuí, gnó 
a sheoladh mar GÉCS údaraithe.

 (2) Is é an t‑aon chuspóir amháin a bheidh ag GÉCS a chistí a chomhinfheistiú i maoin agus 
tairbhe bhainistíocht a chistí a thabhairt do chomhaltaí.

 (3) Beidh dliteanas comhaltaí GÉCS faoi theorainn an mhéid, más ann, a bheidh gan íoc ar 
na scaireanna a shealbhóidh siad faoi seach.

 (4) Ní fo‑alt (3) d’aon dliteanas eile a mbeidh comhalta faoina réir mar a fhoráiltear leis an 
Acht seo nó faoi.

Ionstraim chorpraithe

6. (1) Maidir le haon 2 dhuine nó níos mó, a bheidh i bpáirt le chéile chun aon chríche dleathaí, 
féadfaidh siad ionstraim a ullmhú nó a chur faoi deara ionstraim a ullmhú, ar a dtabharfar 
ionstraim chorpraithe i leith GÉCS beartaithe.

 (2) Tar éis an ionstraim a ullmhú, cuirfidh na daoine dá dtagraítear i bhfo‑alt (1) a n‑ainm 
leis an ionstraim chorpraithe.

 (3) Forálfar san ionstraim chorpraithe—

  (a) gurb é aonchuspóir GÉCS a chistí a chomhinfheistiú i maoin agus tairbhe thorthaí 
bhainistíocht a chistí a thabhairt do chomhaltaí,

  (b) go mbeidh luach iarbhír scairchaipiteal íoctha an GÉCS comhionann gach tráth le 
luach shócmhainní an GÉCS tar éis a dhliteanais a asbhaint,

cd.1 a.3
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  (c) go ndéanfaidh an GÉCS, ar iarratas a fháil ó aon duine de na scairshealbhóirí, 
scaireanna an GÉCS a cheannach go díreach nó go neamhdhíreach as sócmhainní 
an GÉCS mura gceadóidh, agus a mhéid a cheadóidh, an Banc é agus faoi réir cibé 
ceanglais a fhorchuirfidh an Banc faoin Acht seo nó faoi aon achtachán eile,

  (d) go mbeidh scairchaipiteal an GÉCS comhionann leis an luach a bheidh de thuras na 
huaire ag scairchaipiteal eisithe an GÉCS, agus

  (e) go ndéanfar scairchaipiteal a roinnt i líon sonraithe scaireanna gan aon luach 
ainmniúil a shannadh dóibh.

 (4) Féadfaidh an Banc nithe breise a shonrú dá bhforálfar san ionstraim chorpraithe.

 (5) I gcás mainneachtain fo‑alt (3) a chomhlíonadh, maidir leis na daoine a chuir a n‑ainm 
leis an ionstraim chorpraithe, déanfaidh gach duine díobh cion de chuid earnáil 2.

Oifig chláraithe agus ceannoifig

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

 (2) Tabharfaidh GÉCS fógra i scríbhinn i dtaobh aon athrú ar shuíomh oifig chláraithe 
nó cheannoifig an GÉCS, laistigh de 14 lá tar éis dháta an athraithe, don Bhanc agus 
taifeadfaidh an Banc an t‑athrú sin.

 (3) Má mhainníonn GÉCS fo‑alt (1) a chomhlíonadh, déanfaidh an GÉCS, agus aon oifigeach 
dó a rinne mainneachtain, cion de chuid earnáil 2.

 (4) Má mhainníonn GÉCS fo‑alt (2) a chomhlíonadh, déanfaidh an GÉCS, agus aon oifigeach 
dó a rinne mainneachtain, cion de chuid earnáil 3.

Gnó a sheoladh

8. (1) Ní dhéanfaidh GÉCS nach GÉCS údaraithe aon ghnó a sheoladh.

 (2) Ní sheolfaidh GÉCS údaraithe gnó ach amháin gníomhaíochtaí a cheadaítear a sheoladh—

  (a) i gcás GÉCS arna údarú faoi alt 19, leis an Acht seo agus, más infheidhme, leis na 
Rialacháin um BCIM, nó

  (b) i gcás GÉCS arna údarú faoi na Rialacháin um GCUI, leis na Rialacháin sin.

 (3) Má mhainníonn GÉCS fo‑alt (1) nó (2) a chomhlíonadh, déanfaidh an GÉCS, agus aon 
oifigeach dó a rinne mainneachtain, cion de chuid earnáil 1.

cd.1 a.6
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CUID 2

gécsanna a chláRú agus a údaRú, etc.

caibidil 1

Clárú

Ordú clárúcháin

9. (1) Leis an gCaibidil seo, cumasaítear don Bhanc ordú clárúcháin a dhéanamh i leith GÉCS.

 (2) Oibríonn ordú clárúcháin chun éifeacht a thabhairt do chorprú an GÉCS faoi alt 15.

Iarratas ar ordú clárúcháin

10. (1) Chun ordú clárúcháin a fháil i leith GÉCS beartaithe déanfar iarratas chun an Bhainc.

 (2) Maidir leis an iarratas—

  (a) déanfar é i scríbhinn ar cibé modh agus foirm a shonróidh an Banc,

  (b) beidh ann—

   (i) an ionstraim chorpraithe (arna síniú mar a luaitear in alt 6(2)) i leith an GÉCS, 
agus

   (ii) ráiteas a chomhlíonann alt 11,

   agus

  (c) beidh ann nó beidh ag gabháil leis cibé faisnéis eile a shonróidh an Banc chun an 
t‑iarratas a chinneadh.

 (3) Aon tráth tar éis iarratas a fháil agus sula gcinnfidh sé é, féadfaidh an Banc, le fógra i 
scríbhinn, a cheangal ar an duine a rinne an t‑iarratas faisnéis bhreise a sholáthar dó.

 (4) Féadfaidh an Banc ceanglais éagsúla a shonrú chun críocha fho‑alt (2)(a) agus (c) i ndáil 
le haicmí éagsúla iarratas.

 (5) Féadfaidh an Banc a shonrú, maidir le faisnéis a sholáthrófar dó i gcomhlíonadh fho‑alt 
(1) nó (2), go ndéanfar í a dheimhniú nó a fhianú maidir lena fíre nó lena cirte ar cibé 
modh a shonróidh an Banc, lena n‑áirítear trí dhearbhú reachtúil.

 (6) Déanfaidh duine cion de chuid earnáil 2 más rud é—

  (a) chun críocha aon iarratas faoin alt seo nó i dtaca le haon iarratas faoin alt seo, nó

  (b) i gcomhlíonadh airbheartaithe aon cheanglais arna fhorchur ar an duine leis an alt 
seo nó faoi,

go soláthróidh an duine faisnéis atá bréagach nó míthreorach i bponc ábhartha, agus 
a fhios aige nó aici í a bheith bréagach nó míthreorach amhlaidh nó le meargántacht i 
dtaobh í a bheith bréagach nó míthreorach amhlaidh.
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Ábhar ráitis a cheanglaítear a thabhairt le halt 10(2)(b)(ii)

11. (1) Comhlíonann ráiteas an t‑alt seo má chomhlíontar na coinníollacha seo a leanas.

 (2) Is é an chéad choinníoll go ndéanfar an ráiteas i scríbhinn agus go mbeidh ann an t‑ainm 
agus na sonraí a shonraítear i bhfo‑alt (3) i ndáil leo seo a leanas—

  (a) na daoine atá le bheith mar chéad stiúrthóirí ar an GÉCS,

  (b) an duine, nó na daoine, atá le bheith mar chéad rúnaí nó mar chéad chomhrúnaithe ar 
an GÉCS, agus

  (c) suíomh cheannoifig agus oifig chláraithe an GÉCS.

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

  (a) i ndáil le duine a ainmneofar mar stiúrthóir ar an GÉCS—

   (i) na sonraí go léir is gá, i ndáil le stiúrthóir, de bhun fho‑alt (2) d’alt 65 a bheith sa 
chlár a choimeádfar faoin alt sin, agus

   (ii) má tá an duine dícháilithe faoi dhlí tíre nó críche seachas an Stát (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 mar rúnaí ar chomhlacht corpraithe nó ar 
ghnóthas, na sonraí a cheanglaítear le halt 66(1) a lua i bhfógra faoi alt 65(6),

   agus

  (b) i ndáil le duine a ainmneofar mar rúnaí, nó mar dhuine de na comhrúnaithe, na sonraí 
go léir a cheanglaítear, i ndáil leis an rúnaí nó le gach comhrúnaí, de bhun fho‑alt (4) 
d’alt 65 a bheith sa chlár a choimeádfar faoin alt sin.

 (4) Is é an dara coinníoll go síneoidh sínitheoirí na hionstraime corpraithe an ráiteas, nó go 
síneofar an ráiteas thar ceann na sínitheoirí sin, agus go mbeidh ag gabháil leis cead arna 
shíniú ag gach duine de na daoine a ainmneofar sa ráiteas mar stiúrthóir, mar rúnaí nó 
mar chomhrúnaí chun gníomhú sa cháil sin.

 (5) Is é an tríú coinníoll, i gcás gur duine a bheidh mar ghníomhaire do shínitheoirí na 
hionstraime corpraithe a dhéanfaidh an t‑iarratas chun ordú clárúcháin a dhéanamh, go 
sonrófar amhlaidh sa ráiteas agus go dtabharfar ainm agus seoladh an ghníomhaire ann.

 (6) Maidir leis na daoine a bheidh sonraithe sa ráiteas mar stiúrthóirí, mar rúnaí nó mar 
chomhrúnaithe ar an GÉCS, measfar, ar dháta corpraithe an GÉCS, gurb iad a bheidh 
ceaptha mar chéad stiúrthóirí, mar chéad rúnaí nó mar chéad chomhrúnaithe ar an 
GÉCS, agus beidh aon lua san ionstraim chorpraithe, mar a sheachadfar ar an mBanc 
í faoin gCuid seo, ina sonrófar duine mar stiúrthóir, mar rúnaí nó mar chomhrúnaí ar 
GÉCS ar neamhní mura mbeidh an duine sin sonraithe mar stiúrthóir, mar rúnaí nó mar 
chomhrúnaí sa ráiteas.

Ordú clárúcháin a dhéanamh

12. (1) Ar iarratas a bheith déanta chuige faoi alt 10, déanfaidh an Banc ordú clárúcháin i leith 
GÉCS más rud é—

  (a) gur deimhin leis—

   (i) go gcomhlíonann an t‑iarratas an t‑alt sin,

cd.2



20

[2015.][Uimh. 2.]
  

An tAcht fá Ghléasanna Éireannacha um 
Chomhbhainistiú Sócmhainní, 2015.

   (ii) go gcomhlíonfaidh an GÉCS, ar theacht i ngníomh don ordú, alt 13,

   (iii) go gcomhlíonfaidh an GÉCS, an tráth sin, aon cheanglais arna bhforchur leis an 
Acht seo nó faoi nó le haon achtachán eile nó faoi i ndáil le hiarratais ar ordú 
clárúcháin, agus

   (iv) go bhfuil an táille (más ann) arna forordú faoi alt 32E d’Acht an Bhainc 
Cheannais, 1942 chun críocha an fho‑ailt seo íoctha,

   agus

  (b) gur soláthraíodh deimhniú dó, is deimhniú a bheidh sínithe ag aturnae cleachtach 
á rá go gcomhlíonann an ionstraim chorpraithe a bheidh ag gabháil leis an iarratas 
an tAcht seo agus aon cheanglais arna bhforchur leis an Acht seo nó faoi nó le haon 
achtachán eile nó faoi i ndáil le hábhar ionstraimí corpraithe.

 (2) Má dhéanann an Banc ordú clárúcháin faoi fho‑alt (1), tabharfaidh sé fógra i scríbhinn i 
dtaobh an ordaithe clárúcháin don iarratasóir.

 (3) Sonrófar san ordú clárúcháin an dáta a thiocfaidh sé i ngníomh.

Ceanglais dá dtagraítear in alt 12(1)(a)(ii)

13. (1) Comhlíonann GÉCS an t‑alt seo má chomhlíontar na coinníollacha seo a leanas.

 (2) Is é an chéad choinníoll go gcomhlíonfaidh an GÉCS agus a ionstraim chorpraithe 
ceanglais an Achta seo agus aon cheanglais arna bhforchur leis an Acht seo nó faoi nó le 
haon achtachán eile nó faoi.

 (3) Is é an dara coinníoll go mbeidh oifig chláraithe agus ceannoifig an GÉCS suite sa Stát.

 (4) Is é an tríú coinníoll go mbeidh 2 stiúrthóir ar a laghad ag an GÉCS.

 (5) Is é an ceathrú coinníoll go gcomhlíonfaidh ainm an GÉCS alt 29.

Nithe áirithe a chlárú tar éis ordú clárúcháin a dhéanamh

14. (1) Ar ordú clárúcháin a dhéanamh i leith GÉCS, déanfaidh an Banc na nithe seo a leanas a 
thaifeadadh i gclár arna choimeád aige chun na críche sin:

  (a) cóip den ordú clárúcháin;

  (b) ionstraim chorpraithe an GÉCS;

  (c) sonraí i dtaobh sheoladh cheannoifig agus oifig chláraithe an GÉCS;

  (d) i leith gach duine a ainmneofar sa ráiteas dá dtagraítear in alt 10(2)(b)(ii) mar dhuine 
de chéad stiúrthóirí an GÉCS, agus mar an duine, nó na daoine, atá le bheith mar 
chéad rúnaí nó mar chéad chomhrúnaithe, na sonraí a shonraítear in alt 11(3).

 (2) Coimeádfaidh an Banc an clár dá dtagraítear i bhfo‑alt (1) cothrom le dáta chun go 
léireoidh sé aon athruithe ar an ionstraim chorpraithe, athruithe ar shuíomh na hoifige 
cláraithe nó na ceannoifige agus athruithe maidir leis na daoine is stiúrthóirí nó is rúnaithe 
ar an GÉCS.

cd.2 a.12
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 (3) Coimeádfar an clár dá dtagraítear i bhfo‑alt (1) i cibé foirm is cuí leis an mBanc agus 
cuirfear ar fáil é lena iniúchadh saor in aisce ar shuíomh gréasáin arna chothabháil nó 
arna úsáid ag an mBanc.

Tosach feidhme ordaithe clárúcháin

15. Ón tráth a thiocfaidh ordú clárúcháin i leith GÉCS i ngníomh, maidir le sínitheoirí a 
ionstraime corpraithe, mar aon le cibé daoine eile a thiocfaidh chun bheith ina gcomhaltaí 
den GÉCS ó am go ham, is comhlacht corpraithe iad—

  (a) ar a mbeidh an t‑ainm arna chlárú nó arna athrú de réir an Achta seo, agus

  (b) ag a mbeidh comharbas suthain.

Breith ordú clárúcháin a dhiúltú

16. (1) Má thugann an Banc breith diúltú ordú clárúcháin a dhéanamh mar fhreagra ar iarratas 
faoi alt 10, tabharfaidh an Banc fógra i scríbhinn don iarratasóir i dtaobh na breithe.

 (2) Chun críocha Chuid VIIA d’Acht an Bhainc Cheannais, 1942, is breith inachomhairc 
breith diúltú ordú clárúcháin a dhéanamh.

caibidil 2

Údarú agus ceadú

Údarú

17. Leis an gCaibidil seo, cumasaítear don Bhanc GÉCS a údarú nach n‑údaraítear faoi na 
Rialacháin um GCUI.

Iarratas ar údarú

18. (1) Chun údarú a fháil déanfaidh GÉCS iarratas chun an Bhainc.

 (2) Maidir leis an iarratas—

  (a) déanfar é i scríbhinn ar cibé modh agus i cibé foirm a shonróidh an Banc,

  (b) beidh ann—

   (i) ráiteas maidir le cineál ginearálta chuspóirí infheistíochta an GÉCS,

   (ii) mura n‑údaraítear an GÉCS faoi na Rialacháin um BCIM, ainm agus seoladh 
iomlán an BCIM sheachtraigh bheartaithe de réir bhrí na Rialachán um BCIM, 
agus

   (iii) ainm agus seoladh iomlán an taiscí bheartaithe,

   agus

  (c) beidh ann nó beidh ag gabháil leis cibé faisnéis eile a shonróidh an Banc chun an 
t‑iarratas a chinneadh.

 (3) Aon tráth tar éis iarratas a fháil agus sula gcinnfidh sé é, féadfaidh an Banc, le fógra i 
scríbhinn, a cheangal ar an duine a rinne an t‑iarratas faisnéis bhreise a sholáthar dó.
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 (4) Féadfaidh an Banc ceanglais éagsúla a shonrú chun críocha fho‑alt (2)(b) agus (c) i ndáil 
le haicmí éagsúla iarratas.

 (5) Féadfaidh an Banc a shonrú, maidir leis an bhfaisnéis a sholáthrófar dó i gcomhlíonadh 
fho‑alt (1), go ndéanfar í a dheimhniú nó a fhianú maidir lena fíre nó lena cirte ar cibé 
modh a shonróidh an Banc, lena n‑áirítear trí dhearbhú reachtúil.

 (6) Déanfaidh duine cion de chuid earnáil 2 más rud é—

  (a) chun críocha aon iarratas faoin alt seo nó i dtaca le haon iarratas faoin alt seo, nó

  (b) i gcomhlíonadh airbheartaithe aon cheanglais arna fhorchur ar an duine leis an alt 
seo nó faoi,

  go soláthróidh an duine faisnéis atá bréagach nó míthreorach i bponc ábhartha, agus 
a fhios aige nó aici í a bheith bréagach nó míthreorach amhlaidh nó le meargántacht i 
dtaobh í a bheith bréagach nó míthreorach amhlaidh.

Údarú a dheonú

19. (1) Déanfaidh an Banc, ar iarratas chuige ó GÉCS faoi alt 18, údarú a dheonú i leith an 
GÉCS más rud é—

  (a) gur deimhin leis—

   (i) go gcomhlíonann an t‑iarratas an t‑alt sin, agus

   (ii) go mbeidh ar chumas an GÉCS, nuair a údarófar é, na coinníollacha a fhorchuirfidh 
an Banc faoi alt 27 agus aon cheanglais arna bhforchur le haon achtachán nó faoi 
nó leis an reachtaíocht a bhaineann le seirbhísí airgeadais nó fúithi,

  (b) gur cheadaigh an Banc an taiscí beartaithe faoi alt 21,

  (c) má tá cuideachta bhainistíochta le bheith ann, gur cheadaigh an Banc an chuideachta 
bhainistíochta bheartaithe faoi alt 23, agus

  (d) gur deimhin leis an mBanc—

   (i) gur daoine cuí oiriúnacha iad stiúrthóirí an GÉCS,

   (ii) gur cuí taithí agus saineolas stiúrthóirí an GÉCS, arna nglacadh le chéile, chun 
gnó GÉCS a sheoladh,

   (iii) go gcomhlíonann ainm an GÉCS alt 29, agus

   (iv) go bhfuil an táille (más ann) arna forordú faoi alt 32E d’Acht an Bhainc 
Cheannais, 1942 chun críocha an fho‑ailt seo íoctha.

 (2) Má dheonaíonn an Banc údarú faoi fho‑alt (1), tabharfaidh sé fógra i scríbhinn i dtaobh 
an údaraithe don GÉCS.

 (3) Sonrófar san údarú an dáta a thiocfaidh sé i ngníomh.
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Breith údarú a dhiúltú

20. (1) Féadfaidh an Banc iarratas ar údarú faoi alt 18 a dhiúltú murar deimhin leis an mBanc 
go mbeadh údarú ar mhaithe le rialáil chuí ordúil an GÉCS nó más rud é nár chomhlíon 
an t‑iarratas chun GÉCS a údarú alt 18.

 (2) Má thugann an Banc breith diúltú údarú a dheonú mar fhreagra ar iarratas faoi alt 18, 
tabharfaidh an Banc fógra i scríbhinn don iarratasóir i dtaobh na breithe.

 (3) Chun críocha Chuid VIIA d’Acht an Bhainc Cheannais, 1942, is breith inachomhairc 
breith diúltú údarú a dheonú.

Taiscí a cheapadh agus a cheadú

21. (1) Déanfaidh GÉCS nach n‑údaraítear faoi na Rialacháin um GCUI taiscí a cheapadh.

 (2) Déanfar iarratas chun taiscí a cheadú i scríbhinn chun an Bhainc ar cibé modh agus i cibé 
foirm a shonróidh an Banc agus beidh ann, nó beidh ag gabháil leis, cibé faisnéis eile a 
shonróidh an Banc chun an t‑iarratas a chinneadh.

 (3) Aon tráth tar éis iarratas a fháil agus sula gcinnfidh sé é, féadfaidh an Banc, le fógra i 
scríbhinn, a cheangal ar an duine a rinne an t‑iarratas faisnéis bhreise a sholáthar dó.

 (4) Féadfaidh an Banc a shonrú, maidir le faisnéis a sholáthrófar dó i gcomhlíonadh fho‑alt 
(2) nó (3), go ndéanfar í a dheimhniú nó a fhianú maidir lena fíre nó lena cirte ar cibé 
modh a shonróidh an Banc, lena n‑áirítear trí dhearbhú reachtúil.

 (5) Déanfaidh duine cion de chuid earnáil 2 más rud é—

  (a) chun críocha aon iarratas faoin alt seo nó i dtaca le haon iarratas faoin alt seo, nó

  (b) i gcomhlíonadh airbheartaithe aon cheanglais arna fhorchur ar an duine leis an alt 
seo nó faoi,

  go soláthróidh an duine faisnéis atá bréagach nó míthreorach i bponc ábhartha, agus 
a fhios aige nó aici í a bheith bréagach nó míthreorach amhlaidh nó le meargántacht i 
dtaobh í a bheith bréagach nó míthreorach amhlaidh.

 (6) Féadfaidh an Banc taiscí a cheadú más deimhin leis go mbeidh an taiscí in ann aon 
choinníollacha a fhorchuirfidh an Banc faoi alt 27 a chomhlíonadh.

 (7) Féadfaidh an Banc iarratas ar cheadú faoin alt seo a dhiúltú murar deimhin leis an mBanc 
go mbeadh ceadú ar mhaithe le rialáil chuí ordúil GÉCS nó más rud é nár chomhlíon an 
t‑iarratas chun taiscí a cheadú an t‑alt seo.

 (8) Má thugann an Banc breith diúltú ceadú a dheonú mar fhreagra ar iarratas faoin alt seo, 
tabharfaidh an Banc fógra i scríbhinn don iarratasóir i dtaobh na breithe.

 (9) Chun críocha Chuid VIIA d’Acht an Bhainc Cheannais, 1942, is breith inachomhairc 
breith diúltú ceadú a dheonú.

Iarratas chun cuideachta bhainistíochta a cheadú

22. (1) Déanfar iarratas chun cuideachta bhainistíochta a cheadú i scríbhinn chun an Bhainc ar 
cibé modh agus i cibé foirm a shonróidh an Banc agus beidh ann, nó beidh ag gabháil 
leis, cibé faisnéis eile a shonróidh an Banc chun an t‑iarratas a chinneadh.
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 (2) Aon tráth tar éis iarratas a fháil agus sula gcinnfidh sé é, féadfaidh an Banc, le fógra i 
scríbhinn, a cheangal ar an duine a rinne an t‑iarratas faisnéis bhreise a sholáthar dó.

 (3) Féadfaidh an Banc a shonrú, maidir leis an bhfaisnéis a sholáthrófar dó i gcomhlíonadh 
fho‑alt (1), go ndéanfar í a dheimhniú nó a fhianú maidir lena fíre nó lena cirte ar cibé 
modh a shonróidh an Banc, lena n‑áirítear trí dhearbhú reachtúil.

 (4) Déanfaidh duine cion de chuid earnáil 2 más rud é—

  (a) chun críocha aon iarratas faoin alt seo nó i dtaca le haon iarratas faoin alt seo, nó

  (b) i gcomhlíonadh airbheartaithe aon cheanglais arna fhorchur ar an duine leis an alt 
seo nó faoi,

  go soláthróidh an duine faisnéis atá bréagach nó míthreorach i bponc ábhartha, agus 
a fhios aige nó aici í a bheith bréagach nó míthreorach amhlaidh nó le meargántacht i 
dtaobh í a bheith bréagach nó míthreorach amhlaidh.

Cuideachta bhainistíochta a cheadú

23. Déanfaidh an Banc, ar iarratas chuige ó GÉCS faoi alt 22, cuideachta bhainistíochta a 
cheadú más rud é—

  (a) gur bainisteoir ciste infheistíochta malartach an chuideachta bhainistíochta arna 
údarú ag an mBanc faoi Chuid 2 de na Rialacháin um BCIM nó ag an údarás inniúil 
ina Bhallstát baile de réir Chaibidil II de Threoir 2011/61/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 20111, nó

  (b) gur deimhin leis an mBanc—

   (i) go bhfuil inniúlacht na cuideachta bainistíochta i leith nithe den sórt a mbeadh plé 
aici leo i ndáil le GÉCS, agus a hionracas, de chineál a thabharfadh go mbeadh 
sí oiriúnach chun gníomhú mar chuideachta bhainistíochta,

   (ii) gurb éard í an chuideachta bhainistíochta comhlacht corpraithe atá corpraithe 
faoi dhlí an Stáit agus gur leor, i dtuairim an Bhainc, na hacmhainní airgeadais 
atá ar fáil di chun a chumasú di a cuid gnó a sheoladh go héifeachtach agus 
freastal dá dliteanais, agus

   (iii) go mbeidh an chuideachta bhainistíochta in ann aon choinníollacha a  
fhorchuirfidh an Banc faoi alt 27 a chomhlíonadh.

Diúltú cuideachta bhainistíochta a cheadú

24. (1) Féadfaidh an Banc iarratas ar cheadú faoi alt 22 a dhiúltú murar deimhin leis an mBanc 
go mbeadh ceadú ar mhaithe le rialáil chuí ordúil an GÉCS nó más rud é nár chomhlíon 
an t‑iarratas ar cheadú alt 22.

 (2) Má thugann an Banc breith diúltú ceadú a dheonú mar fhreagra ar iarratas faoi alt 22, 
tabharfaidh an Banc fógra i scríbhinn don iarratasóir i dtaobh na breithe.

 (3) Chun críocha Chuid VIIA d’Acht an Bhainc Cheannais, 1942, is breith inachomhairc 
breith diúltú ceadú a dheonú.

1 IO Uimh. L 174, 01.07.2011, lch 1
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Ní baránta údarú ná ceadú

25. Má údaraíonn an Banc GÉCS nó má cheadaítear taiscí nó cuideachta bhainistíochta, ní 
bheidh an t‑údarú sin, nó an ceadú sin, ann féin ina bharánta ar thaobh an Bhainc maidir 
le feidhmiú an GÉCS, an taiscí nó na cuideachta bainistíochta agus ní bheidh an Banc faoi 
dhliteanas maidir le feidhmiú nó mainneachtain GÉCS, taiscí nó cuideachta bainistíochta.

Údarú a chúlghairm

26. (1) Féadfaidh an Banc údarú faoi alt 19 a chúlghairm más dealraitheach don Bhanc—

  (a) maidir le haon cheanglas i dtaca leis an údarú a dheonú, nach bhfuil sé á chomhlíonadh 
a thuilleadh,

  (b) maidir leis an GÉCS, le haon duine dá stiúrthóirí nó lena rúnaí nó le haon duine dá 
rúnaithe, lena thaiscí nó (más ann di) lena chuideachta bhainistíochta—

   (i) go bhfuil sárú tromaí nó córasach déanta aige nó aici ar an reachtaíocht a 
bhaineann le seirbhísí airgeadais, nó

   (ii) gur thug sé nó sí don Bhanc faisnéis atá bréagach nó míthreorach i bponc 
ábhartha, agus a fhios aige nó aici í a bheith bréagach nó míthreorach amhlaidh 
nó le meargántacht i dtaobh í a bheith bréagach nó míthreorach amhlaidh, i 
gcomhlíonadh airbheartaithe aon cheanglais arna fhorchur leis an reachtaíocht a 
bhaineann le seirbhísí airgeadais nó fúithi,

  (c) nach bhfuil gnó GÉCS údaraithe seolta ag an GÉCS i gcaitheamh na 6 mhí roimhe 
sin, nó

  (d) gurb inmhianaithe déanamh amhlaidh chun leasanna scairshealbhóirí nó 
scairshealbhóirí ionchasacha sa GÉCS a chosaint.

 (2) Chun críocha fho‑alt (1)(b), féadfaidh an Banc aon ábhar i ndáil leis na nithe seo a 
leanas, mar is cuí, a chur i gcuntas—

  (a) an GÉCS, a thaiscí nó (más ann di) a chuideachta bhainistíochta,

  (b) aon stiúrthóir nó rúnaí ar an GÉCS,

  (c) aon stiúrthóir de chuid an taiscí nó na cuideachta bainistíochta,

  (d) aon duine atá fostaithe ag an GÉCS, ag an taiscí nó ag an gcuideachta bhainistíochta, 
nó atá comhlachaithe leis an GÉCS, leis an taiscí nó leis an gcuideachta bhainistíochta, 
chun críocha ghnó an GÉCS,

  (e) aon duine a fheidhmíonn tionchar ar aon stiúrthóir de chuid an GÉCS, an taiscí nó na 
cuideachta bainistíochta,

  (f) aon chomhlacht corpraithe sa ghrúpa céanna comhlachtaí corpraithe leis an GÉCS, 
leis an taiscí nó leis an gcuideachta bhainistíochta,

  (g) aon stiúrthóir de chuid aon chomhlacht corpraithe den sórt sin, nó

  (h) aon duine a fheidhmíonn tionchar ar aon chomhlacht corpraithe den sórt sin.
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 (3) Sula ndéanfaidh an Banc údarú a chúlghairm faoi fho‑alt (1), cinnteoidh sé go mbeidh 
cibé bearta déanta is gá agus is cuí chun an GÉCS a fhoirceannadh (cibé acu ag an gcúirt 
nó ar shlí eile).

 (4) Féadfaidh an Banc údarú arna dheonú do GÉCS faoi alt 19 a chúlghairm ar iarraidh i 
scríbhinn a fháil ón GÉCS, óna thaiscí nó (más ann di) óna chuideachta bhainistíochta.

 (5) I gcás go mbeartóidh an Banc údarú GÉCS a chúlghairm ar shlí seachas ar iarraidh a 
fháil ón GÉCS, óna thaiscí nó óna chuideachta bhainistíochta, tabharfaidh sé fógra i 
scríbhinn do gach ceann díobh go bhfuil ar intinn aige déanamh amhlaidh, ina luafar 
na cúiseanna lena mbeartaíonn sé gníomhú agus ina dtabharfaidh sé sonraí i dtaobh na 
gceart a thugtar le fo‑alt (6).

 (6) Féadfaidh GÉCS, taiscí nó cuideachta bhainistíochta ar a seirbheálfar fógra faoi fho‑alt 
(5), laistigh de 14 lá ó dháta na seirbheála, uiríll i scríbhinn a dhéanamh chun an Bhainc.

 (7) Beidh aird ag an mBanc ar aon uiríll a bheidh déanta de réir fho‑alt (6) le linn dó a bheith 
ag cinneadh ar chóir an t‑údarú a chúlghairm.

An Banc d’fhorchur coinníollacha

27. (1) Féadfaidh an Banc, le fógra i scríbhinn, cibé coinníollacha a fhorchur—

  (a) maidir le húdarú GÉCS a dheonú,

  (b) maidir le ceadú taiscí a dheonú, nó

  (c) maidir le ceadú cuideachta bainistíochta a dheonú,

  faoin gCaibidil seo a mheasfaidh an Banc a bheith cuí agus críonna chun rialáil ordúil 
chuí a dhéanamh ar ghnó gléasanna Éireannacha um chomhbhainistiú sócmhainní, 
taiscithe nó cuideachtaí bainistíochta.

 (2) Féadfar coinníollacha a fhorchuirfear faoi fho‑alt (1) a fhorchur i gcoitinne, i ndáil le 
haicmí áirithe GÉCSanna, taiscithe nó cuideachtaí bainistíochta nó i ndáil le GÉCS, 
taiscí nó cuideachta bhainistíochta áirithe nó faoi threoir aon ní eile a mheasfaidh an 
Banc a bheith cuí agus críonna chun rialáil ordúil chuí a dhéanamh ar an GÉCS, ar an 
taiscí nó ar an gcuideachta bhainistíochta.

 (3) Gan dochar do ghinearáltacht fho‑ailt (1) agus (2), féadfaidh coinníollacha i ndáil leis na 
nithe seo a leanas (go háirithe) a bheith ar áireamh sna coinníollacha a fhorchuirfear—

  (a) beartais infheistíochta GÉCS,

  (b) eisiúint agus inneachar doiciméadachta agus faisnéise eile a scaipeann GÉCS,

  (c) na critéir chun taiscí a cheapadh,

  (d) sócmhainní nó sócmhainní sonraithe GÉCS a dhílsiú do dhuine arna ainmniú nó arna 
hainmniú ag an mBanc ar duine é nó í ag a mbeidh cibé cumhachtaí nó dualgais de 
chuid taiscí i ndáil leis an GÉCS a shonróidh an Banc,

  (e) sócmhainní nó sócmhainní sonraithe GÉCS a dhílsiú do thaiscí,

  (f) beartais GÉCS maidir le hairgead a fháil ar iasacht, nó

  (g) uainiú agus inneachar tuarascálacha arna n‑eisiúint ag GÉCS,
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  agus cibé coinníollacha maoirseachta agus tuairiscithe eile maidir le gnó GÉCS a 
mheasfaidh an Banc a bheith cuí agus críonna a fhorchur ar an GÉCS, ar an taiscí nó ar 
an gcuideachta bhainistíochta.

 (4) Maidir leis an gcumhacht chun coinníollacha a fhorchur dá dtagraítear i bhfo‑alt (1), 
folaíonn sí cumhacht chun cibé coinníollacha breise a mheasfaidh an Banc a bheith 
cuí agus críonna a fhorchur ó am go ham chun rialáil ordúil chuí a dhéanamh ar ghnó 
gléasanna Éireannacha um chomhbhainistiú sócmhainní, taiscithe agus cuideachtaí 
bainistíochta.

 (5) Féadfaidh an Banc, ó am go ham, le fógra i scríbhinn arna thabhairt do GÉCS, do thaiscí 
nó do chuideachta bhainistíochta, coinníoll arna fhorchur de réir fho‑alt (1) nó (4) nó 
arna athrú roimhe sin de réir an fho‑ailt seo a athrú nó a chúlghairm.

Toirmeasc ar ghnó a sheoladh mar GÉCS gan údarú, etc.

28. (1) Ní dhéanfaidh comhlacht nach GÉCS údaraithe ná pearsa aonair aon ghnó a sheoladh faoi 
ainm lena n‑áirítear, sa chuid deiridh de, na focail “Gléas Éireannach um Chomhbhainistiú 
Sócmhainní” nó an giorrú “GÉCS”.

 (2) Ní dhéanfaidh comhlacht nach GÉCS údaraithe ná pearsa aonair uiríoll ar aon mhodh 
eile gur GÉCS an comhlacht nó an phearsa aonair.

 (3) Aon duine a sháróidh fo‑alt (1) nó (2), déanfaidh sé nó sí cion de chuid earnáil 2.

caibidil 3

Ainmneacha agus athruithe ar an ionstraim chorpraithe

Ainm GÉCS

29. (1) Críochnóidh ainm GÉCS ar cheann díobh seo a leanas:

  (a) Gléas Éireannach um Chomhbhainistiú Sócmhainní;

  (b) GÉCS.

 (2) Maidir le hainm GÉCS, ní ainm é a bheidh, i dtuairim an Bhainc, míchuibhiúil nó 
míthreorach.

Ceadú chun ainm a athrú

30. (1) Má bheartaíonn GÉCS an t‑ainm faoina bhfuil sé corpraithe a athrú, ní dhéanfaidh sé 
amhlaidh mura gceadóidh an Banc an t‑athrú mar athrú nach bhfuil míchuibhiúil ná 
míthreorach ar iarratas arna dhéanamh faoin alt seo.

 (2) Má airbheartaíonn GÉCS an t‑ainm faoina bhfuil sé corpraithe a athrú gan ceadú a fháil 
i dtosach ón mBanc faoin alt seo, maidir leis an GÉCS agus le haon oifigeach dó a 
dhéanfaidh mainneachtain, déanfaidh sé nó sí cion de chuid earnáil 3.

Athrú ar an ionstraim chorpraithe

31. (1) Ní dhéanfar aon athrú ar ionstraim chorpraithe GÉCS mura rud é—

  (a) gur ceadaíodh an t‑athrú—
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   (i) le gnáthrún, nó

   (ii) le rún arna rith ag cibé tromlach a shonrófar san ionstraim chorpraithe de na vótaí 
a chaithfidh na comhaltaí den GÉCS a vótálfaidh i bpearsa nó trí sheachvótálaí, 
agus teideal acu déanamh amhlaidh, ag cruinniú ginearálta den GÉCS,

   nó

  (b) gur dheimhnigh taiscí an ICAV i scríbhinn maidir leis an athrú—

   (i) nach dochar é do leasanna chomhaltaí an ICAV, agus

   (ii) nach mbaineann sé le haon ní a sonróidh an Banc gur ní é nach bhféadfar athrú a 
dhéanamh ina chás ach amháin más rud é go gceadóidh comhaltaí GÉCS é.

 (2) Ní dhéanfar aon athrú ar ionstraim chorpraithe GÉCS gan ceadú an Bhainc.

 (3) Aon duine a dhéanfaidh athrú ar ionstraim chorpraithe GÉCS ar shlí seachas de réir 
fho‑ailt (1) agus (2), déanfaidh sé nó sí cion de chuid earnáil 3.

 (4) Laistigh de 21 lá tar éis athrú a dhéanamh ar ionstraim chorpraithe GÉCS, taiscfidh an 
GÉCS leis an mBanc cóip den ionstraim chorpraithe arna hathrú amhlaidh nó ina mbeidh 
na hathruithe.

 (5) Má mhainníonn GÉCS fo‑alt (4) a chomhlíonadh, déanfaidh sé cion de chuid earnáil 2.

 (6) San alt seo, ní fholaíonn “athrú ar ionstraim chorpraithe” athrú ar ainm an GÉCS.

caibidil 4

Forghníomhú doiciméad, séalaí, etc.

Forghníomhú doiciméad

32. (1) Féadfar conarthaí thar ceann GÉCS a dhéanamh mar a leanas:

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

  (b) conradh ar ghá de réir dlí é a bheith i scríbhinn agus faoi shíniú na bpáirtithe dá 
mba idir daoine nádúrtha a dhéanfaí é, féadfar é a dhéanamh thar ceann an GÉCS 
i scríbhinn, faoi shíniú aon duine ag gníomhú dó nó di faoina údarás, sainráite no 
intuigthe;

  (c) conradh a bheadh bailí, bíodh gur ó bhéal amháin a dhéanfaí é, dá mba idir daoine 
nádúrtha a dhéanfaí é, féadfaidh aon duine ag gníomhú dó nó di faoi údarás an 
GÉCS, sainráite nó intuigthe, é a dhéanamh ó bhéal thar ceann an GÉCS.

 (2) Beidh conradh a dhéanfar de réir an ailt seo ina cheangal ar an GÉCS agus ar a chomharbaí 
agus ar gach páirtí eile sa chonradh.

 (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.

 (4) Beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas den alt seo cibé acu is amhlaidh—
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  (a) mar a cheadaítear le halt 33, nach bhfuil gnáthshéala ag an GÉCS, nó

  (b) go bhfuil séala den sórt sin ag an GÉCS.

 (5) Beidh an éifeacht chéanna le doiciméad amhail is dá bhforghníomhófaí é faoi 
ghnáthshéala an GÉCS más rud é go mbeidh sé sainráite ina leith (i cibé foirm focal) gur 
fhorghníomhaigh an GÉCS é agus go mbeidh sé sínithe thar ceann an GÉCS—

  (a) ag 2 shínitheoir údaraithe, nó

  (b) ag stiúrthóir de chuid an GÉCS i láthair finné a fhianóidh an síniú.

 (6) Is sínitheoir údaraithe gach duine díobh seo a leanas chun críocha fho‑alt (5):

  (a) stiúrthóir de chuid an GÉCS;

  (b) rúnaí an GÉCS (nó aon chomhrúnaí ar an GÉCS); nó

  (c) aon duine a bheidh údaraithe ag stiúrthóirí an GÉCS de réir ionstraim chorpraithe an 
GÉCS.

 (7) I gcás go mbeidh doiciméad le síniú ag duine thar ceann níos mó ná GÉCS amháin, ní 
bheidh sé sínithe go cuí ag an duine sin chun críocha an ailt seo mura síneoidh sé nó sí é 
ar leithligh i ngach cáil.

 (8) Léifear tagairtí san alt seo do dhoiciméad a bheith (nó d’airbheartú a bheith) sínithe ag 
rúnaí, i gcás gnólacht a bheith i seilbh na hoifige sin, mar thagairtí don doiciméad sin 
a bheith (nó d’airbheartú a bheith) sínithe ag pearsa aonair a bheidh údaraithe ag an 
ngnólacht chun síniú thar a ceann.

Gnáthshéala

33. (1) Féadfaidh GÉCS gnáthshéala a sholáthar dó féin (ach níl aon cheanglas ann go mbeidh 
séala den sórt sin aige).

 (2) Beidh ar GÉCS a bhfuil gnáthshéala aige a ainm a bheith greanta aige i litreacha inléite 
ar an séala.

 (3) Aon duine is oifigeach do GÉCS, nó aon duine a bheidh ag gníomhú thar ceann GÉCS, 
déanfaidh sé nó sí cion de chuid earnáil 3 má dhéanann sé nó sí, nó má údaraíonn sé nó 
sí, séala a úsáid, is séala a airbheartóidh a bheith ina shéala den GÉCS nach bhfuil a ainm 
greanta air mar a cheanglaítear le fo‑alt (2).

Séala oifigiúil do scairdheimhnithe

34. (1) Féadfaidh GÉCS a bhfuil gnáthshéala aige, lena úsáid chun scaireanna arna n‑eisiúint ag 
an GÉCS a shéalú agus chun doiciméid lena gcruthaítear nó lena bhfianaítear scaireanna 
arna n‑eisiúint amhlaidh a shéalú, séala oifigiúil a bheith aige ar macasamhail é dá 
ghnáthshéala agus an focal breise “urrúis” ar a aghaidh.

 (2) Beidh an éifeacht chéanna leis an séala oifigiúil nuair a bheidh sé greamaithe go cuí de 
dhoiciméad a bheadh le gnáthshéala an GÉCS.
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caibidil 5

Fochistí de chuid bratchistí

Dliteanas leithscartha fochistí de chuid GÉCS

35. D’ainneoin aon achtachán nó riail dlí dá mhalairt—

  (a) déanfar aon dliteanas a thabhófar thar ceann, nó is inchurtha i leith, aon fhochiste de 
chuid bratchiste a íoc as sócmhainní an fhochiste sin agus astu sin amháin, agus

  (b) ní dhéanfaidh aon bhratchiste ná aon stiúrthóir, glacadóir, leachtaitheoir,  
leachtaitheoir sealadach nó duine eile, ná ní bheidh d’oibleagáid orthu, sócmhainní 
aon fhochiste den sórt sin a úsáid mar shásamh in aon dliteanas a thabhófar thar 
ceann, nó is inchurtha i leith, aon fhochiste eile de chuid an bhratchiste chéanna.

Ceanglais a bheidh le comhlíonadh ag bratchiste agus nithe eile a bhaineann le bratchiste

36. (1) Déanfaidh bratchiste lena mbaineann alt 35—

  (a) a chinntiú go mbeidh na focail “Bratchiste faoi dhliteanas leithscartha idir fochistí” 
ar áireamh ina gceannchlónna go léir agus in aon chomhaontú arna dhéanamh aige i 
scríbhinn le tríú páirtí, agus 

  (b) a nochtadh do thríú páirtí gur bratchiste faoi dhliteanas leithscartha é sula ndéanfaidh 
sé conradh béil leis an tríú páirtí.

 (2) Má mhainníonn bratchiste fo‑alt (1)(a) nó (b) a chomhlíonadh, déanfaidh an bratchiste 
agus aon oifigeach dó a rinne mainneachtain cion de chuid earnáil 3.

 (3) Gach conradh, comhaontú, comhshocraíocht nó idirbheart a dhéanfaidh bratchiste lena 
mbaineann alt 35, is intuigthe na téarmaí seo a leanas a bheith ann nó inti:

  (a) ní fhéachfaidh an páirtí nó na páirtithe a dhéanfaidh conradh leis an mbratchiste, cibé 
acu in aon imeachtaí nó ar aon mhodh ar bith eile nó in áit ar bith, le dul ar iontaoibh 
aon sócmhainní de chuid aon fhochiste den bhratchiste le linn an dliteanas go léir nó 
aon chuid de nár tabhaíodh thar ceann an fhochiste sin a urscaoileadh;

  (b) má éiríonn le haon pháirtí a dhéanfaidh conradh leis an mbratchiste ar aon mhodh 
ar bith nó in áit ar bith dul ar iontaoibh aon sócmhainní de chuid aon fhochoiste den 
bhratchiste le linn an dliteanas go léir nó aon chuid de nár tabhaíodh thar ceann an 
fhochiste sin a urscaoileadh, beidh an páirtí sin faoi dhliteanas ag an mbratchiste 
suim atá comhionann le luach an leasa a fuair sé leis sin a íoc;

  (c) má éiríonn le haon pháirtí a dhéanfaidh conradh leis an mbratchiste aon sócmhainní 
de chuid fochiste de bhratchiste i leith dliteanas nár tabhaíodh thar ceann an 
fhochiste sin a urghabháil nó a astú ar aon mhodh nó forghníomhú a thobhach in 
aghaidh sócmhainní den sórt sin, déanfaidh an páirtí sin na sócmhainní sin nó na 
fáltais dhíreacha nó indíreacha ó dhíol na sócmhainní sin a theachtadh ar iontaobhas 
don bhratchiste agus coimeádfaidh an páirtí sin na sócmhainní nó na fáltais sin ar 
leithligh agus inaitheanta mar mhaoin iontaobhais den sórt sin.

cd.2 a.34



31

[Uimh. 2.][2015.]
  

An tAcht fá Ghléasanna Éireannacha um 
Chomhbhainistiú Sócmhainní, 2015.

 (4) Déanfar na suimeanna go léir a ghnóthóidh bratchiste de thoradh aon iontaobhas den  
sórt a thuairiscítear i bhfo‑alt (3)(c) a chreidiúnú in aghaidh aon dliteanas comhthráthach 
de bhun an téarma intuigthe atá leagtha amach i bhfo‑alt (3)(b).

 (5) Aon sócmhainn nó suim a ghnóthóidh bratchiste de bhun téarma intuigthe a  
thuairiscítear i mír (b) nó (c) d’fho‑alt (3) nó ar aon mhodh ar bith eile nó in áit ar bith 
sna teagmhais dá dtagraítear sna míreanna sin, déanfar, tar éis aon chostais a bhainfidh 
leis an ngnóthú a asbhaint nó a íoc, í a chur chun feidhme chun an fochiste dá ndéantar 
difear a chúiteamh.

 (6) I gcás ina ndéanfar sócmhainní is inchurtha i leith fochiste lena mbaineann alt 35 a 
thógáil i bhforghníomhú dliteanais nach inchurtha i leith an fhochiste sin, agus a mhéid 
nach féidir sócmhainní den sórt sin nó cúiteamh ina leith a chur ar ais ar shlí eile san 
fhochiste sin dá ndéantar difear, déanfaidh stiúrthóirí an bhratchiste, le toiliú an taiscí, 
luach na sócmhainní a chaill an fochiste dá ndéantar difear a dheimhniú, nó a chur faoi 
deara é a dheimhniú, agus sócmhainní nó suimeanna is leor chun luach na sócmhainní 
nó na suimeanna a chaill an fochiste dá ndéantar difear a chur ar ais san fhochiste sin a 
aistriú nó a íoc as sócmhainní an fhochiste nó na bhfochistí arbh inchurtha an dliteanas 
ina leith i dtosaíocht ar gach éileamh eile i gcoinne an fhochiste nó na bhfochistí sin.

Nithe breise maidir le bratchistí

37. (1) Gan dochar d’fhorálacha eile na Caibidle seo, maidir le fochiste de chuid bratchiste, 
ní duine dlítheanach ar leithligh ón mbratchiste sin é, ach féadfaidh bratchiste agairt 
a dhéanamh agus beidh sé inagartha i leith fochiste áirithe agus féadfaidh sé na cearta 
céanna fritháirimh, más ann, a fheidhmiú amhail idir a fhochistí a bhfuil feidhm acu leis 
an dlí i leith GÉCS agus tá maoin fochiste faoi réir orduithe ón Ard‑Chúirt mar a bheadh 
dá mba dhuine dlítheanach ar leithligh an fochiste.

 (2) Ní chuirfidh aon ní sa Chaibidil seo cosc le feidhm aon achtacháin nó rialach dlí a 
cheanglódh go gcuirfí sócmhainní aon fhochiste chun feidhme chun cuid de dhliteanais 
aon fhochiste eile nó iad go léir a urscaoileadh ar fhorais chalaoise nó mhífhaisnéise.

 (3) Féadfar fochiste a fhoirceannadh amhail is dá mba GÉCS ar leithligh é an fochiste ach, 
in aon chás den sórt sin, maidir le ceapachán an leachtaitheora nó aon leachtaitheora 
shealadaigh agus le cumhachtaí, cearta, dualgais agus freagrachtaí an leachtaitheora nó 
aon leachtaitheora shealadaigh, ní bhainfidh siad ach leis an bhfochiste nó leis na fochistí 
a bheidh á fhoirceannadh nó á bhfoirceannadh.

 (4) Chun críocha fho‑alt (3), na tagairtí go léir in achtacháin a bhaineann le foirceannadh 
GÉCS do cheann de na focail seo a leanas, léifear iad mar a leanas:

  (a) léifear “GÉCS” mar ní a thagraíonn don fhochiste nó do na fochistí a bheidh á 
fhoirceannadh nó á bhfoirceannadh;

  (b) léifear “comhalta” nó “comhaltaí” mar ní a thagraíonn do shealbhóirí na scaireanna 
san fhochiste nó sna fochistí sin.

  (c) léifear “creidiúnaithe” mar ní a thagraíonn do chreidiúnaithe an fhochiste nó na 
bhfochistí sin.
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CUID 3

scaiReanna agus bintiúiR, etc.

An chumhacht chun scaireanna agus bintiúir a eisiúint

38. (1) Féadfaidh GÉCS scaireanna agus bintiúir a eisiúint de réir a ionstraime corpraithe, a 
réamheolaire, rialacháin ón mBanc agus coinníollacha a fhorchuirfear faoi alt 27.

 (2) Féadfaidh GÉCS scaireanna a eisiúint mar scaireanna láníoctha, nó suibscríofa agus 
páirtíoctha, ar cibé modh a fhorálfar lena ionstraim chorpraithe agus de réir a réamheolaire, 
rialacháin ón mBanc agus coinníollacha a fhorchuirfear faoi alt 27.

 (3) Féadfaidh GÉCS níos mó ná aicme amháin scaireanna a eisiúint, agus féadfaidh sé 
níos mó ná fochiste amháin a chruthú, de réir a ionstraime corpraithe, a réamheolaire, 
rialacháin ón mBanc agus coinníollacha a fhorchuirfear faoi alt 27.

 (4) Maidir le sócmhainní GÉCS, is leis an GÉCS iad go heisiach agus níl aon leas ag 
scairshealbhóir ar bith i sócmhainní an GÉCS.

 (5) Is iad seo a leanas na cearta a ghabhann le gach scair d’aon aicme áirithe in GÉCS:

  (a) an ceart, de réir ionstraim chorpraithe an GÉCS, chun bheith páirteach i mbrabúis nó 
in ioncam a thig as sócmhainní de chuid an GÉCS a fháil, a shealbhú, a bhainistiú nó 
a dhiúscairt, nó chun brabúis nó ioncam den sórt sin a ghlacadh;

  (b) an ceart, de réir ionstraim chorpraithe an GÉCS, chun vótáil ag aon chruinniú 
ginearálta den GÉCS nó ag aon chruinniú de scairshealbhóirí den aicme scaireanna 
sin;

  (c) cibé cearta eile dá bhforálfar in ionstraim chorpraithe an GÉCS i ndáil le scaireanna 
den aicme sin, faoi réir rialacháin ón mBanc agus coinníollacha a fhorchuirfear faoi 
alt 27.

 (6) Maidir le haon aicme scaireanna, féadfar na cearta dá dtagraítear i bhfo‑alt (5), má 
fhoráiltear amhlaidh in ionstraim chorpraithe an GÉCS, a shloinneadh in ainmluach 
amháin nó níos mó.

Scairdheimhnithe

39. (1) Faoi réir fho‑alt (3), rialacháin ón mBanc agus coinníollacha a fhorchuirfear faoi alt 27, 
ullmhóidh GÉCS, agus beidh réidh aige lena seachadadh, na deimhnithe ar na scaireanna 
agus ar na bintiúir go léir a leithroinneadh nó a aistríodh, de réir a ionstraime corpraithe.

 (2) I bhfo‑alt (1), ciallaíonn “aistriú” aistriú a bheidh (más cuí) stampáilte go cuí agus a 
bheidh bailí thairis sin, agus ní fholaíonn sé aistriú de shórt a mbeidh an GÉCS i dteideal, 
ar chúis ar bith, diúltú é a chlárú agus nach ndéanfaidh sé é a chlárú.

 (3) Ní cheanglaítear ar GÉCS le fo‑alt (1) scairdheimhnithe a ullmhú sna himthosca seo a 
leanas:

  (a) i gcás go luafar in ionstraim chorpraithe an GÉCS nach n‑eiseofar scairdheimhnithe 
agus go mbeidh foráil inti chun daingnithe i scríbhinn a eisiúint maidir le taifeadadh 
i gclár na gcomhaltaí.
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  (b) i gcás go mbeidh sé curtha in iúl i scríbhinn ag an scairshealbhóir don GÉCS nach 
mian leis an scairshealbhóir deimhniú a fháil.

 (4) Má mhainníonn GÉCS fomhír (1) a chomhlíonadh, déanfaidh an GÉCS agus aon 
oifigeach dó a rinne mainneachtain cion de chuid earnáil 3.

Fianaise ar scairdheimhniú

40. Beidh deimhniú faoi ghnáthshéala GÉCS, no faoin séala a choimeádann GÉCS de bhun alt 
34, a shonróidh aon scaireanna a shealbhaíonn aon chomhalta ina fhianaise prima facie ar 
theideal an chomhalta chun na scaireanna.

Cineál an scairshealbháin

41. Is maoin phearsanta, a bheidh inaistrithe, faoi réir fhorálacha an Achta seo, rialacháin 
ón mBanc agus coinníollacha a fhorchuirfear faoi alt 27, mar a fhoráiltear le hionstraim 
chorpraithe an GÉCS, na scaireanna nó an leas eile a bheidh ag aon chomhalta in GÉCS, 
agus ní de chineál maoine réadaí iad.

Aistriú scaireanna cláraithe

42. (1) Faoi réir fho‑alt (2), agus d’ainneoin aon ní in ionstraim chorpraithe an GÉCS, ní 
dleathach don GÉCS aistriú scaireanna sa GÉCS ná aistriú bintiúr de chuid an GÉCS a 
chlárú murar seachadadh ionstraim aistrithe chuí ar an GÉCS.

 (2) Ní dhéanfaidh aon ní i bhfo‑alt (1) dochar d’aon chumhacht de chuid an GÉCS chun aon 
duine a chlárú mar scairshealbhóir nó bintiúrach más duine é nó í chun ar tarchuireadh 
le hoibriú dlí an ceart chun aon scaireanna sa GÉCS nó aon bhintiúr de chuid an GÉCS.

 (3) Má chláraíonn GÉCS aistriú de shárú ar an alt seo, déanfaidh an GÉCS agus aon oifigeach 
dó a rinne mainneachtain cion de chuid earnáil 3.

 (4) San alt seo, ciallaíonn “ionstraim aistrithe” cibé fianaise a theastóidh chun a chruthú 
go bhfuil ceart ag an aistreoir na scaireanna a aistriú mar a bheidh leagtha amach in 
ionstraim chorpraithe an GÉCS nó i réamheolaire an GÉCS.

Diúltú aistriú scaireanna a chlárú

43. (1) Féadfaidh GÉCS, roimh dheireadh na tréimhse 2 mhí dar tosach an dáta a gheofar na 
doiciméid aistrithe a bhaineann le haon aistriú scaireanna, diúltú an t‑aistriú a chlárú más 
rud é—

  (a) go bhfuil ceanglas íosta ann maidir le líon nó luach na scaireanna a bheidh le sealbhú 
ag aon scairshealbhóir de chuid an GÉCS agus go mbeadh de thoradh ar an aistriú go 
sealbhódh an t‑aistreoir nó an t‑aistrí líon nó luach scaireanna is lú ná an líon nó an 
luach íosta a cheanglaítear a shealbhú, nó

  (b) go mbeadh de thoradh ar an aistriú go ndéanfaí sárú ar aon fhoráil d’ionstraim 
chorpraithe an GÉCS nó go mbeadh toradh ar an aistriú a bheadh ar neamhréir le 
haon fhoráil de réamheolaire an GÉCS.

 (2) Tabharfaidh GÉCS fógra i scríbhinn don aistrí i dtaobh aon diúltú aistriú scaireanna a 
chlárú.
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 (3) Ach ní cheanglaítear ar GÉCS aistriú a chlárú ná fógra a thabhairt d’aon duine i dtaobh 
diúltú aistriú a chlárú i gcás go mbeadh de thoradh ar an aistriú nó ar an bhfógra a 
thabhairt go ndéanfaí sárú ar aon fhoráil dlí (lena n‑áirítear aon dlí a bheidh i bhfeidhm 
de thuras na huaire i dtír nó i gcríoch seachas an Stát).

 (4) Má mhainníonn GÉCS fógra a thabhairt mar a cheanglaítear le fo‑alt (2), déanfaidh an 
GÉCS agus aon oifigeach dó a rinne mainneachtain cion de chuid earnáil 3.

Deimhníocht ar aistriú scaireanna

44. (1) Measfar deimhníocht ó GÉCS ar aon ionstraim aistrithe scaireanna sa GÉCS nó bintiúr 
de chuid an GÉCS a bheith ina faisnéis ón GÉCS d’aon duine a bheidh ag gníomhú i 
muinín an deimhnithe gur tugadh ar aird don GÉCS cibé 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 sna scaireanna nó na mbintiúr.

 (2) Chun críocha fho‑alt (1), measfar deimhníocht a bheith déanta ar ionstraim más rud é—

  (a) go mbeidh ar an ionstraim na focail “taisceadh deimhniú” (nó focail sa chiall 
chéanna), agus

  (b) go bhfuil an ionstraim sínithe ag duine a bheidh ag gníomhú faoi údarás (cibé acu 
sainráite nó intuigthe) a thabharfaidh an GÉCS chun deimhnithe den sórt sin a 
eisiúint agus a shíniú.

 (3) Chun críocha fho‑alt (2), measfar deimhniú a bheith sínithe ag aon duine más rud é—

  (a) go n‑airbheartaíonn sé a bheith fíordheimhnithe le síniú nó túslitreacha an duine 
(cibé acu i lámhscríbhneoireacht é no nach ea), agus

  (b) nach suífear nach é nó í an duine, ná aon duine a bhfuil údarás aige nó aici an síniú 
nó na túslitreacha a úsáid chun deimhníocht a dhéanamh ar aistrithe thar ceann an 
GÉCS, a chuir an síniú nó na túslitreacha ar an deimhniú.

 (4) Má ghníomhaíonn aon duine i muinín deimhniú bréagach a rinne GÉCS go faillíoch, 
beidh an GÉCS faoin dliteanas céanna ag an duine agus dá mba go calaoiseach a dhéanfaí 
an deimhniú.

Aistriú: forlíontach

45. (1) Ní dhéanfaidh aon ní sna forálacha sin roimhe seo den Chuid seo dochar d’aon  
chumhacht de chuid GÉCS chun aon duine a chlárú mar scairshealbhóir nó mar 
bhintiúrach más duine é nó í chun ar tarchuireadh le hoibriú dlí an ceart chun aon 
scaireanna sa GÉCS nó aon bhintiúr de chuid an GÉCS.

 (2) Maidir le comhalta éagtha de GÉCS, beidh aistriú a dhéanfaidh ionadaithe pearsanta an 
chomhalta éagtha sin ar scaireanna cláraithe nó leas eile dá chuid nó dá cuid, bíodh nach 
comhaltaí den GÉCS na hionadaithe pearsanta, chomh bailí céanna is a bheadh sé dá 
mba chomhaltaí den sórt sin iad tráth forghníomhaithe na hionstraime aistrithe.

 (3) Ar bhás aon duine de chomhshealbhóirí aon scaireanna in GÉCS, is é nó is í an 
marthanóir an t‑aon duine a aithneoidh an GÉCS mar dhuine ag a bhfuil aon teideal 
chun na scaireanna sin nó aon leas iontu.
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 (4) Má thugtar ar aird do GÉCS 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 GÉCS leis sin, d’ainneoin aon ní ina ionstraim chorpraithe, 
mar fhianaise leormhaith go ndearnadh an deonú.

Cumhacht GÉCS chun a chuid scaireanna féin a cheannach

46. (1) Faoi réir fho‑alt (2), maidir le ceannach a chuid scaireanna féin ag GÉCS, déanfar é 
ar cibé téarmaí agus ar cibé modh a fhorálfar lena ionstraim chorpraithe agus de réir 
rialacháin ón mBanc agus coinníollacha a fhorchuirfear faoi alt 27.

 (2) Ní cheannóidh GÉCS a scaireanna féin mura mbeidh siad láníoctha, ach ní chuirfidh aon 
ní san fho‑alt seo cosc le ceannach a dhéanamh de réir alt 47(2).

 (3) Ach ní cheanglaítear ar GÉCS aon chuntas cúltaca a chruthú.

 (4) Má mhainníonn GÉCS fo‑alt (2) a chomhlíonadh, déanfaidh an GÉCS agus aon  
oifigeach dó a rinne mainneachtain cion de chuid earnáil 3.

Déileáil le scaireanna a ceannaíodh 

47. (1) Cealófar scaireanna GÉCS a bheidh ceannaithe ag an GÉCS nó aistrithe ar shlí eile 
chuig an GÉCS agus déanfar méid scairchaipiteal eisithe an GÉCS a laghdú de mhéid 
na comaoine a bheidh íoctha ag an GÉCS chun na scaireanna a cheannach nó a aistriú ar 
shlí eile.

 (2) D’ainneoin fho‑alt (1), féadfaidh bratchiste, ar chuntas aon cheann dá fhochistí, agus 
de réir coinníollacha a fhorchuirfidh an Banc, scaireanna d’aon aicme nó aicmí, cibé 
tuairisc atá orthu, a fháil trí shuibscríobh nó a aistriú ar comaoin, is scaireanna in  
ionannas fochistí eile de chuid an bhratchiste chéanna.

Comhaltas

48. Gach duine a chomhaontóidh a bheith ina chomhalta nó ina comhalta de GÉCS, agus a 
dtaifeadfar a ainm nó a hainm ar chlár a chomhaltaí, beidh sé nó sí ina chomhalta nó ina 
comhalta den GÉCS.

Clár na gcomhaltaí

49. (1) Coimeádfaidh GÉCS clár dá chomhaltaí agus taifeadfaidh sé ann na sonraí seo a  
leanas:

  (a) ainmneacha agus seoltaí na gcomhaltaí agus ráiteas ar na scaireanna atá ag gach 
comhalta, ina ndéanfar gach scair a idirdhealú lena huimhir fad a bheidh uimhir ar 
an scair, an fochiste (más ann), agus aicme scaire (más ann) an fhochiste, ar leis an 
scair agus aon mhéid a íocadh nó ar comhaontaíodh go measfaí é a bheith íoctha ar 
na scaireanna a shealbhaíonn gach comhalta;

  (b) an dáta a taifeadadh gach duine sa chlár mar chomhalta;

  (c) an dáta a scoir aon duine de bheith ina chomhalta nó ina comhalta.

 (2) Déanfar na taifid is gá faoi fho‑alt (1)(a) agus (b) laistigh de 2 lá tar éis an comhaontú 
a chur i gcrích leis an GÉCS go dtiocfaidh duine chun bheith ina chomhalta nó ina 
comhalta.
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 (3) Déanfar an taifead is gá faoi fho‑alt (1)(c)—

  (a) laistigh de 2 lá tar éis an dáta a scoir an duine lena mbaineann de bheith ina chomhalta 
no ina comhalta, nó

  (b) má scoir an duine de bheith ina chomhalta nó ina comhalta ar shlí seachas trí 
ghníomh de chuid an GÉCS, laistigh de 2 lá tar éis fianaise chun sástacht an GÉCS 
a thabhairt ar aird don GÉCS gur tharla an teagmhas trínar scoir an duine de bheith 
ina chomhalta nó ina comhalta.

 (4) Má mhainníonn GÉCS aon cheann d’fho‑ailt (1) go (3) a chomhlíonadh, déanfaidh an 
GÉCS agus aon oifigeach dó a rinne mainneachtain cion de chuid earnáil 3.

Clár na gcomhaltaí a iniúchadh

50. (1) Faoi réir fho‑alt (2), coimeádfar clár na gcomhaltaí ar fáil lena iniúchadh ag duine a 
bheidh i dteideal é a iniúchadh—

  (a) in oifig chláraithe an GÉCS, nó

  (b) in áit ionadúil a mbeidh fógra faighte ag an mBanc faoi fho‑alt (3) ina leith gurb í an 
áit a gcoimeádtar clár na gcomhaltaí.

 (2) Ní choimeádfar clár na gcomhaltaí in áit lasmuigh den Stát.

 (3) Faoi réir fho‑alt (4), cuirfidh gach GÉCS fógra chuig an mBanc i dtaobh na háite a 
gcoimeádtar clár a chomhaltaí agus i dtaobh aon athrú ar an áit sin.

 (4) Ní bheidh sé de cheangal ar GÉCS fógra a chur faoi fho‑alt (3) má tá an clár á choimeád 
in oifig chláraithe an GÉCS i gcónaí riamh ó tháinig sé chun bheith ann.

 (5) Má mhainníonn GÉCS aon cheann d’fho‑ailt (1) go (3) a chomhlíonadh, déanfaidh an 
GÉCS agus aon oifigeach dó a rinne mainneachtain cion de chuid earnáil 3.

 (6) Is iad na daoine seo a leanas a bheidh i dteideal clár comhaltaí GÉCS a iniúchadh—

  (a) an Banc,

  (b) an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach, agus

  (c) aon chomhlacht reachtúil ar gá dó an clár a iniúchadh d’fhonn aon cheann dá 
fheidhmeanna a fheidhmiú go cuí.

Iarmhairtí a bheidh ann i gcás neamhchomhlíonadh ceanglas maidir leis an gclár mar gheall 
ar mhainneachtain ag gníomhaire

51. Mas rud é, de bhua alt 50(1)(b), go mbeidh clár comhaltaí GÉCS á choimeád in oifig 
duine éigin seachas an GÉCS, agus mar gheall ar aon mhainneachtain ag an duine sin 
nach gcomhlíonfaidh an GÉCS an t‑alt sin nó aon cheanglais de chuid an Achta seo maidir 
leis an gclár a thabhairt ar aird, dlífear pionóis a chur ar an duine eile sin amhail is dá 
mb’oifigeach é don GÉCS a rinne mainneachtain.

An clár a cheartú

52. (1) Más rud é—
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  (a) go ndéanfar, gan cúis leormhaith, ainm aon duine a thaifeadadh i gclár na gcomhaltaí, 
nó a fhágáil ar lár as, de shárú ar alt 49(1),

  (b) go ndéanfar mainneachtain maidir leis na mionsonraí a bheidh in aon taifead ar chlár 
na gcomhaltaí de shárú ar alt (49)(1), nó

  (c) go ndéanfar mainneachtain maidir le taifead a dhéanamh ar chlár na gcomhaltaí 
laistigh den tréimhse a shocrófar le halt 49(3) gur scoir aon duine de bheith ina 
chomhalta nó ina comhalta,

  féadfaidh an duine éagóirithe, nó aon chomhalta den GÉCS, nó an GÉCS, iarratas a 
dhéanamh chun na hArd‑Chúirte chun an clár a cheartú.

 (2) I gcás go ndéanfar iarratas faoin alt seo, féadfaidh an Ard‑Chúirt diúltú don iarratas nó 
féadfaidh sí a ordú go gceartófar an clár agus go n‑íocfaidh an GÉCS cúiteamh in aon 
chaillteanas a bhain d’aon pháirtí éagóirithe.

 (3) Ar iarratas arna dhéanamh faoin alt seo, féadfaidh an Ard‑Chúirt breith a thabhairt ar 
aon cheist a bhaineann le teideal aon duine is páirtí san iarratas chun a ainm nó a hainm 
a thaifeadadh i gclár na gcomhaltaí no a fhágáil ar lár as (cibé acu is idir comhaltaí nó 
comhaltaí líomhnaithe, nó idir comhaltaí nó comhaltaí líomhnaithe ar thaobh amháin 
agus an GÉCS ar an taobh eile, a eascróidh an cheist) agus go ginearálta féadfaidh sí 
breith a thabhairt ar aon cheist ar gá nó ar fóirsteanach í a chinneadh chun an clár a 
cheartú.

 (4) Nuair a bheidh ordú á dhéanamh ag an Ard‑Chúirt chun clár na gcomhaltaí a cheartú, 
ordóidh sí, lena hordú, más cuí, go dtabharfar fógra i dtaobh an cheartaithe don Bhanc.

 (5) Féadfaidh GÉCS, gan iarratas chun na hArd‑Chúirte, aon earráid nó easnamh sa chlár 
a cheartú tráth ar bith ach ní dhéanfaidh ceartú den sórt sin dochar d’aon duine mura 
gcomhaontóidh an duine leis an gceartú a rinneadh.

 (6) Déanfaidh an GÉCS, laistigh de 21 lá tar éis an ceartú faoi fho‑alt (5) a bheith déanta, 
fógra i scríbhinn i dtaobh an cheartaithe a thabhairt don Bhanc más rud é freisin go 
bhfuil an earráid nó an t‑easnamh in aon doiciméad a chuir an GÉCS ar aghaidh chuig 
an mBanc.

 (7) Gan dochar do ghinearáltacht fho‑alt (5), féadfaidh GÉCS ceartú a dhéanamh faoin 
bhfo‑alt sin ar earráid nó easnamh a bhaineann le méid scairchaipiteal eisithe an GÉCS 
(cibé acu is é atá ann ráiteas áibhéalach nó ráiteas easnamhach maidir leis) agus beidh 
feidhm ag fo‑alt (6) sna himthosca atá leagtha amach san fho‑alt sin i gcás ceartú den sórt 
sin.

Ní thaifeadfar iontaobhais ar an gclár

53. Ní dhéanfar aon fhógra i dtaobh aon iontaobhas, sainráite, intuigthe nó inchiallaithe, a 
thaifeadadh ar chlár comhaltaí GÉCS.

An clár mar fhianaise

54. Beidh clár na gcomhaltaí ina fhianaise prima facie ar aon nithe a ordaítear nó a údaraítear 
leis an Acht seo a chur ann.
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Cumhacht comhaltaí chun gearán a dhéanamh faoi iompar leatromach

55. (1) Féadfaidh comhalta de GÉCS a dhéanfaidh gearán go bhfuil gnóthaí an GÉCS á seoladh 
nó go bhfuil cumhachtaí stiúrthóirí an GÉCS á bhfeidhmiú—

  (a) ar mhodh atá leatromach ar chomhalta nó ar aon chomhaltaí (lena n‑áirítear é féin nó 
í féin), nó

  (b) le neamhaird ar leas an chomhalta nó ar leas aon duine de na comhaltaí mar chomhalta 
nó mar chomhaltaí,

  iarratas a dhéanamh chun na hArd‑Chúirte ar ordú faoin alt seo.

 (2) Más rud é, ar iarratas arna dhéanamh faoi fho‑alt (1), gurb é tuairim na hArd‑Chúirte go 
bhfuil gnóthaí an GÉCS á seoladh nó go bhfuil cumhachtaí na stiúrthóirí á bhfeidhmiú 
ar mhodh a luaitear i bhfo‑alt (1)(a) nó (b), féadfaidh an Ard‑Chúirt, d’fhonn deireadh a 
chur leis na nithe a gearánadh, cibé ordú nó orduithe is cuí léi a dhéanamh.

 (3) Áirítear ar na horduithe a fhéadfaidh an Ard‑Chúirt a dhéanamh amhlaidh orduithe den 
sórt seo a leanas:

  (a) ordú lena n‑ordaítear nó lena dtoirmisctear aon ghníomh nó lena gcealaítear nó lena 
n‑athraítear aon idirbheart;

  (b) ordú chun rialáil a dhéanamh ar sheoladh ghnóthaí an GÉCS sa todhchaí;

  (c) ordú, maidir le scaireanna aon chomhaltaí den GÉCS, go gceannóidh comhaltaí eile 
den GÉCS nó an GÉCS iad agus, i gcás ceannach ag an GÉCS, go ndéanfar caipiteal 
an GÉCS a laghdú dá réir sin;

  (d) ordú go n‑íocfar cúiteamh.

 (4) I gcás go ndéanfar aon leasú le hordú faoin alt seo ar ionstraim chorpraithe GÉCS, ansin, 
d’ainneoin aon ní in aon fhoráil eile den Acht seo ach faoi réir fhorálacha an ordaithe, ní 
bheidh an chumhacht ag an GÉCS lena mbaineann gan cead na Ard‑Chúirte aon leasú 
breise a dhéanamh ar an ionstraim chorpraithe a bheadh ar neamhréir le forálacha an 
ordaithe.

 (5) Faoi réir fho‑alt (4), áfach, beidh an éifeacht chéanna leis an leasú a dhéanfar leis an ordú 
amhail is dá ndéanfaí go cuí le rún ón GÉCS, agus beidh feidhm dá réir sin ag forálacha 
an Achta seo maidir leis an ionstraim chorpraithe arna leasú amhlaidh.

 (6) Déanfaidh GÉCS cóip dheimhnithe d’aon ordú faoin alt seo lena leasófar, nó lena 
dtabharfar cead go leasófaí, ionstraim chorpraithe an GÉCS a sheachadadh, laistigh de 
21 lá tar éis lá a dhéanta, ar an mBanc lena clárú.

 (7) Má mhainníonn GÉCS fo‑alt (6) a chomhlíonadh, déanfaidh an GÉCS agus aon oifigeach 
dó a rinne mainneachtain cion de chuid earnáil 3.

 (8) Féadfaidh 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 GÉCS;

  (b) aon iontaobhaí i leith scaireanna GÉCS, nó aon duine a mbeidh leas tairbhiúil aige 
nó aici iontu, de bhua uacht nó díthiomnacht aon duine den sórt sin;
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  iarratas a dhéanamh chun na hArd‑Chúirte faoi fho‑alt (1) ar ordú faoin alt seo agus, 
dá réir sin, déanfar aon tagairt san fho‑alt sin do chomhalta de GÉCS a fhorléiriú mar 
thagairt a fholaíonn tagairt d’aon ionadaí pearsanta, iontaobhaí nó duine den sórt sin a 
mbeidh leas tairbhiúil aige nó aici nó dóibh go léir.

 (9) Más rud é, i dtuairim na hArd‑Chúirte, go dtiocfadh d’imeachtaí a éisteacht faoin alt seo 
go mbeadh faisnéis á nochtadh a rachadh a fhoilsiú chun dochair go mór do leasanna 
dlisteanacha an GÉCS, féadfaidh an Ard‑Chúirt a ordú gur i gcúirt iata a éistfear na 
himeachtaí nó aon chuid díobh.

CUID 4

stiúRthóiRí agus Oifigigh eile

caibidil 1

Ceapadh, cur as oifig, etc.

An líon stiúrthóirí

56. Beidh 2 stiúrthóir ar a laghad ar GÉCS.

Rúnaí

57. (1) Beidh rúnaí nó comhrúnaithe ag GÉCS, agus féadfaidh gur duine de na stiúrthóirí an 
rúnaí nó duine de na comhrúnaithe.

 (2) Maidir le haon rud a cheanglaítear ar an rúnaí nó a údaraítear don rúnaí a dhéanamh, 
nó a cheanglaítear nó a údaraítear a dhéanamh i leith an rúnaí, féadfaidh, má tá an oifig 
folamh nó más rud é ar aon chúis eile nach mbeidh aon rúnaí ann a bheidh inniúil ar 
ghníomhú, go ndéanfaidh aon rúnaí cúnta nó leasrúnaí, nó, mura mbeidh aon rúnaí 
cúnta nó leasrúnaí ann a bheidh inniúil ar ghníomhú, aon oifigeach don GÉCS a bheidh 
údaraithe go ginearálta nó go speisialta chuige sin ag na stiúrthóirí, an rud sin nó go 
ndéanfar an rud sin i leith an rúnaí cúnta nó an leasrúnaí nó an oifigigh sin.

 (3) Faoi réir alt 11(6), déanfaidh stiúrthóirí na cuideachta an rúnaí a cheapadh ar feadh cibé 
téarma, ar cibé luach saothair agus ar cibé coinníollacha is cuí leo; agus féadfaidh siad 
aon rúnaí a cheapfar amhlaidh a chur as oifig.

 (4) Beidh sé de dhualgas ar stiúrthóirí cuideachta a chinntiú go bhfuil ag an duine a cheapfar 
mar rúnaí na scileanna is gá chun a dhualgais nó a dualgais reachtúla agus dhlíthiúla eile 
agus cibé dualgais eile a tharmligfidh na stiúrthóirí chuig an rúnaí a chomhall.

 (5) Áirítear sna cásanna lena mbaineann fo‑alt (4) an cás ina gceapfar duine de stiúrthóirí na 
cuideachta mar rúnaí.

 (6) I bhfo‑ailt (2) go (5), folaíonn tagairtí do rúnaí tagairtí do chomhrúnaithe.

Toirmeasc ar chomhlacht corpraithe do bheith ina stiúrthóir

58. (1) Ní bheidh comhlacht corpraithe ná comhlacht neamhchorpraithe daoine mar stiúrthóir  
ar GÉCS.
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 (2) Is ceapadh ar neamhní aon cheapadh airbheartaithe comhlachta chorpraithe nó 
comhlachta neamhchorpraithe daoine mar stiúrthóir ar GÉCS.

Gníomhartha a dhéanfaidh duine i gcáil stiúrthóra agus rúnaí a bheith ar neamhní

59. Ní sásamh ar fhoráil atá san Acht seo nó in aon ionstraim arna déanamh faoi nó in ionstraim 
chorpraithe GÉCS a cheanglaíonn ar stiúrthóir ar GÉCS agus ar rúnaí GÉCS nó a údaraíonn 
dóibh rud a dhéanamh, nó a cheanglaítear nó a údaraítear a dhéanamh ina leith, an rud sin 
a bheith déanta ag an duine céanna nó ina leith agus é nó í ag gníomhú ina stiúrthóir agus 
fós ina rúnaí nó in ionad an rúnaí.

Bailíocht gníomhartha stiúrthóirí

60. Beidh gníomhartha stiúrthóra ar GÉCS bailí d’ainneoin aon locht a aimsiú ina dhiaidh sin 
ar cheapadh nó ar cháilíocht an stiúrthóra.

Vótáil ar leith ar cheapadh gach stiúrthóra

61. (1) Ag cruinniú ginearálta de GÉCS, ní dhéanfar tairiscint chun 2 dhuine nó níos mó a 
cheapadh ina stiúrthóirí ar an GÉCS le rún aonair, murar comhaontaíodh rún roimhe 
sin ag an gcruinniú, gan aon vóta a thabhairt ina choinne, go ndéanfaí an tairiscint sin 
amhlaidh.

 (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 in aghaidh é a thairiscint amhlaidh ag an 
am.

 (3) Ní mheasfar go ndéanann fo‑alt (2) eisiamh ar oibriú alt 60.

 (4) I gcás go rithfear rún a thairgfear de shárú ar an alt seo, ní bheidh feidhm ag aon fhoráil 
a d’fhágfadh go mbeadh stiúrthóirí a bheidh ag scor arna n‑athcheapadh d’éagmais 
ceapachán eile.

 (5) Chun críocha an ailt seo, déanfar tairiscint chun ceapadh duine a cheadú nó chun duine 
a ainmniú lena cheapadh nó lena ceapadh a áireamh mar thairiscint chun an duine a 
cheapadh.

 (6) Ní bheidh feidhm ag aon ní san alt seo maidir le rún chun ionstraim chorpraithe GÉCS a 
athrú.

Stiúrthóirí a chur as oifig

62. (1) Féadfaidh GÉCS, le gnáthrún, stiúrthóir a chur as oifig sula mbeidh deireadh le tréimhse 
oifige an stiúrthóra d’ainneoin aon ní ina ionstraim chorpraithe nó in aon chomhaontú 
idir an GÉCS agus an stiúrthóir.

 (2) I gcás rún chun stiúrthóir a chur as oifig faoin alt seo, nó chun duine éigin a cheapadh in 
ionad an stiúrthóra arna chur nó arna cur as oifig amhlaidh ag an gcruinniú ina gcuirfear 
é nó í as oifig, beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas:

  (a) tabharfar fógra nach giorra ná 28 lá don GÉCS go bhfuil ar intinn an rún a thairiscint 
murar chinn stiúrthóirí an GÉCS é a chur isteach;
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  (b) déanfaidh an GÉCS, ar an bhfógra a fháil, cóip den rún a chur láithreach chuig an 
stiúrthóir lena mbaineann, agus beidh an stiúrthóir (cibé acu is comhalta den GÉCS 
é nó í nó nach ea) i dteideal éisteacht a fháil i dtaobh an rúin ag an gcruinniú;

  (c) tabharfaidh an GÉCS fógra i dtaobh an rúin dá chomhaltaí an tráth céanna a dhéanfaidh 
sé, agus ar an modh céanna ar a ndéanfaidh sé, fógra i dtaobh an chruinnithe a 
thabhairt nó, murab indéanta sin, tabharfaidh sé fógra dóibh ina thaobh, trí fhógrán i 
nuachtán laethúil a scaiptear sa cheantar ina bhfuil oifig chláraithe an GÉCS suite nó 
ar aon mhodh eile a cheadaítear leis an ionstraim chorpraithe, 21 lá ar a laghad roimh 
dháta an chruinnithe.

 (3) Murar comhlíonadh fo‑alt (2), beidh an rún, faoi réir fho‑alt (4), gan éifeacht.

 (4) Más rud é, tar éis fógra a thabhairt don GÉCS go bhfuil ar intinn rún a thairiscint den sórt 
a luaitear i bhfo‑alt (2), go ngairfear cruinniú do dháta atá 28 lá nó níos lú tar éis an dáta 
a tugadh an fógra, measfar, bíodh nár tugadh é laistigh den am a cheanglaítear le mír (a) 
d’fho‑alt (2), an fógra a bheith tugtha go cuí chun críocha na míre sin.

 (5) Faoi réir fho‑alt (7), i gcás fógra a thabhairt go bhfuil ar intinn rún a thairiscint chun 
stiúrthóir a chur as oifig agus más rud é go ndéanfaidh an stiúrthóir lena mbaineann uiríll 
i scríbhinn chuig an GÉCS (nach mbeidh thar fhad réasúnach) i ndáil leis an rún agus go 
n‑iarrfaidh sé nó sí iad a chur in iúl do chomhaltaí an GÉCS, déanfaidh an GÉCS (mura 
mbeidh sé ródhéanach aige é sin a dhéanamh nuair a gheobhaidh sé na huiríll)—

  (a) a lua, in aon fhógra i dtaobh an rúin a thabharfar do chomhaltaí an GÉCS, go 
ndearnadh na huiríll, agus

  (b) cóip de na huiríll a chur chuig gach comhalta den GÉCS chun a gcuirfear fógra i 
dtaobh an chruinnithe (cibé acu is roimh an GÉCS d’fháil na n‑uiríoll nó dá éis sin 
é).

 (6) Mura ndéanfar cóip de na huiríll a chur mar a luaitear i bhfo‑alt (5) (cibé acu mar gheall 
ar iad a fháil ródhéanach nó mar gheall ar mhainneachtain ag an GÉCS), féadfaidh an 
stiúrthóir (gan dochar dá cheart nó dá ceart chun éisteacht a fháil do ráiteas béil uaidh nó 
uaithi) a cheangal go léifear amach na huiríll ag an gcruinniú.

 (7) 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 (5) nó (6), más rud é, ar iarratas a fháil ón GÉCS nó 
ó aon duine eile a éileoidh gur duine éagóirithe é nó í, gur deimhin leis an Ard‑Chúirt 
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.

 (8) Féadfaidh an Ard‑Chúirt a ordú go ndéanfaidh an stiúrthóir lena mbaineann costais an 
GÉCS ar iarratas arna dhéanamh faoi fho‑alt (7) a íoc go hiomlán nó go páirteach, fiú 
mura páirtí san iarratas an stiúrthóir.

Toirmeasc ar fhéimheach neamhurscaoilte do ghníomhú mar oifigeach, etc. do GÉCS

63. (1) Má ghníomhaíonn aon duine ar féimheach neamhurscaoilte é nó í mar stiúrthóir nó rúnaí 
ar aon GÉCS, nó má tá páirt aige nó aici i dtionscnamh, i bhfoirmiú nó i mbainistiú 
GÉCS, nó má tá baint aige nó aici leis an gcéanna, go díreach nó go neamhdhíreach ach 
amháin le cead na hArd‑Chúirte, déanfaidh an duine cion de chuid earnáil 2.
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 (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 mura raibh sé nó sí, nó murar measadh go raibh 
sé nó sí, faoi réir ordú den sórt sin ar an dáta sin.

Scrúdú maidir le stádas sócmhainneachta stiúrthóra, etc.

64. (1) I gcás go mbeidh cúis ag an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach chun a 
chreidiúint gur féimheach neamhurscaoilte stiúrthóir nó rúnaí ar GÉCS, féadfaidh an 
Stiúrthóir a cheangal ar an stiúrthóir nó ar an rúnaí ar an GÉCS ráiteas faoi mhionn a 
thabhairt ar aird faoi dháta sonraithe maidir leis na fíorais iomchuí go léir a bhaineann 
le staid airgeadais an stiúrthóra nó an rúnaí, laistigh den Stát agus in áiteanna eile araon, 
agus, go háirithe, le haon ní a bhaineann le féimheacht amhail ar dháta áirithe.

 (2) Féadfaidh an Ard‑Chúirt, ar iarratas a fháil ón Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach, 
a cheangal ar stiúrthóir nó ar rúnaí ar GÉCS a bhfuil ráiteas déanta aige faoi fho‑alt (1) 
láithriú os a comhair agus freagra faoi mhionn a thabhairt ar aon cheist a bhaineann le 
hábhar an ráitis.

 (3) Féadfaidh an Ard‑Chúirt, ar iarratas a fháil ón Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú 
Corparáideach, ordú dícháilíochta a dhéanamh in aghaidh duine is stiúrthóir nó rúnaí 
ar GÉCS, is ordú go ceann cibé tréimhse a shonróidh an Ard‑Chúirt, ar na forais gur 
féimheach neamhurscaoilte an duine.

 (4) Maidir le stiúrthóir nó rúnaí ar GÉCS a mhainneoidh ceanglas faoi fho‑alt (1) a 
chomhlíonadh, déanfaidh sé nó sí cion de chuid earnáil 3.

Clár stiúrthóirí agus rúnaithe

65. (1) Coinneoidh GÉCS ag a oifig chláraithe clár dá stiúrthóirí agus dá rúnaithe agus, más ann, 
dá leasrúnaithe agus dá rúnaithe cúnta.

 (2) Faoi réir fho‑alt (3), beidh sa chlár na sonraí seo a leanas i ndáil le gach stiúrthóir:

  (a) a thúsainm nó a túsainm láithreach agus a shloinne nó a sloinne láithreach agus aon 
sean‑túsainm agus seansloinne a bhí air nó uirthi;

  (b) a dháta breithe nó a dáta breithe;

  (c) seoladh a ghnátháite nó a gnátháite cónaithe;

  (d) a náisiúntacht;

  (e) an tslí ghnó atá aige nó aici, más ann;

  (f) sonraí i dtaobh aon stiúrthóireachtaí eile atá nó a bhí aige nó aici ar chomhlachtaí 
corpraithe, cibé acu a corpraíodh sa Stát nó in áit eile iad.

 (3) Ní gá go mbeadh sa chlár ar aon lá sonraí i dtaobh aon stiúrthóireacht—

  (a) nach raibh ag stiúrthóir aon tráth le linn na 5 bliana roimh an lá sin, nó

  (b) atá nó a bhí ag stiúrthóir i gcomhlachtaí corpraithe ar fochuideachta atá nó a bhí ar 
lánúinéireacht acu an GÉCS nó ar fochuideachtaí iad atá nó a bhí ar lánúinéireacht an 
GÉCS nó comhlachta chorpraithe eile ar fochuideachta atá nó a bhí ar lánúinéireacht 
aige an GÉCS,
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  agus chun críocha an fho‑ailt seo tá comhlacht corpraithe ina fhochuideachta atá 
ar lánúinéireacht ag comhlacht corpraithe eile mura bhfuil de chomhaltaí aige ach 
an comhlacht corpraithe eile sin agus na fochuideachtaí atá ar lánúinéireacht ag an 
gcomhlacht corpraithe eile sin agus a ainmnithigh féin nó a n‑ainmnithigh sin.

 (4) Faoi réir fho‑alt (5), beidh sa chlár na sonraí seo a leanas i ndáil leis an rúnaí nó, i gcás 
comhrúnaithe a bheith ann, i ndáil le gach duine díobh, le haon leasrúnaí nó le haon rúnaí 
cúnta:

  (a) i gcás pearsa aonair, a thúsainm nó a túsainm láithreach agus a shloinne nó a sloinne 
láithreach, aon sean‑túsainm agus seansloinne a bhí air nó uirthi, seoladh a ghnátháite 
nó a gnátháite cónaithe agus a dháta breithe nó a dáta breithe;

  (b) i gcás comhlacht corpraithe, an t‑ainm corpraithe agus, má tá an comhlacht corpraithe 
cláraithe, a oifig chláraithe, an clár ina bhfuil sé cláraithe agus a uimhir sa chlár sin.

 (5) I gcás gur comhrúnaithe ar an GÉCS na comhpháirtithe go léir i ngnólacht, féadfar ainm 
agus príomhoifig an ghnólachta a thabhairt in ionad na sonraí sin.

 (6) Déanfaidh an GÉCS, laistigh de 14 lá tar éis an dáta a tharlóidh—

  (a) aon athrú i measc a stiúrthóirí nó ar a rúnaí nó ar a leasrúnaí nó ar a rúnaí cúnta, nó

  (b) aon athrú ar aon cheann de na sonraí atá sa chlár,

  fógra i scríbhinn i dtaobh an athraithe agus an dáta a tharla sé a chur chuig an mBanc.

 (7) I gcás duine is stiúrthóir ar níos mó ná GÉCS amháin, tá feidhm ag na forálacha seo a 
leanas:

  (a) féadfaidh an duine fógra i scríbhinn a chur chuig an mBanc i dtaobh athrú ar sheoladh 
a ghnátháite nó a gnátháite cónaithe nó i dtaobh athrú ar a ainm nó ar a hainm agus 
(i ngach cás) i dtaobh an dáta a tharla an t‑athrú;

  (b) má chuirtear fógra den sórt sin chuig an mBanc agus má liostaítear gach GÉCS san 
fhógra mar GÉCS a bhfuil an duine mar stiúrthóir air—

   (i) saorfar gach GÉCS, maidir leis an athrú áirithe sin, agus maidir leis an athrú 
áirithe sin amháin, nó, de réir mar a bheidh, maidir leis na hathruithe áirithe sin 
agus maidir leis na hathruithe áirithe sin amháin, ón oibleagáid faoi fho‑alt (6) 
chun fógra ina thaobh nó ina dtaobh a chur chuig an mBanc, agus

   (ii) féadfaidh an Banc dul ar aghaidh leis an athrú iomchuí, nó leis na hathruithe 
iomchuí, maidir leis an duine i ndáil le gach GÉCS a thaifeadadh.

 (8) Beidh ag gabháil le fógra a chuirfear chuig an mBanc de bhun fho‑alt (6) i dtaobh duine 
a cheapadh mar stiúrthóir, rúnaí nó comhrúnaí, leasrúnaí nó rúnaí cúnta ar GÉCS toiliú 
arna shíniú ag an duine sin chun gníomhú mar stiúrthóir, rúnaí nó comhrúnaí, leasrúnaí 
nó rúnaí cúnta, de réir mar a bheidh.

 (9) 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 seansloinne”—
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   (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,

   (ii) i gcás aon duine, sean‑túsainm nó seansloinne i gcás gur athraíodh nó gur ligeadh 
as úsáid an t‑ainm 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 bean phósta, an t‑ainm nó an sloinne faoina raibh aithne uirthi roimh a 
pósadh.

Forálacha d’fhorlíonadh alt 65

66. (1) Gan dochar d’alt 65(6), maidir le hathrú i measc na stiúrthóirí chun críocha na forála sin, 
folaíonn sé an cás ina dtiocfaidh stiúrthóir chun bheith dícháilithe faoi dhlí tíre nó críche 
seachas an Stát (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; agus, dá réir sin, i gcás den sórt sin luafar san fhógra faoi alt 65(6) i ndáil 
leis an stiúrthóir—

  (a) an dlínse inar tháinig an stiúrthóir chun bheith dícháilithe,

  (b) an dáta a tháinig an stiúrthóir chun bheith dícháilithe, agus

  (c) an tréimhse a mbeidh an stiúrthóir dícháilithe ina leith.

 (2) Gan dochar d’fho‑alt (1) agus don cheanglas faoi alt 65(8) go mbeidh an toiliú dá 
dtagraítear ann ag gabháil leis an bhfógra, más rud é—

  (a) gur fógra i dtaobh duine a cheapadh mar stiúrthóir ar GÉCS an fógra a chuirfear 
chuig an mBanc de bhun alt 65(6), agus

  (b) gur duine an duine sin atá dícháilithe faoi dhlí tíre nó críche seachas an Stát (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,

  áiritheoidh an duine sin go mbeidh ag gabháil leis an bhfógra ráiteas i scríbhinn arna 
shíniú ag an duine sin ina sonrófar—

  (i) an dlínse inar tháinig an duine chun bheith dícháilithe,

  (ii) an dáta a tháinig an duine chun bheith dícháilithe, agus

  (iii) an tréimhse a mbeidh an duine dícháilithe ina leith.

 (3) Beidh sé de dhualgas ar gach stiúrthóir agus rúnaí agus leasrúnaí nó rúnaí cúnta ar GÉCS 
faisnéis a thabhairt i scríbhinn don GÉCS a luaithe is féidir faoi cibé nithe is gá chun go 
bhféadfaidh an GÉCS alt 65 agus na forálacha roimhe seo den alt seo a chomhlíonadh.

 (4) Má mhainnítear alt 65 a chomhlíonadh, déanfaidh an GÉCS agus aon oifigeach dó a 
rinne mainneachtain cion de chuid earnáil 3.

 (5) Aon duine a mhainneoidh fo‑alt (1), (2) nó (3) a chomhlíonadh, déanfaidh sé nó sí cion 
de chuid earnáil 3.
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Teideal chun fógra a thabhairt don Bhanc i dtaobh athruithe má sháraítear alt 65(6)

67. (1) Tá feidhm ag an alt seo má mhainníonn GÉCS fógra a chur, de réir alt 65(6), san fhoirm 
shonraithe, chuig an mBanc i dtaobh duine a bheith scortha, ar chúis ar bith, de bheith 
ina stiúrthóir nó ina rúnaí ar an GÉCS agus i dtaobh an dáta a tharla an teagmhas sin.

 (2) Féadfaidh an t‑iarstiúrthóir nó an t‑iar‑rúnaí fógra a sheirbheáil ar an GÉCS—

  (a) á iarraidh air an fógra i dtaobh an ní sin a chur láithreach san fhoirm shonraithe chuig 
an mBanc, agus

  (b) á rá go ndéanfaidh sé nó sí, má mhainníonn an GÉCS an iarraidh sin a chomhlíonadh 
laistigh de 21 lá ón dáta a seirbheáladh an fógra air, cóip d’aon fhógra uaidh nó uaithi 
faoi éirí as mar stiúrthóir nó rúnaí ar an GÉCS nó aon chruthúnas doiciméadach eile 
gur scoir sé nó sí de bheith ina stiúrthóir nó ina rúnaí den sórt sin, i dteannta na nithe 
a cheanglaítear a chur ar aghaidh le fo‑alt (3), a chur ar aghaidh chuig an mBanc agus 
chuig gach duine atá, go bhfios dó nó di, ina oifigeach nó ina hoifigeach don GÉCS.

 (3) Ceanglaítear leis an bhfo‑alt seo go gcuirfear ar aghaidh—

  (a) chuig an mBanc, cibé faisnéis bhreise a shonróidh an Banc (agus féadfar a áireamh 
san fhaisnéis sin dearbhú reachtúil arna dhéanamh ag an iarstiúrthóir nó ag an 
iar‑rúnaí ina luaitear ainmneacha na ndaoine atá, go bhfios dó nó di, ina n‑oifigigh 
don GÉCS), agus

  (b) chuig gach duine eile atá, go bhfios dó nó di, ina oifigeach nó ina hoifigeach don GÉCS, 
iarraidh i scríbhinn ar an duine go ndéanfaidh sé nó sí cibé bearta chun a chinntiú 
nach leanfar a thuilleadh de mhainneachtain an GÉCS an fógra a chomhlíonadh.

 (4) Má mhainníonn GÉCS iarraidh arna déanamh air faoi fhógra dá dtagraítear i bhfo‑alt (2) 
a chomhlíonadh, féadfaidh an duine a sheirbheáil an fógra cóip den fhógra faoi éirí as 
nó den chruthúnas doiciméadach eile dá dtagraítear i bhfo‑alt (2)(b) a chur ar aghaidh 
chuig an mBanc agus chuig gach duine eile atá, go bhfios dó nó di, ina oifigeach nó ina 
hoifigeach don GÉCS más rud é, agus más rud é amháin, go ndéanfar an méid seo a 
leanas a chur ar aghaidh i dteannta an fhógra nó an chruthúnais sin—

  (a) i gcás an Bhainc, an fhaisnéis bhreise dá dtagraítear i bhfo‑alt (3)(a), agus

  (b) i gcás gach duine eile den sórt sin, an iarraidh i scríbhinn dá dtagraítear i bhfo‑alt (3)
(b).

 (5) Ní bhreithneoidh an Banc aon fhógra faoi éirí as ná aon chruthúnas doiciméadach eile 
gur scoir duine de bheith ina stiúrthóir nó ina rúnaí ar GÉCS ar fógra nó cruthúnas é a 
chuirfidh an duine sin ar aghaidh chuig an mBanc (seachas fógra nó cruthúnas eile den 
sórt sin a chuirfear ar aghaidh faoin alt seo).

 (6) Maidir le haon fhaisnéis bhreise dá dtagraítear i bhfo‑alt (3)(a) agus—

  (a) a áireofar i bhfógra faoi éirí as nó i gcruthúnas doiciméadach eile dá dtagraítear san 
alt seo, agus

  (b) a chuirfear ar aghaidh, faoi réim agus de réir an ailt seo, chuig an mBanc,

  ní mheasfar gur ní clúmhillteach í aisti féin.
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Sonraí a bhaineann le stiúrthóirí a bheith le taispeáint ar gach litir ghnó

68. (1) Faoi réir fho‑alt (2), déanfaidh GÉCS, i ngach litir ghnó a mbeidh ainm an GÉCS uirthi 
nó inti agus a chuirfidh an GÉCS chuig aon duine, na sonraí seo a leanas a thabhairt i 
litreacha inléite i ndáil le gach stiúrthóir:

  (a) túsainm láithreach an stiúrthóra, nó túslitreacha an ainm sin, agus sloinne láithreach 
an stiúrthóra;

  (b) aon sean‑túsainmneacha agus seansloinnte a bhí ar an stiúrthóir;

  (c) náisiúntacht an stiúrthóra, mura náisiúntacht Éireannach í.

 (2) I gcás imthosca speisialta a bheith ann a thabharfaidh gur fóirsteanach, i dtuairim an 
Bhainc, díolúine den sórt sin a dheonú, féadfaidh an Banc, faoi réir cibé coinníollacha is 
cuí leis, díolúine a dheonú ó na hoibleagáidí a fhorchuirtear le fo‑alt (1).

 (3) Má mhainníonn GÉCS an t‑alt seo a chomhlíonadh, déanfaidh an GÉCS agus aon 
oifigeach dó a rinne mainneachtain cion de chuid earnáil 3.

 (4) Chun críocha an ailt seo—

  (a) folaíonn “stiúrthóir” cúlstiúrthóir agus forléireofar “oifigeach” dá réir sin;

  (b) folaíonn “túslitreacha” giorrú aitheanta ar thúsainm;

  (c) beidh feidhm ag fo‑alt (9) d’alt 65 mar atá feidhm aige chun críocha an ailt sin.

caibidil 2

Rialuithe ar stiúrthóirí

Toirmeasc ar íocaíochtaí saor ó cháin a dhéanamh le stiúrthóirí

69. (1) Ní dleathach do GÉCS luach saothair a íoc le stiúrthóir ar an GÉCS (cibé acu mar 
stiúrthóir nó ar shlí eile)—

  (a) saor ó cháin ioncaim nó ón muirear sóisialach uilíoch, nó

  (b) a ríomhfar ar shlí eile faoi threoir mhéid ioncam an stiúrthóra nó an ráta cánach 
ioncaim nó a athróidh de réir an mhéid nó an ráta sin.

 (2) Aon fhoráil a bheidh—

  (a) in ionstraim chorpraithe GÉCS, 

  (b) in aon chonradh, nó

  (c) in aon rún ó GÉCS nó ó stiúrthóirí GÉCS,

  go n‑íocfar luach saothair le stiúrthóir ar an modh dá dtagraítear i bhfo‑alt (1), beidh 
éifeacht léi amhail is dá bhforálfadh sí go n‑íocfaí mar shuim chomhlán, faoi réir cáin 
ioncaim nó an mhuirir shóisialaigh uilíoch, an tsuim ghlan dá bhforálann sí iarbhír.
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Cúiteamh a íoc

70. (1) Ní dleathach do GÉCS aon íocaíocht a dhéanamh le haon stiúrthóir ar an GÉCS ar mhodh 
cúiteamh i gcailleadh oifige, ná mar chomaoin i leith a scortha, nó i dtaca lena scor, dá 
oifig nó dá hoifig, mura gcomhlíonfar na coinníollacha seo a leanas i dtosach.

 (2) Is iad na coinníollacha sin—

  (a) go ndéanfar sonraí i ndáil leis an íocaíocht bheartaithe (lena n‑áirítear a méid) a 
nochtadh do chomhaltaí an GÉCS, agus

  (b) go gceadófar an togra le rún ón GÉCS i gcruinniú ginearálta.

 (3) I gcás go ndéanfar íocaíocht atá mídhleathach faoi fho‑alt (1) le stiúrthóir ar GÉCS, 
déanfaidh an GÉCS agus aon oifigeach dó a rinne mainneachtain cion de chuid earnáil 3.

Dualgas stiúrthóra íocaíochtaí arna ndéanamh i dtaca le haistriú scaireanna a nochtadh

71. (1) Eascraíonn an dualgas seo a leanas ar thaobh stiúrthóra más rud é, i dtaca le gach ceann 
nó le haon cheann de na scaireanna in GÉCS a aistriú chuig aon daoine arb aistriú é a 
thiocfaidh—

  (a) as tairiscint a thabharfar do na scairshealbhóirí i gcoitinne, nó 

  (b) as tairiscint ó chomhlacht corpraithe éigin eile nó thar a cheann, d’fhonn go dtiocfadh 
an GÉCS chun bheith ina fhochuideachta dó nó ina fhochuideachta dá chuideachta 
shealbhaíochta, nó 

  (c) as tairiscint ó phearsa aonair, nó thar a cheann nó thar a ceann, d’fhonn go bhfaigheadh 
sé nó sí ceart chun an tríú cuid ar a laghad den chumhacht vótála ag aon chruinniú 
ginearálta den GÉCS a fheidhmiú nó chun feidhmiú na coda sin a rialú, nó 

  (d) as aon tairiscint eile a bheidh faoi choinníoll a glactha go feadh méid áirithe,

  go mbeidh íocaíocht le déanamh le stiúrthóir an GÉCS ar mhodh cúiteamh i gcailleadh 
oifige, nó mar chomaoin i leith a scortha, nó i dtaca lena scor, dá oifig nó dá hoifig.

 (2) Is é an dualgas sin ar thaobh an stiúrthóra gach beart réasúnach a dhéanamh chun a áirithiú 
go ndéanfar sonraí i dtaobh na híocaíochta beartaithe (lena n‑áirítear a méid) 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) Más rud é—

  (a) go mainneoidh aon stiúrthóir den sórt sin bearta réasúnacha a dhéanamh mar a 
luaitear i bhfo‑alt (2), nó

  (b) go ndéanfaidh aon duine ar éiligh 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, mainneachtain déanamh amhlaidh, 

  déanfaidh sé nó sí cion de chuid earnáil 3.

 (4) 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
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  (b) go ndéanfar, roimh aon scaireanna a aistriú de bhun na tairisceana, an íocaíocht 
bheartaithe sin a cheadú ag cruinniú a ghairfear chuige sin de shealbhóirí na 
scaireanna lena mbaineann an tairiscint agus de shealbhóirí eile ar scaireanna den 
aicme chéanna le haon scaireanna díobh sin,

  measfar aon suim a gheobhaidh an stiúrthóir ar chuntas 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 nó aici féin agus ní choinneofar iad as an tsuim sin.

 (5) Murab iad na scairshealbhóirí dá dtagraítear i mír (b) d’fho‑alt (4) comhaltaí uile an 
GÉCS, agus mura mbeidh aon fhoráil déanta leis an ionstraim chorpraithe chun cruinniú 
den sórt a luaitear sa mhír sin a ghairm nó a rialú, beidh feidhm, chun na críche sin, 
ag na forálacha den Acht seo agus ag na forálacha d’ionstraim chorpraithe an GÉCS a 
bhaineann le cruinnithe ginearálta den GÉCS maidir leis an gcruinniú gan mhodhnú nó 
le cibé modhnuithe a shonróidh an Banc ar iarratas arna dhéanamh ag aon duine lena 
mbaineann chun iad a chur in oiriúint d’imthosca an chruinnithe.

 (6) Más rud é, ag cruinniú a gaireadh chun go gceadófaí aon íocaíocht mar a cheanglaítear le 
mír (b) d’fho‑alt (4), nach mbeidh córam i láthair agus, tar éis an cruinniú a chur ar atráth 
go dtí dáta is déanaí, nach mbeidh córam i láthair fós, measfar, chun críocha an fho‑ailt 
sin, gur ceadaíodh an íocaíocht.

Ailt 70 agus 71: forlíontach

72. (1) I gcás, in imeachtaí chun aon íocaíocht a ghnóthú ar an ábhar gurb íocaíocht í, de bhua 
aon fhoráil d’alt 70 nó 71, a fuair aon duine ar iontaobhas, go suífear—

  (a) 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 de 
bhliain roimh an gcomhaontú sin, nó roimh an tairiscint as ar tháinig sé, nó laistigh 
de 2 bhliain ina dhiaidh sin, agus

  (b) go raibh an GÉCS nó aon duine chun a ndearnadh an t‑aistriú ionpháirteach sa 
chomhshocraíocht sin,

  measfar, ach amháin a mhéid a shuífear a mhalairt, gurb íocaíocht lena mbaineann na 
forálacha sin an íocaíocht.

 (2) Más rud é, i dtaca le haon aistriú den sórt a luaitear in alt 70 nó 71—

  (a) gur mó an praghas a bheidh le híoc le stiúrthóir ar an GÉCS as aon scaireanna 
a bheidh aige nó aici sa GÉCS ná an praghas a d’fhéadfadh sealbhóirí eile ar na 
scaireanna sin a fháil san am, nó

  (b) go dtabharfar aon chomaoin luachmhar d’aon stiúrthóir den sórt sin, 

  measfar, chun críocha an ailt sin, maidir leis an mbreis nó le luach airgid na comaoine, 
de réir mar a bheidh, gurb íocaíocht í nó é a rinneadh leis nó léi ar mhodh cúiteamh i 
gcailleadh oifige nó mar chomaoin i leith a scortha, nó i dtaca lena scor, dá oifig nó dá 
hoifig.

 (3) Folaíonn tagairtí in ailt 70 agus 71 d’íocaíochtaí le haon stiúrthóir ar GÉCS ar mhodh 
cúiteamh i gcailleadh oifige, nó mar chomaoin i leith a scortha, nó i ndáil lena scor, dá 
oifig nó dá hoifig, íocaíochtaí leis nó léi ar mhodh cúiteamh sna nithe seo a leanas—
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  (a) cailleadh oifige mar stiúrthóir ar an GÉCS, nó 

  (b) cailleadh aon oifige eile i dtaca le bainistiú ghnóthaí an GÉCS, nó cailleadh aon 
oifige mar stiúrthóir nó eile i dtaca le bainistiú ghnóthaí aon fhochuideachta, le linn 
dó nó di a bheith ina stiúrthóir ar an GÉCS nó ar é nó í do scor nó i dtaca lena scor 
de bheith ina stiúrthóir ar an GÉCS,

  ach ní fholaíonn siad aon íocaíocht bona fide ar mhodh damáistí mar gheall ar shárú 
conartha ná ar mhodh pinsean i leith seirbhísí san am atá caite, agus chun críocha an 
fho‑ailt seo folaíonn “pinsean” aon aoisliúntas, aisce aoisliúntais nó íocaíocht dá samhail.

 (4) Ní áireofar aon ní in alt 70 nó 71 mar ní a dhéanann dochar—

  (a) d’oibriú aon rialach dlí lena gceanglaítear nochtadh a dhéanamh maidir le haon 
íocaíochtaí den sórt a luaitear san alt sin nó maidir le haon íocaíochtaí eile dá samhail 
a tugadh nó atá le tabhairt do stiúrthóirí GÉCS, nó 

  (b) d’oibriú aon rialach dlí i ndáil leis an bhfreagracht (más ann) a bheidh ar aon stiúrthóir 
as aon íocaíocht den sórt sin a fuair sé.

 (5) Folaíonn tagairtí in ailt 70 agus 71 agus san alt seo do stiúrthóir tagairtí d’iarstiúrthóir.

Conarthaí fostaíochta stiúrthóirí

73. (1) San alt seo, ciallaíonn “téarma iomchuí” aon téarma lena leanfar nó lena bhféadfar 
leanúint d’fhostaíocht stiúrthóra leis an GÉCS ar stiúrthóir air é nó í nó, i gcás gur 
stiúrthóir ar chuideachta shealbhaíochta é nó í, dá fhostaíocht nó dá fostaíocht laistigh 
den ghrúpa, ar shlí seachas ar thionscnamh an GÉCS, ar feadh tréimhse is faide ná 5 
bliana—

  (a) nach féidir leis an GÉCS an fhostaíocht a fhoirceannadh le fógra lena linn, nó 

  (b) nach féidir an fhostaíocht a fhoirceannadh amhlaidh lena linn ach amháin in imthosca 
sonraithe.

 (2) Aon tagairtí i bhfo‑alt (1) do leanúint d’fhostaíocht (nó don fhéidearthacht leanúint di), 
is tagairtí iad do leanúint den fhostaíocht sin (nó don fhéidearthacht leanúint di) cibé 
acu faoin gcomhaontú bunaidh nó faoi chomhaontú nua arna dhéanamh de bhun an 
chomhaontaithe bunaidh.

 (3) Ní chuirfidh GÉCS aon téarma lena mbaineann an t‑alt seo isteach in aon chomhaontú 
mura gceadófar an téarma i dtosach le rún ón GÉCS i gcruinniú ginearálta agus, i gcás 
stiúrthóir ar chuideachta shealbhaíochta, le rún ón gcuideachta shealbhaíochta i gcruinniú 
ginearálta.

 (4) Ní dhéanfar rún ó GÉCS ag ceadú téarma lena mbaineann an t‑alt seo mura a rith ag 
cruinniú ginearálta den GÉCS mura mbeidh meabhrán scríofa ina leagfar amach an 
comhaontú beartaithe, lena n‑áirítear an téarma, ar fáil lena iniúchadh ag comhaltaí den 
GÉCS—

  (a) in oifig chláraithe an GÉCS ar feadh tréimhse 15 lá ar a laghad dar críoch dáta an 
chruinnithe, agus 

  (b) ag an gcruinniú féin.
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 (5) Aon téarma a bheidh curtha isteach 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 GÉCS é a fhoirceannadh tráth ar bith trí fhógra réasúnach 
a thabhairt.

 (6) San alt seo—

folaíonn “fostaíocht” fostaíocht faoi chonradh le haghaidh seirbhísí;

ciallaíonn “grúpa”, i ndáil le stiúrthóir ar chuideachta shealbhaíochta, an grúpa arb é atá 
ann an chuideachta shealbhaíochta agus a fochuideachtaí.

Alt 73: frithsheachaint

74. (1) In aon chás—

  (a) ina mbeidh duine fostaithe, nó le fostú, le GÉCS faoi chomhaontú nach féidir leis an 
GÉCS a fhoirceannadh le fógra nó nach féidir a fhoirceannadh amhlaidh ach amháin 
in imthosca sonraithe, agus

  (b) ina ndéanfaidh an GÉCS, breis agus 6 mhí roimh dheireadh na tréimhse a mbeidh an 
duine á fhostú nó á fostú nó le fostú lena linn, comhaontú breise (seachas de bhun 
ceart arna thabhairt, leis an gcomhaontú bunaidh nó dá bhua, don pháirtí eile sa 
chomhaontú) faoina mbeidh an duine le fostú leis an GÉCS nó, i gcás gur stiúrthóir 
ar chuideachta shealbhaíochta an duine, laistigh den ghrúpa,

  beidh feidhm ag an míniú ar “téarma iomchuí” in alt 73 amhail is dá gcuirfí leis an 
tréimhse a mbeidh an duine le fostú lena linn faoin gcomhaontú breise sin tréimhse 
bhreise ab ionann agus an tréimhse neamhchaite den chomhaontú bunaidh.

 (2) I gcás éifeacht a bheith le fo‑alt (1) i ndáil leis an míniú ar “téarma iomchuí” in alt 
73, beidh éifeacht le fo‑alt (5) den alt sin amhail is dá gcuirfí “agus measfar téarma a 
bheith sa chomhaontú agus sa chomhaontú bunaidh a thabharfaidh teideal don GÉCS 
é a fhoirceannadh tráth ar bith trí fhógra réasúnach a thabhairt” in ionad “agus measfar 
téarma a bheith sa chomhaontú sin a thabharfaidh teideal don GÉCS é a fhoirceannadh 
tráth ar bith trí fhógra réasúnach a thabhairt”.

Toirmeasc ar iasachtaí, etc., a thabhairt do stiúrthóirí agus do dhaoine bainteacha

75. (1) Maidir le GÉCS—

  (a) ní thabharfaidh sé iasacht ná samhailiasacht do stiúrthóir ar an GÉCS nó ar a 
chuideachta shealbhaíochta ná do dhuine atá bainteach le stiúrthóir den sórt sin,

  (b) ní dhéanfaidh sé idirbheart creidmheasa mar chreidiúnaí do stiúrthóir den sórt sin ná 
do dhuine atá bainteach amhlaidh, ná

  (c) ní dhéanfaidh sé ráthaíocht ná ní sholáthróidh sé aon urrús i dtaca le hiasacht, 
samhailiasacht ná idirbheart creidmheasa a thug nó a rinne aon duine eile do stiúrthóir 
den sórt sin nó do dhuine atá bainteach amhlaidh.

 (2) Ní dhéanfaidh GÉCS comhshocraíocht chun aon chearta, oibleagáidí nó dliteanais a 
shannadh dó nó a ghabháil air féin faoi idirbheart a sháródh fo‑alt (1) dá ndéanfadh an 
GÉCS é; ach chun críocha an Achta seo déileálfar leis an idirbheart mar idirbheart a 
rinneadh ar dháta na comhshocraíochta.
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 (3) Ní ghlacfaidh cuideachta páirt in aon chomhshocraíocht—

  (a) trína ndéanfaidh duine eile idirbheart a sháródh fo‑alt (1) nó (2) dá ndéanfadh an 
GÉCS é, agus 

  (b) trína bhfuair nó trína bhfaighidh an duine eile sin, de bhun na comhshocraíochta, aon 
sochar ón GÉCS.

 (4) I gcás go sáróidh GÉCS fo‑alt (1), (2) nó (3), déanfaidh an GÉCS agus aon oifigeach dó 
a rinne mainneachtain cion de chuid earnáil 2.

 (5) I gcás go ndéanfaidh GÉCS idirbheart nó comhshocraíocht de shárú ar fho‑alt (1) nó (2), 
beidh an t‑idirbheart nó an chomhshocraíocht inchurtha ar neamhní ar thionscnamh an 
GÉCS—

  (a) mura féidir a thuilleadh aon airgead nó sócmhainn eile is ábhar don chomhshocraíocht 
nó don idirbheart a aiseag, nó mura mbeidh an GÉCS slánaithe de bhun fho‑alt (6)(b) 
ar an gcaillteanas nó ar an damáiste a bhain dó, nó

  (b) mura ndéanfadh a neamhniú difear d’aon chearta a bheidh faighte ag aon duine bona 
fide ar luach‑chomaoin agus gan fógra iarbhír i dtaobh an tsáraithe, seachas an duine 
dá ndearnadh an t‑idirbheart nó an chomhshocraíocht.

 (6) Gan dochar d’aon dliteanas a fhorchuirtear ar shlí seachas leis an bhfo‑alt seo ach faoi 
réir fho‑alt (7), i gcás go ndéanfaidh GÉCS comhshocraíocht nó idirbheart do stiúrthóir 
ar an GÉCS nó do dhuine atá bainteach le stiúrthóir den sórt sin de shárú ar fho‑alt (1) nó 
(2), dlífidh an stiúrthóir sin agus an duine atá bainteach amhlaidh agus aon stiúrthóir eile 
ar an GÉCS a d’údaraigh an t‑idirbheart nó an chomhshocraíocht (cibé acu a cuireadh nó 
nár cuireadh ar neamhní é nó í de bhun fho‑alt (5))—

  (a) cuntas a thabhairt don GÉCS i dtaobh aon ghnóchan a rinne sé nó sí go díreach nó 
go neamhdhíreach tríd an gcomhshocraíocht nó tríd an idirbheart, agus 

  (b) (i gcomhpháirt agus go leithleach le haon duine eile a bheidh faoi dhliteanas faoin 
bhfo‑alt seo) an GÉCS a shlánú ar aon chaillteanas nó damáiste a thiocfaidh as an 
gcomhshocraíocht nó as an idirbheart.

 (7) I gcás go ndéanfaidh GÉCS agus duine atá bainteach le stiúrthóir ar an GÉCS 
comhshocraíocht nó idirbheart de shárú ar fho‑alt (1) nó (2), ní bheidh an stiúrthóir 
sin faoi dhliteanas faoi fho‑alt (6) má shuíonn an duine go ndearna sé nó sí gach beart 
réasúnach chun a áirithiú go gcomhlíonfadh an GÉCS an fo‑alt sin agus, in aon chás, ní 
bheidh duine atá bainteach amhlaidh ná aon stiúrthóir eile den sórt a luaitear i bhfo‑alt 
(6) faoi dhliteanas amhlaidh má shuíonn sé nó sí nárbh eol dó nó di, an tráth a rinneadh 
an chomhshocraíocht nó an t‑idirbheart, na himthosca iomchuí arb iad an sárú iad.

Alt 75: forlíontach

76. (1) In alt 75, folaíonn “ráthaíocht” slánaíocht.

 (2) Chun críocha alt 75—

  (a) is éard is samhailiasacht ann idirbheart faoina gcomhaontaíonn páirtí amháin (“an 
creidiúnaí”) suim a íoc do pháirtí eile (“an t‑iasachtaí”), nó faoina n‑íocann sé nó sí 
suim amhlaidh ar shlí seachas de bhun comhaontú, nó faoina gcomhaontaíonn sé nó 
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sí caiteachas a thabhaigh páirtí amháin a aisíoc do pháirtí eile (“an t‑iasachtaí”), nó 
faoina ndéanann sé nó sí aisíoc amhlaidh seachas de bhun comhaontú—

   (i) ar théarmaí go ndéanfaidh an t‑iasachtaí (nó duine thar a cheann nó thar a ceann) 
aisíoc leis an gcreidiúnaí, nó

   (ii) in imthosca is bun leis an iasachtaí a bheith faoi dhliteanas aisíoc a dhéanamh 
leis an gcreidiúnaí,

  (b) aon tagairt don duine lena ndéanfar samhailiasacht, is tagairt í don iasachtaí, agus 

  (c) folaíonn dliteanais iasachtaí faoi shamhailiasacht dliteanais aon duine a 
chomhaontaigh aisíoc a dhéanamh leis an gcreidiúnaí thar ceann an iasachtaí.

 (3) Chun críocha alt 75, is éard is idirbheart creidmheasa ann idirbheart faoina ndéanann 
páirtí amháin (“an creidiúnaí”)—

  (a) aon earraí a sholáthar nó aon talamh a dhíol faoi chomhaontú fruilcheannaigh nó faoi 
chomhaontú díola coinníollach,

  (b) úsáid talún a léasú nó a cheadúnú nó earraí a fhruiliú in éiric íocaíochtaí  
tréimhsiúla, nó

  (c) talamh a dhiúscairt ar shlí eile nó earraí nó seirbhísí a sholáthar ar shlí eile ar an mbonn 
tuisceana go ndéanfar an íocaíocht (cibé acu ina cnapshuim nó ina tráthchodanna nó 
ar mhodh íocaíochtaí tréimhsiúla nó eile) a chur siar, ach ní idirbheart creidmheasa 
aon léasú talún a fhorchoimeádann cíos ainmniúil bliantúil nach mó ná €100 i gcás 
go ndeonóidh GÉCS an léas in éiric préimh nó íocaíocht chaipitiúil atá in ionannas 
do mhargadhluach oscailte na talún arna diúscairt tríd sin ag an GÉCS.

 (4) Chun críocha alt 75, is é is luach d’idirbheart nó do chomhshocraíocht—

  (a) i gcás iasachta, príomhshuim na hiasachta,

  (b) i gcás samhailiasachta, an méid, nó an t‑uasmhéid, a bheidh an duine dá dtabharfar 
an tsamhailiasacht faoi dhliteanas a aisíoc leis an gcreidiúnaí,

  (c) i gcás ráthaíochta nó urrúis, an méid a ráthaíodh nó a urraíodh, agus

  (d) i gcás idirbhirt nó comhshocraíochta, 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) leis na téarmaí ar ar soláthraíodh nó ar a soláthrófar iad faoin idirbheart 
nó faoin gcomhshocraíocht atá i gceist nó luach an idirbhirt lena mbaineann an 
chomhshocraíocht lúide aon mhéid dár laghdaíodh dliteanais an duine, dá ndearnadh 
an t‑idirbheart, faoin gcomhshocraíocht nó faoin idirbheart.

 (5) Chun críocha fho‑alt (4), measfar, maidir le luach idirbhirt nó comhshocraíochta nach 
féidir a shloinneadh mar shuim shonrach airgid (mar nach féidir méid aon dliteanais 
a eascróidh faoin idirbheart a fhionnadh nó mar gheall ar aon chúis eile), gur mó é ná 
€65,000 cibé acu a laghdaíodh nó nár laghdaíodh aon dliteanas faoin idirbheart.

 (6) Chun críocha alt 75, déanfar idirbheart nó comhshocraíocht do dhuine más rud é—

  (a) i gcás iasachta nó samhailiasachta, go dtabharfar don duine í,
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  (b) i gcás idirbheart creidmheasa, gur duine é nó í an duine dá soláthrófar earraí nó 
seirbhísí, nó a ndéanfar talamh a dhíol leis nó léi nó a dhiúscairt ar shlí eile chuige 
nó chuici, faoin idirbheart,

  (c) i gcás ráthaíochta nó urrúis, go ndéanfar í nó go soláthrófar é i dtaca le hiasacht nó  
le samhailiasacht a tugadh don duine nó i dtaca le hidirbheart creidmheasa a rinneadh 
don duine, agus

  (d) i gcás idirbheart nó comhshocraíocht chun earraí, talamh nó seirbhísí (nó aon leas  
sa chéanna) a sholáthar nó a aistriú, gurb é nó í an duine an duine a ndéanfar na 
hearraí, an talamh nó na seirbhísí (nó an leas) a sholáthar dó nó di nó a aistriú chuige 
nó chuici nó dá ndearnadh an chomhshocraíocht.

 (7) Tá éifeacht le halt 75 i ndáil le comhshocraíocht nó le hidirbheart cibé acu is le dlí an 
Stáit nó le dlí tíre eile a rialaítear í nó é.

Alt 75: daoine bainteacha

77. (1) Chun críocha alt 75, tá duine bainteach le stiúrthóir ar GÉCS más rud é, ach más rud é 
amháin, maidir leis an duine (nach stiúrthóir ar an GÉCS)—

  (a) gurb é nó í céile nó páirtnéir sibhialta de réir bhrí an Achta um Páirtnéireacht 
Shibhialta agus um Chearta agus Oibleagáidí Áirithe de chuid Comhchónaitheoirí, 
2010 an stiúrthóra é nó í nó gur tuismitheoir, deartháir, deirfiúr nó leanbh de chuid 
an stiúrthóra é nó í,

  (b) gur duine é nó í atá ag gníomhú mar iontaobhaí aon iontaobhais arb iad an stiúrthóir, 
céile nó páirtnéir sibhialta an stiúrthóra, nó aon leanbh de chuid an stiúrthóra nó  
aon chomhlacht corpraithe a rialaíonn an stiúrthóir a phríomhthairbhithe, nó

  (c) go bhfuil sé nó sí i gcomhpháirtíocht, de réir bhrí alt 1(1) den Partnership Act, 1890, 
leis an stiúrthóir.

 (2) Measfar comhlacht corpraithe a bheith bainteach freisin le stiúrthóir ar GÉCS más é nó 
í an stiúrthóir sin a rialaíonn é.

 (3) Chun críocha an ailt seo, measfar comhlacht corpraithe a bheith faoi rialú stiúrthóir ar 
GÉCS más rud é, ach más rud é amháin, go bhfuil, mar dhuine aonair nó i dteannta aon 
stiúrthóir nó stiúrthóirí eile ar an GÉCS, nó aon duine atá bainteach leis an stiúrthóir nó 
leis an stiúrthóir eile nó na stiúrthóirí eile sin, leas aige nó aici sa leathchuid ar a laghad 
de scairchaipiteal cothromais an chomhlachta sin nó go bhfuil sé nó sí i dteideal an 
leathchuid ar a laghad den chumhacht vótála ag aon chruinniú ginearálta den chomhlacht 
sin a fheidhmiú nó feidhmiú na coda sin a rialú.

 (4) I bhfo‑alt (3)—

  (a) ciallaíonn “scairchaipiteal cothromais”, i ndáil le GÉCS, a scairchaipiteal eisithe 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;

  (b) folóidh tagairtí do chumhacht vótála a fheidhmíonn stiúrthóir tagairtí do chumhacht 
vótála a fheidhmíonn comhlacht corpraithe eile a rialaíonn an stiúrthóir sin.
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caibidil 3

Nithe eile

Dualgais mhuiníneacha stiúrthóirí GÉCSanna

78. (1) Gan dochar d’fhorálacha aon achtacháin (lena n‑áirítear an tAcht seo), dlífidh GÉCS 
(agus an GÉCS sin amháin) na dualgais atá leagtha amach in alt 79 (“na dualgais 
iomchuí”) de stiúrthóir ar an GÉCS.

 (2) Aon sárú a dhéanfaidh stiúrthóir ar na dualgais iomchuí, ní dhéanfaidh sé difear as féin—

  (a) do bhailíocht aon chonartha nó aon idirbhirt eile, ná

  (b) d’infhorfheidhmitheacht aon chonartha nó idirbhirt eile a dhéanfaidh aon duine, 
seachas ag an stiúrthóir a sháraigh an dualgas sin,

  ach ní dhéanann aon ní san fho‑alt seo difear do phrionsabail dliteanais tríú páirtí i gcás 
gur chúlpháirtí é nó í i sárú dualgais nó go bhfuair sé nó sí sochar go feasach as an sárú 
sin.

 (3) Tá na dualgais iomchuí (seachas na cinn atá leagtha amach i bhfo‑alt 79 (1)(b) agus (h)) 
bunaithe ar rialacha áirithe faoin dlí coiteann agus ar phrionsabail chothromais mar atá 
feidhm acu i ndáil le stiúrthóirí comhlachtaí corpraithe agus beidh éifeacht leo in ionad 
na rialacha agus na bprionsabal sin maidir leis na dualgais a dhlífidh stiúrthóir de GÉCS.

 (4) Déanfar na dualgais iomchuí (seachas na cinn atá leagtha amach in alt 79 (1)(b) agus (h)) 
a léiriú, agus déanfar na forálacha lena mbaineann d’alt 79 a chur chun feidhme, ar an 
tslí chéanna le rialacha faoin dlí coiteann nó prionsabail chothromais agus tabharfar aird 
ar na rialacha comhfhreagracha faoin dlí coiteann agus ar na prionsabail chothromais 
chomhfhreagracha le linn na dualgais sin a léiriú agus na forálacha sin a chur chun 
feidhme.

Ráiteas maidir le príomhdhualgais mhuiníneacha stiúrthóirí GÉCSanna

79. (1) Maidir le stiúrthóir ar GÉCS—

  (a) gníomhóidh sé nó sí de mheon macánta ar shlí a mheasfaidh sé nó sí a bheith ar 
mhaithe le leasanna an GÉCS,

  (b) gníomhóidh sé nó sí go macánta agus go freagrach i ndáil le gnóthaí an GÉCS a 
sheoladh,

  (c) gníomhóidh sé nó sí de réir ionstraim chorpraithe an GÉCS agus ní fheidhmeoidh sé 
nó sí a chumhachtaí nó a cumhachtaí ach amháin chun na gcríoch a cheadaítear le 
dlí,

  (d) ní úsáidfidh sé nó sí maoin, faisnéis ná deiseanna an GÉCS chun sochair dó féin nó 
di féin nó d’aon duine eile mura rud é—

   (i) go gceadaítear é sin go sainráite le hionstraim chorpraithe an GÉCS, nó

   (ii) gur ceadaíodh an úsáid le rún ón GÉCS i gcruinniú ginearálta,
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  (e) ní chomhaontóidh sé nó sí srian a chur le cumhacht an stiúrthóra chun breithiúnas  
a fheidhmiú go neamhspleách mura rud é—

   (i) go gceadaítear é sin go sainráite le hionstraim chorpraithe an GÉCS,

   (ii) go dtagann an cás lena mbaineann faoi réim fho‑alt (2), nó

   (iii) gur ceadaíodh don stiúrthóir, le rún ón GÉCS i gcruinniú ginearálta, comhaontú 
a dhéanamh amhlaidh,

  (f) seachnóidh sé nó sí aon choinbhleacht idir dualgais an stiúrthóra i leith an GÉCS 
agus leasanna eile (lena n‑áirítear leasanna pearsanta) an stiúrthóra mura rud é go 
scaoilfear an stiúrthóir óna dhualgas nó óna dualgas i leith an GÉCS i ndáil leis an ní 
lena mbaineann, cibé acu de réir forálacha d’ionstraim chorpraithe an GÉCS chuige 
sin nó le rún uaidh i gcruinniú ginearálta,

  (g) feidhmeoidh sé nó sí an cúram, an scil agus an dúthracht a d’fheidhmeodh duine 
réasúnach sna himthosca céanna is duine ag a bhfuil—

   (i) an t‑eolas agus an taithí a bhféadfaí le réasún a bheith ag súil leo ó dhuine atá sa 
chás céanna ina bhfuil an stiúrthóir, agus

   (ii) an t‑eolas agus an taithí atá ag an stiúrthóir,

   agus

  (h) tabharfaidh sé nó sí aird, i dteannta an dualgais faoi alt 78, ar leasanna chomhaltaí an 
GÉCS.

 (2) Má mheasann stiúrthóir ar GÉCS de mheon macánta gur ar mhaithe le leasanna an GÉCS 
é idirbheart nó gealltanas a dhéanamh agus a chur in éifeacht, féadfaidh stiúrthóir srian 
a chur le cumhacht an stiúrthóra chun breithiúnas neamhspleách a thabhairt sa todhchaí 
trí chomhaontú a dhéanamh go ngníomhóidh sé nó sí ar shlí áirithe chun é sin a bhaint 
amach.

Tabharfaidh stiúrthóirí aird ar leasanna fostaithe

80. (1) Ar na nithe a dtabharfaidh stiúrthóirí GÉCS aird orthu i gcomhlíonadh a bhfeidhmeanna 
áireofar leasanna fhostaithe an GÉCS i gcoitinne, chomh maith le leasanna a chomhaltaí.

 (2) Dá réir sin, an dualgas a fhorchuirtear leis an alt seo ar na stiúrthóirí, dlífidh an GÉCS 
(agus an GÉCS amháin) é de na stiúrthóirí agus beidh sé infhorfheidhmithe ar an tslí 
chéanna le haon dualgas muiníneach eile a dhlífidh GÉCS dá stiúrthóirí.

Clár de scairshealbháin stiúrthóirí, etc.

81. (1) Coimeádfaidh GÉCS clár ina dtaispeánfar, i ndáil le gach stiúrthóir agus rúnaí ar an 
GÉCS, líon, tuairisc agus méid aon scaireanna iontu seo a leanas nó aon bhintiúr dá 
gcuid—

  (a) an GÉCS, nó

  (b) aon chomhlacht corpraithe eile, arb é fochuideachta nó cuideachta shealbhaíochta  
an GÉCS é, nó ar fochuideachta do chuideachta shealbhaíochta an GÉCS é,
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  is scaireanna nó bintiúir atá ar seilbh ag an stiúrthóir féin nó ag an rúnaí féin, nó ag a 
chéile nó a céile nó ag aon leanbh leis nó léi, nó ar iontaobhas dó nó di, nó a bhfuil aon 
cheart aige féin nó aici féin teacht chun bheith ina shealbhóir nó ina sealbhóir orthu (cibé 
acu is trí íocaíocht é nó nach ea).

 (2) Ní gá go mbeidh sa chlár scaireanna in aon chomhlacht corpraithe ar fochuideachta 
é atá ar lánúinéireacht ag comhlacht corpraithe eile, agus chun na críche sin measfar 
comhlacht corpraithe a bheith ina fhochuideachta atá ar lánúinéireacht ag comhlacht 
corpraithe eile mura bhfuil de chomhaltaí aige ach an comhlacht corpraithe eile sin 
agus na fochuideachtaí atá ar lánúinéireacht ag an gcomhlacht corpraithe eile sin agus 
ainmnithigh an chomhlachta chorpraithe eile sin nó na bhfochuideachtaí sin.

 (3) Faoi réir fho‑alt (4), i gcás gur gá aon scaireanna nó bintiúir a thaifeadadh, nó go 
scoirfidh siad de bheith ar taifead, sa chlár i ndáil le haon stiúrthóir nó rúnaí mar gheall 
ar idirbheart a dhéanfar le linn dó no di a bheith ina stiúrthóir nó ina rúnaí, taispeánfar sa 
chlár freisin dáta an idirbhirt, agus an praghas a bhí air nó aon chomaoin eile ina leith.

 (4) Má tá eatramh idir an t‑am a dhéanfar an comhaontú le haghaidh aon idirbheart den sórt 
sin agus an t‑am a chríochnófar an t‑idirbheart, is é dáta an chomhaontaithe is dáta don 
idirbheart.

 (5) Déanfar cineál agus réim an leasa nó an chirt in aon scaireanna nó bintiúir nó tharstu 
a thaifeadfar i ndáil le stiúrthóir nó rúnaí sa chlár a chur in iúl ann má éilíonn sé nó sí 
amhlaidh.

 (6) Ní bheidh an GÉCS, 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.

 (7) Faoi réir fho‑alt (8), coimeádfar an clár san oifig chéanna le clár na gcomhaltaí, agus 
beidh sé ar oscailt lena iniúchadh le linn uaireanta gnó (faoi réir cibé srianta réasúnacha 
a fhorchuirfidh an GÉCS lena ionstraim chorpraithe nó i gcruinniú ginearálta, ionas go 
lamhálfar 2 uair an chloig ar a laghad gach lá lena iniúchadh) ag aon chomhalta nó 
bintiúrach de chuid an GÉCS.

 (8) Tabharfar an clár ar aird freisin i dtosach chruinniú ginearálta bliantúil an GÉCS agus 
fágfar ar oscailt agus ar fáil é fad a mhairfidh an cruinniú le haghaidh aon duine a bheidh 
i láthair ag an gcruinniú.

 (9) Féadfaidh aon chomhalta nó bintiúrach de chuid an GÉCS cóip den chlár, nó d’aon chuid 
den chlár, a éileamh ar €10, nó cibé suim faoina bhun sin a chinnfidh an GÉCS, a íoc.

 (10) Cuirfidh an GÉCS faoi deara go ndéanfar aon chóip a éileoidh aon duine amhlaidh a 
chur chuig an duine sin laistigh de 10 lá dar tosach an lá i ndiaidh an lae a gheobhaidh an 
GÉCS an t‑éileamh.

 (11) Má mhainnítear fo‑alt (7) a chomhlíonadh, déanfaidh an GÉCS agus aon oifigeach dó a 
rinne mainneachtain cion de chuid earnáil 3.

 (12) Má mhainnítear fo‑alt (1) nó (2) a chomhlíonadh, nó má dhiúltaítear aon iniúchadh a 
cheanglaítear a dhéanamh faoin alt seo nó, maidir le haon chóip a éileofar faoin alt 
seo, mura gcuirfear amach í laistigh den tréimhse chuí, déanfaidh an GÉCS agus aon 
oifigeach dó a rinne mainneachtain cion de chuid earnáil 3.
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 (13) Chun a áirithiú go gcomhlíonfar forálacha an ailt seo, féadfaidh an Ard‑Chúirt le hordú 
iallach a chur le hordú iniúchadh a dhéanamh ar an gclár nó a ordú go ndéanfar na 
cóipeanna a éilíodh a chur chuig na daoine a d’éiligh iad.

 (14) Chun críocha an ailt seo—

  (a) measfar gur stiúrthóir ar an GÉCS aon duine ar gnách le stiúrthóirí ar GÉCS gníomhú 
de réir a orduithe nó a horduithe nó a threoracha nó a treoracha;

  (b) measfar aon scaireanna nó bintiúir a bheith ar seilbh ag duine, nó leas nó ceart a 
bheith aige nó aici iontu nó tharstu, má tá leas ag an duine iontu i gcomhpháirt nó i 
gcoiteannas le haon duine eile, nó má tá leas teoranta, frithdhílse nó teagmhasach, nó 
leas mar chuspóir d’iontaobhas lánroghnach, aige nó aici iontu;

  (c) measfar aon scaireanna nó bintiúir a bheith ar seilbh ag duine, nó leas nó ceart a 
bheith aige nó aici iontu nó orthu, más rud é go bhfuil siad ar seilbh, nó go bhfuil 
an leas nó an ceart sin iontu nó tharstu, ag comhlacht corpraithe seachas an GÉCS, 
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 ar a laghad den chumhacht vótála ag aon 
chruinniú ginearálta den chomhlacht corpraithe sin a fheidhmiú nó feidhmiú na 
coda sin a rialú.

Nochtadh chun críocha alt 81

82. (1) Beidh de dhualgas ar gach stiúrthóir ar GÉCS fógra i scríbhinn a thabhairt don GÉCS i 
dtaobh cibé nithe i ndáil leis féin nó léi féin is gá chun críocha alt 81.

 (2) Mura dtabharfar aon fhógra den sórt sin ag cruinniú stiúrthóirí, déanfaidh an stiúrthóir 
nó an rúnaí, de réir mar a bheidh, a bheidh á thabhairt bearta réasúnacha chun a áirithiú 
go dtarraingeofar anuas agus go léifear é ag an gcéad chruinniú eile de na stiúrthóirí tar 
éis é a thabhairt.

 (3) Aon duine a mhainneoidh an t‑alt seo a chomhlíonadh, déanfaidh sé nó sí cion de chuid 
earnáil 3.

Leas i gconarthaí a nochtadh

83. (1) Beidh de dhualgas ar stiúrthóir ar GÉCS a bhfuil leas aige nó aici ar dhóigh ar bith, go 
díreach nó go neamhdhíreach, i gconradh, nó i gconradh beartaithe, leis an GÉCS a 
dhearbhú cad é an cineál leasa atá aige nó aici ag cruinniú de stiúrthóirí an GÉCS.

 (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 coinbhleacht leasa.

 (3) An dearbhú a cheanglaítear ar stiúrthóir a dhéanamh leis an alt seo, déanfar é—

  (a) i gcás conradh beartaithe, ag an gcruinniú de na stiúrthóirí ag a mbreithneofar den 
chéad uair an cheist i dtaobh an conradh a dhéanamh nó, mura raibh leas ag an 
stiúrthóir sa chonradh beartaithe ar dháta an chruinnithe sin, ag an gcéad chruinniú 
eile de na stiúrthóirí tar éis dó nó di teacht chun leas a bheith aige nó aici amhlaidh, 
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  (b) i gcás go dtiocfaidh an stiúrthóir chun leas a bheith aige nó aici i gconradh tar éis 
a dhéanta, ag an gcéad chruinniú de na stiúrthóirí a thionólfar tar éis don stiúrthóir 
teacht chun leas a bheith aige nó aici amhlaidh.

 (4) Faoi réir fho‑alt (5), chun críocha an ailt seo, má thugann stiúrthóir fógra ginearálta do 
stiúrthóirí GÉCS á chur in iúl—

  (a) gur comhalta é nó í de GÉCS, de chuideachta, nó de ghnólacht sonraithe agus go 
bhfuil sé nó sí le háireamh mar dhuine a bhfuil leas aige nó aici in aon chonradh 
a dhéanfar, tar éis dháta an fhógra, leis an GÉCS, leis an gcuideachta nó leis an 
ngnólacht sin, nó

  (b) go bhfuil sé le háireamh mar dhuine a bhfuil leas aige nó aici in aon chonradh a 
dhéanfar, tar éis dháta an fhógra, le duine sonraithe atá bainteach leis nó léi (de réir 
bhrí alt 77),

  measfar gur dearbhú leordhóthanach é sin ar a leas i ndáil le haon chonradh den sórt sin.

 (5) Ní bheidh éifeacht le haon fhógra den sórt a luaitear i bhfo‑alt (4) mura rud é go dtabharfar 
é ag cruinniú de na stiúrthóirí nó go ndéanfaidh an stiúrthóir bearta réasúnacha chun 
a áirithiú go dtarraingeofar anuas agus go léifear é ag an gcéad chruinniú eile de na 
stiúrthóirí tar éis é a thabhairt.

 (6) Tá feidhm ag an alt seo i ndáil le cúlstiúrthóir ar GÉCS mar atá feidhm aige i ndáil le 
stiúrthóir ar GÉCS, ach amháin go ndearbhóidh an cúlstiúrthóir a leas, ní ag cruinniú de 
na stiúrthóirí ach trí fhógra i scríbhinn chuig na stiúrthóirí—

  (a) ar fógra sonrach é a thabharfar roimh dháta an chruinnithe ag a gceanglófaí an 
dearbhú a dhéanamh dá mba stiúrthóir é nó í, nó

  (b) ar fógra é a meastar, faoi fho‑alt (4), gur dearbhú leordhóthanach é ar an leas sin nó 
a bheadh le háireamh amhlaidh ar leith ó fho‑alt (5),

  agus beidh éifeacht le halt 88 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.

 (7) 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 a dhéanta nó a thugtha, i leabhar a choimeádfaidh 
an GÉCS chuige sin.

 (8) Beidh an leabhar ar oscailt lena iniúchadh gan mhuirear ag aon stiúrthóir, rúnaí, iniúchóir 
nó comhalta den GÉCS in oifig chláraithe an GÉCS agus tabharfar ar aird é ag—

  (a) gach cruinniú ginearálta den GÉCS, agus

  (b) ag aon chruinniú de na stiúrthóirí má iarrann aon stiúrthóir é luath go leor le go 
mbeidh an leabhar ar fáil ag an gcruinniú.

 (9) Déanfaidh GÉCS, má cheanglaíonn an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach air 
é, an leabhar atá á choimeád aige de réir fho‑alt (7) a thabhairt ar aird don Stiúrthóir lena 
iniúchadh agus tabharfaidh sé don Stiúrthóir cibé saoráidí chun an t‑ábhar atá sa leabhar 
a iniúchadh, agus cóipeanna de a thógáil, a cheanglóidh an Stiúrthóir.

 (10) Má mhainníonn GÉCS fo‑alt (7), (8) nó (9) a chomhlíonadh, déanfaidh an GÉCS agus 
aon oifigeach dó a rinne mainneachtain cion de chuid earnáil 3; agus má dhiúltaítear aon 
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iniúchadh nó tabhairt ar aird a cheanglaítear faoi aon cheann de na fo‑ailt sin, féadfaidh 
an Ard‑Chúirt le hordú iallach a chur iniúchadh nó tabhairt ar aird a dhéanamh láithreach.

 (11) Aon stiúrthóir a mhainneoidh an t‑alt seo a chomhlíonadh, déanfaidh sé nó sí cion de 
chuid earnáil 3.

 (12) Ní áireofar aon ní san alt seo mar ní a dhéanann dochar d’oibriú aon achtacháin nó 
rialach dlí lena sriantar stiúrthóirí GÉCS ó aon leas a bheith acu i gconarthaí leis an 
GÉCS.

 (13) Aon tagairt san alt seo do chonradh:

  (a) léifear í mar thagairt a eisiann conradh ar conradh é nach é an bord stiúrthóirí ná 
nach coiste ar comhalta de an stiúrthóir a thabharfaidh an bhreith i dtaobh cibé acu a 
dhéanfar nó nach ndéanfar é.

  (b) léifear í mar thagairt a fholaíonn idirbheart nó comhshocraíocht cibé acu is conradh 
é nó í nó nach ea (ach faoi réir teorannú den tsamhail chéanna a fhorchuirtear le mír 
(a)).

 (14) Chun críocha an ailt seo, déanfar idirbheart nó comhshocraíocht de chineál a thuairiscítear 
in alt 75 a dhéanfaidh GÉCS do stiúrthóir ar an GÉCS nó do dhuine atá bainteach leis an 
stiúrthóir sin a áireamh, mura n‑áireofaí amhlaidh thairis sin é (agus bíodh nó ná bíodh 
sé toirmiscthe leis an alt sin), mar idirbheart nó comhshocraíocht ina bhfuil leas ag an 
stiúrthóir sin.

Sáruithe ar dhualgais áirithe: dliteanas cuntasachta agus slánaithe

84. (1) Faoi réir alt 85, i gcás go ngníomhóidh stiúrthóir GÉCS de shárú ar a dhualgas nó a 
dualgas faoi alt 79(1)(a), (c), (d), (e), (f) nó (g), beidh sé nó sí faoi dhliteanas ceachtar 
díobh seo a leanas nó iad araon a dhéanamh (de réir mar a cheanglófaí leis an riail 
chomhfhreagrach faoin dlí coiteann nó leis an bprionsabal cothromais comhfhreagrach a 
bhaineann le comhlachtaí corpraithe i leith an ní):

  (a) cuntas a thabhairt don GÉCS i dtaobh aon ghnóchan a dhéanfaidh sé nó sí go díreach 
nó go neamhdhíreach as an sárú dualgais;

  (b) an GÉCS a shlánú i leith aon chaillteanas nó damáiste a thiocfaidh as an sárú sin.

 (2) Ní dochar fo‑alt (1)—

  (a)  do cheart an GÉCS faoin dlí coiteann chun damáistí a éileamh mar gheall ar shárú 
dualgais, nó

  (b) do cheart an GÉCS chun iarratas a dhéanamh lena n‑iarrfar faoiseamh cothromais a 
dheonú,

  ach ní léifear fo‑alt (1) agus an fo‑alt seo mar fho‑ailt arb é is comhéifeacht leo a chumasú 
don GÉCS níos mó cúitimh i ndamáiste nó i ndíobháil, nó níos mó cosanta d’aon cheart 
dílseánaigh, a fháil ná mar is ceart agus is cothrom sna himthosca go léir.

Cumhacht na cúirte chun faoiseamh a dheonú d’oifigigh GÉCS

85. (1) Tá feidhm ag an alt seo maidir le haon chaingean mar gheall ar fhaillí, mainneachtain, 
sárú dualgais nó sárú iontaobhais i gcoinne oifigeach do GÉCS.
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 (2) In imeachtaí lena mbaineann an t‑alt seo beidh ag an gcúirt a bheidh ag éisteacht na 
n‑imeachtaí an chumhacht chun faoiseamh a dheonú a fhoráiltear faoi fho‑alt (3) más 
dealraitheach don chúirt go bhfuil an t‑oifigeach, nó go bhféadfadh sé nó sí a bheith, 
faoi dhliteanas i leith na faillí, na mainneachtana, an tsáraithe dualgais nó an tsáraithe 
iontaobhais (“an éagóir lena mbaineann”) ach gur ghníomhaigh sé nó sí go macánta 
réasúnach agus gur chóir le ceart, ag féachaint d’imthosca uile an cháis (lena n‑áirítear 
imthosca a cheaptha nó a ceaptha) an éagóir lena mbaineann a mhaitheamh dó nó di.

 (3) Is í an chumhacht dá dtagraítear i bhfo‑alt (2) an chumhacht chun faoiseamh a thabhairt 
don oifigeach, go hiomlán nó go páirteach, óna dhliteanas nó óna dliteanas i leith na 
héagóra lena mbaineann ar cibé téarmaí is cuí leis an gcúirt.

Srianta ar stiúrthóirí GÉCSanna dócmhainneacha

86. (1) Tá éifeacht de réir fho‑alt (2) le forálacha Chaibidil 3 de Chuid 14 d’Acht na gCuideachtaí, 
2014 agus leis na forálacha eile den Acht sin a bhaineann le srianta ar stiúrthóirí 
cuideachta dócmhainní (de réir bhrí alt 818).

 (2) Tá éifeacht leis na forálacha sin amhail is—

  (a) dá bhfolódh na tagairtí seo a leanas:

   (i) an tagairt do chuideachta dá dtagraítear in alt 819(6) sa mhíniú ar “cuideachta” 
in alt 818(1);

   (ii) na tagairtí do chuideachta in alt 818(3);

   (iii) na 3 thagairt dheireanacha do chuideachta in alt 819(1);

   (iv) na tagairtí do chuideachta infheistíochta in alt 819(5);

   (v) na tagairtí do chuideachta in ailt 821(1)(a) agus (b), 825(1) agus (2) agus 836;

   (vi) na tagairtí do chuideachta sa mhíniú ar “srian” in alt 849;

   (vii) na tagairtí do chuideachta in ailt 853(5), 855(1), 858 agus 859, GÉCS, agus

  (b) dá bhfolódh an tagairt in alt 828(2) do chomhdhéanamh cuideachta ionstraim 
chorpraithe GÉCS.

 (3) Tá feidhm ag na forálacha d’Acht na gCuideachtaí, 2014 atá luaite i bhfo‑alt (1), faoi 
réir modhnuithe is gá agus na modhnuithe sonracha a shonraítear i bhfo‑alt (4), i ndáil 
le stiúrthóirí ar GÉCS dócmhainneach amhail is dá mba stiúrthóirí ar chuideachta 
infheistíochta dhócmhainneach iad.

 (4) Is iad na modhnuithe gurb amhlaidh—

  (a) maidir le tagairtí do chuideachta sna mínithe ar “stiúrthóir ar chuideachta 
dhócmhainneach” agus “cuideachta dhócmhainneach” i bhfo‑alt (1) d’alt 818 agus i 
bhfo‑alt (2) den alt sin, gur tagairtí iad do GÉCS,

  (b) maidir le tagairtí don Chláraitheoir, gur tagairtí iad don Bhanc,

  (c) maidir leis an tagairt do shonraí forordaithe in ailt 819(7) agus 823(2), agus don 
fhoirm agus don mhodh forordaithe in alt 819(7), gur tagairt í do shonraí, agus don 
fhoirm agus don mhodh, a shonróidh an Banc, agus
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  (d) maidir leis an tagairt in alt 823(5) d’alt 894, gur tagairt í d’alt 14 den Acht seo.

Dícháiliú stiúrthóirí, etc.

87. (1) Tá éifeacht de réir fho‑alt (2) le forálacha Chaibidil 4 de Chuid 14 d’Acht na gCuideachtaí, 
2014 agus leis na forálacha eile den Acht sin a bhaineann le duine a dhícháiliú chun a 
cheaptha nó a ceaptha nó chun gníomhú mar stiúrthóir nó oifigeach eile, nó mar iniúchóir, 
glacadóir nó leachtaitheoir reachtúil, nó chun páirt a bheith aige nó aici i dtionscnamh, 
i bhfoirmiú nó i mbainistiú cuideachta, nó baint a bheith aige nó aici leis an gcéanna, ar 
aon slí (go díreach nó go neamhdhíreach).

 (2) Beidh éifeacht leis na forálacha sin amhail is—

  (a) dá gcuirfí isteach i ndiaidh “faoin Acht seo” sa mhíniú ar “cuideachta” in alt 837 
“(lena n‑áirítear Gléas Éireannach um Chomhbhainistiú Sócmhainní)”,

  (b) dá mba rud é, sa mhíniú ar “ceanglas iomchuí” san alt sin, go bhfolódh an tagairt don 
Acht sin an tAcht seo agus dá bhfolódh an tagairt don Chláraitheoir an Banc,

  (c) dá bhfolódh na tagairtí do chuideachta de réir bhrí alt 819(6) in ailt 838, 848, 849, 
agus 851 GÉCS,

  (d) dá bhfolódh an tagairt don Acht sin in alt 839(1)(a) an tAcht seo,

  (e) dá mba rud é, in alt 840—

   (i) go bhfolódh na tagairtí d’alt 149(8) alt 65(6) den Acht seo,

   (ii) go bhfolódh na tagairtí d’alt 150(1) alt 66(1) den Acht seo,

   (iii) go bhfolódh an tagairt in alt 150(3) alt 66(3) den Acht seo, agus

   (iv) go bhfolódh na tagairtí don Chláraitheoir an Banc,

  (f) dá mba rud é, in alt 841—

   (i) go bhfolódh na tagairtí d’alt 23 alt 11(3)(a)(ii) den Acht seo,

   (ii) go bhfolódh na tagairtí d’alt 150(2) alt 66(2) den Acht seo, agus

   (iii) go bhfolódh an tagairt d’alt 149(8) alt 65(6) den Acht seo,

  (g) dá mba rud é, in alt 842—

   (i) go bhfolódh an tagairt d’alt 286 alt 114 den Acht seo, 

   (ii) go bhfolódh an tagairt d’alt 727 alt 157 den Acht seo ,

   (iii) go bhfolódh an tagairt do Chaibidil 1 de Chuid 12 Caibidil 1 de Chuid 11 den 
Acht seo, agus

   (iv) go bhfolódh an tagairt d’alt 733 alt 163 den Acht seo,

  (h) dá mba rud é, in alt 844(3), go bhfolódh an tagairt don Chláraitheoir an Banc,

  (i) dá mba rud é, in alt 846, go bhfolódh an tagairt don Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú 
Corparáideach an Banc,

  (j) dá mba rud é, in alt 851(3), go bhfolódh an tagairt don Chláraitheoir an Banc,
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  (k) dá bhfolódh na tagairtí in ailt 855(1), 858, 859, agus 862 do chuideachta GÉCS,

  (l) dá mba rud é, in alt 863(2), i gcás cion i ndáil le GÉCS—

   (i) gur thagairt don Bhanc an tagairt don Chláraitheoir, agus

   (ii) maidir leis an tagairt do shonraí forordaithe a thabhairt cibé tráth agus i cibé 
foirm agus ar cibé modh a fhorordófar, gur thagairt í do shonraí arna sonrú ag 
an mBanc a thabhairt cibé tráth agus i cibé foirm agus ar cibé modh a shonrófar 
amhlaidh,

   agus

  (m) dá mba rud é, in alt 864, go bhfolódh na tagairtí don Chláraitheoir an Banc.

CUID 5

cRuinnithe

Miontuairiscí cruinnithe

88. (1) Cuirfidh GÉCS faoi deara, a luaithe is féidir, miontuairiscí ar imeachtaí uile cruinnithe 
ginearálta den GÉCS agus ar na himeachtaí uile ag cruinnithe dá stiúrthóirí nó de choistí 
stiúrthóirí a thaifeadadh i leabhair a choimeádfar chuige sin.

 (2) Aon mhiontuairisc den sórt sin a airbheartóidh a bheith sínithe ag an duine a bheidh i 
gceannas ar an gcruinniú, nó ag an duine a bheidh i gceannas ar an gcéad chruinniú eile 
ina dhiaidh sin, beidh sí ina fianaise ar na himeachtaí.

 (3) I gcás go ndearnadh miontuairiscí de réir an ailt seo ar na himeachtaí ag aon chruinniú 
ginearálta den GÉCS nó ag aon chruinniú de stiúrthóirí nó de choiste stiúrthóirí, ansin, go 
dtí go suífear a mhalairt, measfar go ndearnadh an cruinniú a thionól agus a chomóradh 
go cuí, agus na himeachtaí go léir a bhí ann a bheith ann go cuí, agus measfar gach 
stiúrthóir nó leachtaitheoir a ceapadh a bheith ceaptha go bailí.

 (4) Déanfaidh GÉCS, má cheanglaíonn an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach air 
é, an leabhar nó na leabhair a choimeádfar de réir fho‑alt (1) a thabhairt ar aird don 
Stiúrthóir lena iniúchadh nó lena n‑iniúchadh agus tabharfaidh sé don Stiúrthóir cibé 
saoráidí chun an t‑ábhar atá sa leabhar nó sna leabhair a iniúchadh, agus cóipeanna de a 
thógáil, a cheanglóidh an Stiúrthóir.

 (5) Má mhainníonn GÉCS fo‑alt (1) nó (4) a chomhlíonadh, déanfaidh an GÉCS agus aon 
oifigeach dó a rinne mainneachtain cion de chuid earnáil 3.

Cruinnithe ginearálta bliantúla

89. (1) Faoi réir fho‑ailt (2) agus (4), tionólfaidh GÉCS cruinniú ginearálta gach bliain (dá 
ngairtear “cruinniú ginearálta bliantúil” san Acht seo) i dteannta aon chruinnithe eile, 
cibé acu is ginearálta nó de shórt eile iad, a thionólfaidh sé sa bhliain sin.

 (2) Más rud é go dtionólfaidh GÉCS a chéad chruinniú ginearálta bliantúil laistigh de 18 mí 
tar éis an dáta a thiocfaidh an t‑ordú clárúcháin arna dhéanamh ag an mBanc i leith an 
GÉCS i bhfeidhm, ní cheanglaítear ar an GÉCS le fo‑alt (1) aon chruinniú eile a thionól 
mar a chruinniú ginearálta bliantúil i mbliain a chorpraithe ná sa bhliain dá éis sin.
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 (3) Faoi réir fho‑ailt (2) agus (4), ní bheidh thar 15 mhí idir dáta aon chruinnithe ghinearálta 
bhliantúil de GÉCS agus dáta an chéad chruinnithe ghinearálta bhliantúil eile.

 (4) Féadfaidh stiúrthóirí GÉCS rogha a dhéanamh gan cruinniú ginearálta bliantúil a thionól 
trí fhógra i scríbhinn 60 lá a thabhairt do scairshealbhóirí uile an GÉCS.

 (5) Tá éifeacht le toghchán faoi fho‑alt (4) maidir leis an mbliain ina ndéantar é agus le 
blianta dá éis sin, ach ní dhéanfaidh sé difear d’aon dliteanas a tabhaíodh cheana féin 
mar gheall ar mhainneachtain cruinniú ginearálta bliantúil a thionól.

 (6) Ach i gcás go mbeidh éifeacht le toghchán faoi fho‑alt (4) maidir le bliain, féadfaidh—

  (a) comhalta amháin nó níos mó den GÉCS a shealbhaíonn nó a shealbhaíonn eatarthu 
10 faoin gcéad ar a laghad de na cearta vótála sa GÉCS, nó

  (b) iniúchóir an GÉCS,

  a cheangal ar an GÉCS cruinniú ginearálta bliantúil a thionól sa bhliain sin trí fhógra i 
scríbhinn a thabhairt don GÉCS sa bhliain roimhe sin nó mí amháin ar a laghad roimh 
dheireadh na bliana sin agus tionólfaidh an GÉCS an cruinniú a cheanglófar a thionól.

 (7) Déanfar cruinnithe ginearálta bliantúla de GÉCS a chomóradh de réir ionstraim 
chorpraithe an GÉCS.

 (8) Má mhainníonn GÉCS an t‑alt seo a chomhlíonadh, déanfaidh an GÉCS agus aon 
oifigeach dó a rinne mainneachtain cion de chuid earnáil 3.

Cruinnithe ginearálta urghnácha

90. (1) Tabharfar “cruinnithe ginearálta urghnácha” ar gach cruinniú ginearálta de GÉCS, 
seachas cruinnithe ginearálta bliantúla.

 (2) Féadfaidh stiúrthóirí GÉCS, aon uair is cuí leo é, cruinniú ginearálta urghnách a 
chomóradh.

 (3) Más rud é, tráth ar bith, i gcás GÉCS, nach mbeidh leorlíon stiúrthóirí ann a bheidh 
inniúil ar ghníomhú chun córam a dhéanamh, féadfaidh aon stiúrthóir nó comhalta den 
GÉCS cruinniú ginearálta urghnách den GÉCS a chomóradh ar an modh céanna, chomh 
fada agus is féidir, leis an modh ar a bhféadfaidh na stiúrthóirí cruinnithe a chomóradh.

Comhaltaí do chomóradh cruinnithe ginearálta urghnácha

91. (1) Na cearta a thugtar le fo‑alt (2) do chomhalta nó do chomhaltaí de GÉCS, tá éifeacht leo, 
ach amháin i gcás go bhforáiltear a mhalairt le hionstraim chorpraithe an GÉCS, agus 
na cearta a thugtar le fo‑ailt (3) go (7) do chomhalta nó do chomhaltaí de GÉCS (agus 
na dualgais chomhréireacha ar thaobh a stiúrthóirí), tá éifeacht leo d’ainneoin aon ní in 
ionstraim chorpraithe an GÉCS.

 (2) Féadfaidh comhalta amháin nó níos mó de shealbhán GÉCS a shealbhaíonn nó a 
shealbhaíonn eatarthu, tráth ar bith, 50 faoin gcéad ar a laghad (nó cibé céatadán eile 
a shonrófar san ionstraim chorpraithe) de na cearta vótála sa GÉCS cruinniú ginearálta 
urghnách den GÉCS a chomóradh.

 (3) Rachaidh stiúrthóirí GÉCS ar aghaidh, ar iarraidh a fháil ó chomhalta amháin nó níos 
mó a shealbhaíonn, nó a shealbhaíonn eatarthu, dáta déanta na hiarrata, 10 faoin gcéad 
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ar a laghad de na cearta vótála sa GÉCS, le cruinniú ginearálta urghnách den GÉCS a 
chomóradh.

 (4) Sonrófar san iarraidh cuspóirí an chruinnithe agus déanfaidh na daoine a bheidh ag 
déanamh na hiarrata í a shíniú agus taiscfear í in oifig chláraithe an GÉCS agus féadfaidh 
doiciméid leithleacha san fhoirm chéanna a bheith inti agus gach ceann acu sínithe ag 
duine amháin nó níos mó de na daoine a bheidh ag déanamh na hiarrata.

 (5) Mura rachaidh na stiúrthóirí ar aghaidh, laistigh de 21 lá tar éis dháta taiscthe na hiarrata, 
le cruinniú a chomóradh a bheidh le tionól laistigh de 2 mhí tar éis an dáta sin, féadfaidh 
na daoine a bheidh ag déanamh na hiarrata, nó aon chuid díobh a bheidh in ionannas do 
níos mó ná 50 faoin gcéad de na cearta vótála uile atá acu go léir, cruinniú a chomóradh 
iad féin, ach ní dhéanfar aon chruinniú a chomórfar amhlaidh a thionól níos mó ná 3 mhí 
tar éis an dáta a rinneadh an iarraidh i gcéaduair.

 (6) Aisíocfaidh an GÉCS leis na daoine a bheidh ag déanamh na hiarrata aon chaiteachais 
réasúnacha a thabhóidh na daoine a bheidh ag déanamh na hiarrata toisc gur mhainnigh 
na stiúrthóirí cruinniú a chomóradh go cuí agus déanfaidh an GÉCS aon suim a aisíocfar 
amhlaidh a choinneáil as aon suimeanna a bheidh dlite nó le teacht chun bheith dlite 
den GÉCS i modh táillí nó luach saothair eile i leith a seirbhísí do cibé stiúrthóirí de na 
stiúrthóirí 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 cibé fógra is cuí tugtha acu ina thaobh.

 (8) Déanfar cruinniú a chomórfar faoi fho‑alt (2) nó (5) a chomóradh ar an modh céanna, 
chomh fada agus is féidir é, leis an modh ar a gcomórfaidh stiúrthóirí cruinnithe.

CUID 6

muiRiR agus bintiúiR

caibidil 1

Léiriú

Mínithe

92. (1) Sa Chuid seo—

  ciallaíonn “muirear”, i ndáil le GÉCS, morgáiste nó muirear, i gcomhaontú (i scríbhinn 
nó ó bhéal), a chruthófar thar leas in aon mhaoin de chuid an GÉCS (agus in alt 93(8) 
agus in ailt 98 go 103, folaíonn sé morgáiste breithiúnais) ach ní fholaíonn sé morgáiste 
nó muirear, i gcomhaontú (i scríbhinn nó ó bhéal), a chruthófar thar 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
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  (e) in éilimh agus i gcearta (amhail díbhinní nó leas) i leith aon ní dá dtagraítear in aon 
cheann de na míreanna sin roimhe seo;

  folaíonn “maoin”, i ndáil le GÉCS, aon sócmhainní nó aon ghnóthas de chuid an GÉCS.

 (2) Aon eisiamh a fhoráiltear 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 ionstraim de chuid 
na gComhphobal 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) thar leas in aon ní a shonraítear in aon cheann de mhíreanna (a) go (e) d’fho‑alt (1), 
agus

  (b) thar 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 thar leas in aon ní a shonraítear in aon cheann de na míreanna sin 
roimhe seo d’fho‑alt (1).

caibidil 2

Muirir a chlárú agus tosaíocht

Muirir a chruthóidh GÉCSanna a chlárú

93. (1) Beidh gach muirear a chruthóidh GÉCS ar neamhní i gcoinne an leachtaitheora agus 
aon chreidiúnaí de chuid an GÉCS mura rud é, maidir leis an nós imeachta atá leagtha 
amach—

  (a) i bhfo‑alt (3) (an “nós imeachta aonchéime”), nó

  (b) i bhfo‑alt (4) (an “nós imeachta dhá chéim”),

  i leith chlárú an mhuirir, go gcomhlíonfar é.

 (2) Más rud é, i gcomhlíonadh airbheartaithe na gceanglas den Chuid seo maidir le bearta 
a dhéanamh chuige sin, go bhfaighidh an Banc sonraí i dtaobh muirear a mbeidh na 
sonraí is gá i leith maoin amháin nó níos mó lena mbaineann an muirear fágtha ar lár 
astu, léifear fo‑alt (1) mar fho‑alt a oibríonn chun an muirear a chur ar neamhní (amhail 
i gcoinne an leachtaitheora agus aon chreidiúnaí de chuid an GÉCS) mar a bhaineann sé 
leis an maoin áirithe nó leis 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 chun clárú a dhéanamh faoin bhfo‑alt seo dá ngairtear an nós 
imeachta aonchéime i bhfo‑alt (1) bearta a dhéanamh ionas go bhfaighidh an Banc, tráth 
nach déanaí ná 21 lá tar éis dháta cruthaithe an mhuirir, sonraí i dtaobh an mhuirir i cibé 
foirm a shonróidh an Banc.

 (4) Is éard atá sa nós imeachta chun clárú a dhéanamh faoin bhfo‑alt seo dá ngairtear an nós 
imeachta dhá chéim i bhfo‑alt (1) an méid seo a leanas, eadhon bearta a dhéanamh—
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  (a) ionas go bhfaighidh an Banc fógra á rá go bhfuil ar intinn ag an GÉCS an muirear 
a chruthú (is fógra i cibé foirm agus ina mbeidh cibé sonraí a shonróidh an Banc i 
dtaobh an mhuirir), agus

  (b) ionas go bhfaighidh an Banc, tráth nach déanaí ná 21 lá tar éis an dáta a gheobhaidh 
an Banc an fógra faoi mhír (a) (an “fógra céadluaite”), fógra, i cibé foirm a shonróidh 
an Banc, á rá go bhfuil an muirear dá dtagraítear san fhógra céadluaite cruthaithe.

 (5) Mura gcomhlíonfar an ceanglas faoi mhír (b) d’fho‑alt (4) laistigh den tréimhse a 
shonraítear sa mhír sin, déanfaidh an Banc 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 bheidh urraithe 
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 bheidh urraithe leis an muirear chun 
bheith iníoctha láithreach.

 (7) I gcás gurb éard atá i muirear maoin lasmuigh den Stát, féadfar cibé sonraí, i cibé foirm 
a shonróidh an Banc, (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 bheith 
riachtanach chun an muirear a dhéanamh bailí nó éifeachtach de réir dhlí na tíre ina 
bhfuil an mhaoin.

 (8) Má tharlaíonn athrú i measc an duine nó na ndaoine a bheidh i dteideal muirear a bheidh 
cláraithe faoin gCuid seo, féadfar fógra i dtaobh tharlú an mhuirir sin, agus sonraí i 
dtaobh an duine nó na ndaoine a bheidh i dteideal an mhuirir anois, a sheachadadh, i cibé 
foirm a shonróidh an Banc, ar an mBanc agus féadfaidh an Banc é a chlárú.

 (9) Ní údaraítear le haon ní san alt seo ná le haon fhoráil eile den Chuid seo gníomhas, nó 
aon doiciméad forlíontach a ghabhann leis, a sheachadadh ar an mBanc, agus ní dhéantar 
leis an gCuid seo aon dualgas a fhorchur ar an mBanc nó aon chumhacht a thabhairt dó 
chun aon ghníomhas nó aon doiciméad forlíontach a ghabhann leis a scrúdú.

Dualgas ar GÉCS maidir le clárú faoi alt 93 agus ceart ag daoine eile clárú a dhéanamh

94. (1) Beidh sé de dhualgas ar an GÉCS a chruthóidh an muirear an nós imeachta faoi alt 93(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 93(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 93(3) nó (4)) amhail is dá 
n‑úsáidfeadh an GÉCS an nós imeachta sin (agus i gcomhlíonadh alt 93(3) nó (4)).

 (3) I gcás go n‑úsáidfidh duine den sórt sin an nós imeachta sin (agus i gcomhlíonadh alt 
93(3) nó (4)), féadfaidh an duine an méid táillí a d’íoc an duine sin go cuí leis an mBanc 
i leith chlárú an mhuirir lena mbaineann a ghnóthú ón GÉCS.

Dualgas ar GÉCS muirir atá ar marthain ar mhaoin a fuarthas a chlárú

95. (1) I gcás go bhfaighidh GÉCS aon mhaoin atá faoi réir muirear as a dtiocfadh, dá gcruthódh 
an GÉCS é tar éis an mhaoin a fháil, an dualgas faoi alt 93(1) ar thaobh an GÉCS maidir 
le clárú an mhuirir, ansin beidh an dualgas seo a leanas ar an GÉCS.

cd.6 a.93



67

[Uimh. 2.][2015.]
  

An tAcht fá Ghléasanna Éireannacha um 
Chomhbhainistiú Sócmhainní, 2015.

 (2) Is é an dualgas sin bearta a dhéanamh ionas go bhfaighidh an Banc, tráth nach déanaí ná 
21 lá tar éis an dáta a thabharfar fáil na maoine lena mbaineann chun críche, cibé sonraí 
i dtaobh an mhuirir, i cibé foirm, a shonróidh an Banc.

 (3) Má mhainnítear an t‑alt seo a chomhlíonadh, déanfaidh an GÉCS agus aon oifigeach dó 
a rinne mainneachtain cion de chuid earnáil 3.

Tosaíocht muirear

96. (1) Chun críocha an ailt seo—

  (a) ciallaíonn “riail dlí iomchuí” aon riail dlí is infheidhme agus lena rialaítear tosaíocht 
muirear a chruthóidh comhlacht corpraithe, agus d’fhonn amhras a sheachaint, ní 
chuimsíonn an abairt sin aon achtachán lena rialaítear tosaíocht na muirear sin;

  (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) Beidh aon riail dlí iomchuí arna modhnú ar an modh a shonraítear i bhfo‑alt (3), ach ní 
ar shlí go n‑ionadófar 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.

 (3) Is é an modhnú sin go gcuirfear in ionad an chuid den riail a oibríonn faoi threoir thráth 
cruthaithe an 2 mhuirear nó níos mó lena mbaineann cuid a oibríonn—

  (a) faoi threoir na ndátaí a gheobhaidh an Banc na sonraí sonraithe i dtaobh an 2 mhuirear 
nó níos mó lena mbaineann, nó

  (b) más é an dáta céanna é an dáta a gheobhaidh an Banc na sonraí sonraithe i dtaobh 
an 2 mhuirear nó níos mó, faoi threoir na dtráthanna faoi seach, ar an dáta lena 
mbaineann, a gheobhaidh an Banc na sonraí sin.

 (4) Aon tagairtí i bhfo‑alt (3) don dáta, nó don tráth, a gheofar sonraí, is tagairtí iad—

  (a) má chomhlíontar an nós imeachta faoi fho‑alt (3) d’alt 93 i ndáil le muirear áirithe, 
don dáta, nó don tráth, a gheobhaidh an Banc na sonraí sonraithe, san fhoirm 
shonraithe, i dtaobh an mhuirir, nó

  (b) má chomhlíontar an nós imeachta faoi fho‑alt (4) d’alt 93 i ndáil le muirear áirithe, 
don dáta, nó don tráth, a gheobhaidh an Banc an fógra, san fhoirm shonraithe agus 
ina mbeidh na sonraí sonraithe, 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 
atá muirir cruthaithe i ndáil leis an tosaíocht a bheidh ag na muirir sin amhail eatarthu.

 (6) I ndáil le sonraí i dtaobh muirear a gheobhaidh an Banc de bhun alt 93(3) nó (4), tá 
feidhm ag na forálacha seo a leanas a mhéid is éard atá sna sonraí sin sonraí i dtaobh 
gealltán diúltach, aon teagmhais lena gcriostalaítear muirear foluaineach nó aon srianta 
le húsáid aon sócmhainne muirearaithe (agus gairtear “ábhar seachtrach” dá éis seo san 
fho‑alt seo de shonraí i dtaobh aon ní den sórt sin):

  (a) ní dhéanfaidh an Banc sonraí i dtaobh an ábhair sheachtraigh a thaifeadadh sa chlár 
faoi alt 93 de bhun an ailt sin;
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  (b) ní bheidh aon éifeacht dhlíthiúil le sonraí an ábhair sheachtraigh a bheith faighte ag 
an mBanc;

  ach, maidir leis an mBanc d’fháil shonraí eile an mhuirir, ní dhéanann aon ní sa mhéid 
sin roimhe seo difear do bhailíocht na fála sin.

 (7) San alt seo, ciallaíonn “gealltán diúltach” aon chomhaontú arna dhéanamh ag an GÉCS 
lena mbaineann agus ag aon duine nó daoine eile—

  (a) lena bhforáiltear nach ndéanfaidh an GÉCS, nó nach ndéanfaidh sé ar shlí seachas in 
imthosca sonraithe—

   (i) airgead a fháil ar iasacht nó creidmheas a fháil ar shlí eile ó aon duine seachas an 
duine sin nó na daoine sin,

   (ii) aon mhuirear, lian nó eire eile nó aon ghealltán thar iomlán mhaoin an GÉCS nó 
thar aon chuid den mhaoin sin a chruthú nó a cheadú an céanna a bheith ann, nó

   (iii) aon chuid de mhaoin an GÉCS a choimhthiú nó a dhiúscairt ar shlí eile ar aon 
mhodh,

   nó

  (b) ina bhfuil toirmeasc, i gcoitinne nó in imthosca sonraithe, ar an GÉCS do dhéanamh 
rud amháin nó níos mó dá dtagraítear i bhforáil amháin, nó i níos mó ná foráil amháin, 
de mhír (a).

 (8) Maidir le cuideachta infheistíochta a chlárú mar GÉCS trí leanúint faoi Chuid 8, ní 
dhéanann sé sin difear do thosaíocht muirear a chruthóidh an chuideachta infheistíochta.

 (9) Maidir le comhlacht corpraithe a chlárú mar GÉCS trí leanúint faoi Chuid 9, ní dhéanann 
sé sin difear do thosaíocht muirear arna gcruthú ag an gcomhlacht corpraithe sular 
cláraíodh mar GÉCS é.

Morgáistí breithiúnais a chlárú

97. (1) Má ghnóthaítear breithiúnas i gcoinne GÉCS agus má dhéantar ina dhiaidh sin an 
breithiúnas sin a chomhshó ina mhorgáiste breithiúnais a dhéanann difear d’aon mhaoin 
de chuid an GÉCS, beidh an morgáiste breithiúnais ar neamhní i gcoinne an leachtaitheora 
agus aon chreidiúnaí de chuid an GÉCS mura gcomhlíonfar an nós imeachta atá leagtha 
amach i bhfo‑alt (2) i leith chlárú an mhorgáiste breithiúnais.

 (2) Is éard atá sa nós imeachta le haghaidh clárú faoin bhfo‑alt seo bearta a dhéanamh ionas 
go bhfaighidh an Banc, mar aon leis an doiciméad morgáiste breithiúnais iomchuí, cibé 
sonraí i dtaobh an mhorgáiste breithiúnais, i cibé foirm, a shonróidh an Banc, 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 chruthú an mhorgáiste breithiúnais.

 (4) I bhfo‑alt (2), ciallaíonn an “doiciméad morgáiste breithiúnais iomchuí” cóip  
dheimhnithe, de réir mar is cuí—

  (a) d’Fhoirm 60, 60A nó 60B atá leagtha 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
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  (b) d’Fhoirm 16 atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis na Rialacha um Chlárú 
Gníomhas (Uimh. 2), 2009 (I.R. Uimh. 457 de 2009),

agus 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 chruthú 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—

  (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.

Clár muirear

98. (1) Coimeádfaidh an Banc, i ndáil le gach GÉCS, clár de na muirir a cheanglaítear a chlárú 
faoin gCuid seo, agus, ar an táille (más ann) a fhorordaítear faoi alt 32E d’Acht an 
Bhainc Cheannais, 1942 a íoc leis, taifeadfaidh sé sa chlár, i ndáil le muirir den sórt sin, 
na sonraí seo a leanas:

  (a) gan dochar do mhíreanna (d) agus (e), i gcás muirear arna chruthú ag an GÉCS, dáta 
a chruthaithe agus—

   (i) i gcás gur comhlíonadh an nós imeachta maidir le clárú faoi alt 93(3), an dáta 
agus an tráth a fuair an Banc faoin bhforáil sin cibé sonraí i dtaobh an mhuirir, i 
cibé foirm, a shonróidh an Banc, agus

   (ii) i gcás gur comhlíonadh an nós imeachta maidir le clárú faoi alt 93(4), na dátaí 
agus na tráthanna faoi seach a fuair an Banc na fógraí faoi mhíreanna (a) agus 
(b) i dtaobh na forála sin i ndáil leis an muirear;

  (b) gan dochar do mhíreanna (d) agus (e), i gcás muirear a bhí ar marthain ar mhaoin a 
fuair an GÉCS, an dáta a fuair an GÉCS an mhaoin;

  (c) gan dochar do mhíreanna (d) agus (e), i gcás morgáiste breithiúnais, an dáta a 
cruthaíodh an morgáiste agus an dáta agus an tráth, i ndáil leis, a fuair an Banc, faoi 
alt 97(2), na sonraí a shonróidh an Banc i cibé foirm a shonrófar amhlaidh, mar aon 
leis an doiciméad morgáiste breithiúnais iomchuí dá dtagraítear san fhoráil sin;

  (d) gearrshonraí i dtaobh na maoine a cuireadh faoi mhuirear; agus

  (e) na daoine atá i dteideal an mhuirir.

 (2) Déanfar an cuntas dá dtagraítear i bhfo‑alt (1) a choimeád i cibé foirm a mheasfaidh 
an Banc is cuí agus cuirfear ar fáil é lena iniúchadh saor in aisce ar shuíomh gréasáin a 
choimeádann nó a úsáideann an Banc.
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Deimhniú clárúcháin

99. (1) Tabharfaidh an Banc deimhniú ar chlárú aon mhuirir a chlárófar de bhun na Coda seo.

 (2) Faoi réir fho‑alt (3), beidh deimhniú den sórt sin ina fhianaise dhochloíte go bhfuil 
ceanglais na Coda seo maidir le clárú an mhuirir comhlíonta.

 (3) A mhéid a fhágfar ar lár as sonraí i dtaobh muirear a sheachadfar ar an mBanc i 
gcomhlíonadh airbheartaithe na Coda seo na sonraí a cheanglaítear a thabhairt i leith 
aon mhaoine amháin nó níos mó lena mbaineann an muirear, ní bhainfidh éifeacht 
fhianaiseach an deimhnithe a fhoráiltear faoi fho‑alt (2) leis an maoin áirithe nó leis na 
maoine áirithe ar ina leith a fhágfar na sonraí sin ar lár.

 (4) Gan dochar do ghinearáltacht an mhínithe, in alt 92, ar an abairt sin, i bhfo‑alt (3), 
folaíonn “maoin” leas i maoin, nó ceart thar mhaoin.

Taifid maidir le sásamh agus le maoin a scaoileadh ó mhuirear

100.  (1) Féadfaidh an Banc na cumhachtaí faoi fho‑alt (2) a fheidhmiú, ar fhianaise a thabhairt 
chun a shástachta i leith aon mhuirear a chlárófar faoin gCuid seo—

  (a) go bhfuil an fiach ar cruthaíodh an muirear i ndáil leis íoctha nó sásaithe go hiomlán 
nó go páirteach, nó

  (b) go bhfuil cuid den mhaoin a cuireadh faoi mhuirear scaoilte ón muirear nó go bhfuil 
sí scortha de bheith ina cuid de mhaoin an GÉCS,

  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 éard iad na cumhachtaí sin cumhachtaí chun meabhrán a thaifeadadh ar an gclár—

  (a) is meabhrán sásaimh iomláin nó sásaimh pháirtigh, nó

  (b) á rá go bhfuil cuid den mhaoin scaoilte ón muirear nó go bhfuil sí scortha de bheith 
ina cuid de mhaoin an GÉCS,

  de réir mar a bheidh.

 (3) I gcás go ndéanfaidh an Banc meabhrán sásaimh iomláin den sórt sin a thaifeadadh, 
déanfaidh sé, má iarrtar air é, cóip de a thabhairt don GÉCS.

 (4) Féadfaidh an Banc glacadh mar fhianaise ar shásamh nó ar scaoileadh dá dtagraítear 
i bhfo‑alt (1)(a) nó (b) le ráiteas i cibé foirm a shonróidh an Banc, agus é sínithe ag 
stiúrthóir agus rúnaí ar an GÉCS, nó ag 2 stiúrthóir de chuid an GÉCS, 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, déanfaidh an duine cion de chuid earnáil 2.

 (6) Más rud é gur shínigh 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 Ard‑Chúirt maidir leis an ráiteas sin a dhéanamh—

  (a) go raibh sé ina chionchúis leis an GÉCS gan bheith ábalta a fhiacha a íoc,
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  (b) gur choisc sé nó gur chuir sé bac ar fhoirceannadh ordúil an GÉCS, nó

  (c) gur éascaigh sé calaois a dhéanamh ar chreidiúnaithe an GÉCS,

  féadfaidh an Ard‑Chúirt, ar iarratas a fháil ó leachtaitheoir nó glacadóir mhaoin an 
GÉCS, nó ó aon chreidiúnaí nó ranníocóir de chuid an GÉCS, 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 aon teorainn 
dliteanais, i leith fhiacha uile agus dhliteanais eile uile an GÉCS nó i leith cibé cuid 
díobh a shonróidh an Ard‑Chúirt.

Fadú na tréimhse chun muirir a chlárú agus an clár a cheartú

101.  (1) Féadfaidh an Ard‑Chúirt an faoiseamh seo a leanas a dheonú más deimhin léi, i gcás nár 
cláraíodh muirear laistigh den tréimhse a cheanglaítear leis an gCuid seo nó i gcás ina 
raibh aon sonra in easnamh, nó inar tugadh míráiteas ar aon sonra, i leith aon mhuirear 
den sórt sin, nó i meabhrán sásaimh—

  (a) gur de thionóisc nó de neamhaire nó ar chúis leormhaith eile a tharla sin, nó

  (b) nach cás é de chineál a dhéanfadh dochar do sheasamh creidiúnaithe nó scairshealbhóirí 
de chuid an GÉCS,

  nó go bhfuil sé cóir cothromasach an faoiseamh sin a dheonú ar fhorais eile i leith 
easnamh nó míráiteas den sórt sin.

 (2) Is é an faoiseamh sin a ordú, ar cibé téarmaí agus coinníollacha is dealraitheach don 
Ard‑Chúirt a bheith cóir agus fóirsteanach, go ndéanfar an tréimhse le haghaidh clárú a 
fhadú nó, de réir mar a bheidh, an t‑easnamh nó an míráiteas a cheartú.

 (3) Féadfar iarratas ar fhaoiseamh faoin alt seo a dhéanamh thar ceann an GÉCS nó aon 
duine eile ag a bhfuil leas sa ní.

Cóipeanna d’ionstraimí lena gcruthaítear muirir a choimeád

102.  (1) Coimeádfaidh GÉCS cóip de gach ionstraim lena gcruthófar aon mhuirear i ndáil 
leis agus lena gceanglófar é a chlárú faoin gCuid seo, lena n‑áirítear, i gcás morgáiste 
breithiúnais, cóip den doiciméad morgáiste breithiúnais iomchuí a fuair an Banc.

 (2) Coimeádfar san áit chéanna gach cóip den sórt sin a choimeádfaidh an GÉCS.

 (3) Coimeádfar cóipeanna den sórt sin ag an oifig chéanna ina gcoimeádtar clár na gcomhaltaí 
agus beidh siad ar oscailt le linn uaireanta gnó lena n‑iniúchadh ag aon chomhalta nó 
creidiúnaí de chuid an GÉCS gan mhuirear.

 (4) Má mhainnítear fo‑alt (1) nó (2) a chomhlíonadh, déanfaidh an GÉCS lena mbaineann 
agus aon oifigeach dó a rinne mainneachtain cion de chuid earnáil 3.

Ní dhéanfaidh an tAcht um Líonrúchán Conarthaí Airgeadais, 1995 difear do cheanglais 
chlárúcháin

103. Ní dhéanann aon ní in alt 4(1) den Acht um Líonrúchán Conarthaí Airgeadais, 1995  
difear—

  (a) don cheanglas muirear a chlárú faoin gCuid seo, nó
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  (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

104.  (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 bintiúraigh a urraítear le gníomhas iontaobhais,

  a mhéid a bheadh d’éifeacht léi iontaobhaí faoin ngníomhas sin a dhíolmhú ó dhliteanas 
mar gheall ar shárú iontaobhais nó é nó í a shlánú ina aghaidh i gcás nach suífidh sé 
nó sí an méid cúraim agus dúthrachta ba ghá dó nó di mar iontaobhaí, ag féachaint 
do na forálacha den ghníomhas iontaobhais lena dtugtar 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 ag tromlach 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 ghairfear 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.

Bintiúir shuthaine

105. 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, do tharlú, nó ar 
thréimhse, dá fhad í, a bheith caite, d’ainneoin aon riail dlí contrártha dó sin.

Cumhacht chun bintiúir fhuascailte a atheisiúint

106.  (1) I gcás gur fhuascail GÉCS aon bhintiúir, ansin—

  (a) mura rud é go bhfuil aon fhoráil, sainráite nó intuigthe, contrártha dó sin in ionstraim 
chorpraithe an GÉCS nó in aon chonradh a rinne an GÉCS, nó

  (b) mura rud é gur chuir an GÉCS in iúl, trí rún sa chiall sin a rith nó trí ghníomh éigin 
eile, go bhfuil ar intinn aige go ndéanfar na bintiúir a chealú,

  beidh sé de chumhacht ag an GÉCS na bintiúir a atheisiúint, trí na bintiúir chéanna a 
atheisiúint nó trí bhintiúir eile a eisiúint ina n‑ionad.
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 (2) I gcás bintiúir fhuascailte a atheisiúint, beidh ag an duine a bhí i dteideal na mbintiúr na 
tosaíochtaí céanna a bheadh aige nó aici mura bhfuasclófaí na bintiúir riamh.

 (3) I gcás go ndearna GÉCS aon bhintiúir dá chuid 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 an GÉCS de bheith fiachach le linn na bintiúir a bheith 
ar taisceadh amhlaidh.

Sainchomhlíonadh conarthaí chun suibscríobh le haghaidh bintiúr

107. Féadfar conradh le GÉCS chun aon bhintiúir de chuid an GÉCS a thógáil, agus íoc astu, a 
fhorfheidhmiú le hordú le haghaidh sainchomhlíonadh.

caibidil 4

Toirmeasc ar chlárú nithe áirithe a dhéanann difear do scairshealbhóirí

Nithe áirithe a thoirmisctear a chlárú i gcoinne GÉCS

108.  (1) Faoi réir fho‑alt (3), níl aon dlínse ag an mBanc, i ndáil le haon GÉCS, glacadh le haon 
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 de chuid an GÉCS, 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 Banc—

  (a) ordú ón údarás sin a dhéanann difear do scairshealbhóir de chuid an GÉCS, 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) de bhua alt 173.

CUID 7

cuntais, tuaRascálacha agus iniúchadh

caibidil 1

Taifid chuntasaíochta

Oibleagáid chun taifid dhóthanacha chuntasaíochta a choimeád

109. Coimeádfaidh GÉCS nó cuirfidh sé faoi deara go gcoimeádfar taifid dhóthanacha 
chuntasaíochta.
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Buncheanglais le haghaidh taifid chuntasaíochta

110.  (1) Chun críocha na Coda seo, is éard is taifid dhóthanacha chuntasaíochta ann taifid is 
leor—

  (a) chun idirbhearta an GÉCS a thaifeadadh agus a mhíniú i gceart,

  (b) chun a chumasú tráth ar bith sócmhainní, dliteanais, staid airgeadais agus brabús nó 
caillteanas an GÉCS a chinneadh go réasúnta cruinn,

  (c) chun a chumasú do na stiúrthóirí a chinntiú go ndéanann aon chlár comhardaithe, 
cuntas sochair agus dochair nó cuntas ioncaim agus caiteachais de chuid an GÉCS 
ceanglais an Achta seo a chomhlíonadh, agus

  (d) chun a chumasú cuntais an GÉCS a iniúchadh go héasca agus go cuí.

 (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 bhliain go chéile.

 (3) Más rud é nach trí iontrálacha a dhéanamh i leabhar ceangailte ach gur ar mhodh éigin 
eile a choimeádfar taifid chuntasaíochta, glacfar cúram dóthanach in aghaidh falsú agus 
chun fionnadh falsaithe a éascú má tharlaíonn falsú.

 (4) Gan dochar do ghinearáltacht fho‑ailt (1) agus (2), beidh na nithe seo a leanas ar áireamh 
i dtaifid chuntasaíochta a choimeádfar de bhun alt 109—

  (a) iontrálacha ó lá go lá maidir leis na suimeanna airgid go léir a fuair agus a chaith an 
GÉCS agus na nithe a bhfuarthas agus ar caitheadh na suimeanna ina leith,

  (b) taifead ar shócmhainní agus ar dhliteanais an GÉCS, agus

  (c) taifead ar na seirbhísí a sholáthair an GÉCS agus ar na sonraisc go léir a bhaineann 
leo.

 (5) Chun críocha fho‑ailt (1) go (4), measfar go bhfuil taifid dhóthanacha chuntasaíochta á 
gcoimeád má chomhlíonann siad na fo‑ailt sin agus má éascaíonn siad cuntais a ullmhú 
ina dtaispeántar sócmhainní agus dliteanais an GÉCS.

 (6) Déanfar na taifid dhóthanacha chuntasaíochta a cheanglaítear a choimeád le halt 109 a 
choimeád—

  (a) i bhfoirm scríofa i dteanga oifigiúil de chuid an Stáit, nó

  (b) ar shlí go bhféadfar teacht ar na taifid chuntasaíochta go héasca agus go mbeidh siad 
inchomhshóite go héasca i bhfoirm scríofa i dteanga oifigiúil de chuid an Stáit.

Mar a gcoimeádfar taifid chuntasaíochta

111. (1) Faoi réir fho‑alt (2), déanfar taifid chuntasaíochta GÉCS a choimeád in oifig chláraithe 
an GÉCS nó i cibé áit eile is cuí leis na stiúrthóirí.

 (2) Má choimeádtar taifid chuntasaíochta in áit lasmuigh den Stát, cuirfear go dtí áit sa Stát, 
agus coimeádfar ann, agus beidh ar oscailt gach tráth réasúnach lena hiniúchadh nó lena 
n‑iniúchadh ag na stiúrthóirí, cibé faisnéis agus tuairisceáin i ndáil leis an ngnó lena 
ndéileáiltear sna taifid chuntasaíochta arna gcoimeád amhlaidh—
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  (a) a nochtfaidh go réasúnta cruinn cad é an staid airgeadais atá ar an ngnó sin i gceann 
tréimhsí nach faide ó chéile ná 6 mhí, agus

  (b) a chumasóidh ullmhú a dhéanamh de réir an Achta seo ar chlár comhardaithe an 
GÉCS, ar a chuntas sochair agus dochair nó ar a chuntas ioncaim agus caiteachais 
agus ar aon doiciméad a bheidh i gceangal le haon cheann de na doiciméid sin ina 
dtabharfar faisnéis a cheanglaítear a thabhairt leis an Acht seo agus a cheadaítear leis 
sin a thabhairt amhlaidh.

Rochtain ar thaifid chuntasaíochta

112. Déanfaidh GÉCS a thaifid chuntasaíochta, agus aon fhaisnéis agus tuairisceáin dá dtagraítear 
in alt 111(2), a chur ar fáil i bhfoirm scríofa i dteanga oifigiúil de chuid an Stáit gach tráth 
réasúnach lena n‑iniúchadh gan mhuirear ag oifigigh an GÉCS agus ag daoine eile a bheidh 
i dteideal de bhun an Achta seo taifid chuntasaíochta an GÉCS a iniúchadh.

Taifid chuntasaíochta a choinneáil

113. Maidir le taifid chuntasaíochta a cheanglaítear a choimeád le halt 109, agus maidir le haon 
fhaisnéis agus tuairisceáin dá dtagraítear in alt 111(2), coimeádfaidh an GÉCS iad go ceann 
tréimhse 6 bliana ar a laghad tar éis an dáta is déanaí lena mbaineann siad.

Taifid chuntasaíochta: cionta

114. (1) Aon GÉCS a sháróidh aon cheann d’ailt 109 go 113, déanfaidh sé cion de chuid  
earnáil 1.

 (2) Aon stiúrthóir ar GÉCS a mhainneoidh gach beart réasúnach a dhéanamh chun a áirithiú 
go gcomhlíonfaidh an GÉCS ceanglais aon cheann d’ailt 109 go 113, nó ba chúis, trí 
ghníomh d’aon ghnó aige féin nó aici féin, le haon mhainneachtain ag an GÉCS faoi aon 
alt díobh sin, déanfaidh sé nó sí cion de chuid earnáil 1.

 (3) In aon imeachtaí i gcoinne duine i leith cion faoi fho‑alt (2) arb éard é mainneachtain 
gach beart réasúnach a dhéanamh chun a áirithiú go gcomhlíonfaidh GÉCS ceanglais 
aon cheann d’ailt 109 go 113, is cosaint é an dá ní seo a leanas a chruthú:

  (a) go raibh forais réasúnacha ag an gcosantóir chun a chreidiúint, agus gur chreid sé nó 
sí—

   (i) gur cuireadh de dhualgas ar dhuine inniúil iontaofa a chinntiú go gcomhlíonfaí 
na ceanglais sin, agus

   (ii) go raibh an duine sin in ann an dualgas sin a chomhlíonadh;

  (b) go ndearna an cosantóir faireachán ar chomhlíonadh an dualgais sin ag an duine 
inniúil iontaofa sin trí mhodhanna réasúnacha arna n‑úsáid go cuí.

Dliteanas pearsanta oifigeach i gcás nach gcoimeádfar taifid dhóthanacha chuntasaíochta

115. (1) Faoi réir fho‑alt (2), más rud é—

  (a) go ndearna GÉCS a bheidh á fhoirceannadh agus nach mbeidh ábalta a fhiacha go 
léir a íoc aon cheann d’ailt 109 go 113 a shárú, agus

  (b) go measfaidh an Ard‑Chúirt, maidir leis an sárú sin—

cd.7 a.111



76

[2015.][Uimh. 2.]
  

An tAcht fá Ghléasanna Éireannacha um 
Chomhbhainistiú Sócmhainní, 2015.

   (i) go raibh sé ina chionchúis leis an GÉCS gan bheith ábalta a fhiacha go léir a íoc,

   (ii) gurbh é a thoradh neamhchinnteacht mhór a bheith ann i dtaobh shócmhainní 
agus dhliteanais an GÉCS, nó

   (iii) gur chuir sé mórbhac ar fhoirceannadh ordúil an GÉCS,

  beidh an chumhacht seo a leanas ag an Ard‑Chúirt ar iarratas a fháil ón leachtaitheoir nó 
ó aon chreidiúnaí nó ranníocóir de chuid an GÉCS.

 (2) Is í an chumhacht atá ag an Ard‑Chúirt an chumhacht chun a dhearbhú, más cuí léi 
déanamh amhlaidh, go mbeidh aon duine amháin nó níos mó d’oifigigh agus d’iaroifigigh 
an GÉCS a rinne mainneachtain faoi dhliteanas pearsanta, gan aon teorainn dliteanais, i 
leith fhiacha uile agus dhliteanais eile uile an GÉCS nó i leith cibé cuid díobh a shonróidh 
an Ard‑Chúirt.

 (3) Nuair a bheidh iarratas faoin alt seo á éisteacht, féadfaidh an duine a bheidh ag déanamh 
an iarratais fianaise a thabhairt nó finnéithe a ghairm.

 (4) I gcás go ndéanfaidh an Ard‑Chúirt dearbhú faoi fho‑alt (1), féadfaidh sí cibé ordacháin 
is cuí léi a thabhairt d’fhonn éifeacht a thabhairt don dearbhú.

 (5) Go háirithe, maidir leis an ordú lena bhforáiltear don dearbhú, nó maidir le hordú 
forlíontach, féadfaidh foráil a bheith ann chun dliteanas aon duine faoin dearbhú (an 
“freagróir”) a chur de mhuirear—

  (a) ar aon fhiach nó oibleagáid a bheidh dlite den GÉCS don fhreagróir, nó 

  (b) ar aon mhorgáiste nó muirear, nó aon leas in aon mhorgáiste nó muirear, ar aon 
sócmhainní de chuid an GÉCS a bheidh— 

   (i) ar seilbh ag an bhfreagróir nó dílsithe dó nó di nó ar seilbh ag aon duine, nó 
dílsithe d’aon duine, thar a cheann nó thar a ceann, nó

   (ii) ar seilbh ag aon duine, nó dílsithe d’aon duine, a dhéanfaidh éileamh mar shannaí 
ar an bhfreagróir, nó tríd an bhfreagróir, nó ar aon duine nó trí aon duine a bheidh 
ag gníomhú thar ceann aon duine den sórt sin.

 (6) Féadfaidh an Ard‑Chúirt ó am go ham cibé ordú breise a dhéanamh a bheidh riachtanach 
chun 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 atá faoi dhliteanas faoin dearbhú, an fiach, 
an oibleagáid, an morgáiste nó an muirear a chruthú, a eisiúint nó a aistriú, nó an leas 
a chruthú, ach ní fholaíonn sé sannaí ar chomaoin luachmhar (gan comaoin ar mhodh 
pósadh a áireamh) a tugadh de mheon macánta agus gan fógra i dtaobh aon cheann de na 
nithe a ndéanfar an dearbhú ar a bhforas.

 (8) Ní dhéanfaidh an Ard‑Chúirt dearbhú faoin alt seo i leith duine má mheasann sí—

  (a) go ndearna an duine gach beart réasúnach chun a áirithiú go gcomhlíonfadh an 
GÉCS ailt 109 go 113, nó

  (b) go raibh forais réasúnacha ag an duine chun a chreidiúint, agus gur chreid sé nó sí, 
maidir le duine inniúil iontaofa, agus é nó í ag gníomhú faoi mhaoirseacht nó faoi 
rialú stiúrthóir ar an GÉCS ar cuireadh an fhreagracht sin go foirmiúil air nó uirthi—
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   (i) gur cuireadh de dhualgas ar an duine sin a chinntiú go gcomhlíonfaí na hailt sin, 
agus

   (ii) go raibh an duine sin in ann an dualgas sin a chomhlíonadh.

 (9) Beidh éifeacht leis an alt seo d’ainneoin go bhféadfaidh an duine lena mbaineann a 
bheith faoi dhliteanas coiriúil i leith na nithe a mbeidh an dearbhú le déanamh ar a 
bhforas.

caibidil 2

Cuntais bhliantúla

Cuntais bhliantúla

116. (1) Déanfaidh stiúrthóirí GÉCS cuntais a ullmhú i leith gach bliana airgeadais.

 (2) Beidh na nithe seo a leanas ar áireamh sna cuntais:

  (a) clár comhardaithe nó ráiteas sócmhainní agus dliteanas;

  (b) cuntas mionsonraithe ioncaim agus caiteachais i leith na bliana airgeadais;

  (c) an fhaisnéis eile dá bhforáiltear sa Sceideal.

 (3) Tabharfaidh na cuntais bhliantúla léargas fíorcheart ar shócmhainní, dliteanais agus staid 
airgeadais an GÉCS i ndeireadh na bliana airgeadais agus ar bhrabús nó caillteanas an 
GÉCS i leith na bliana airgeadais.

 (4) Féadfar na cuntais bhliantúla a ullmhú—

  (a) de réir an chleachtais cuntasaíochta a bhfuil glacadh coitianta leis sa Stát,

  (b) de réir caighdeáin idirnáisiúnta um thuairisciú airgeadais, nó

  (c) faoi réir fho‑alt (5), de réir bailiúchán eile caighdeán cuntasaíochta.

 (5) A mhéid nach sáraíonn úsáid aon bhailiúcháin eile caighdeán cuntasaíochta aon fhoráil 
den Chuid seo, féadfar léargas fíorcheart ar shócmhainní agus dliteanais, staid airgeadais 
agus brabús nó caillteanas GÉCS a thabhairt trí úsáid na gcaighdeán sin ag an GÉCS le 
linn dó a chuntais bhliantúla a ullmhú.

 (6) San alt seo, ciallaíonn “bailiúchán eile caighdeán cuntasaíochta” caighdeáin is gá do 
chuntais comhlachtaí corpraithe a chomhlíonadh arna leagan síos ag aon chomhlacht nó 
comhlachtaí a bhfuil údarás aige nó acu chun cuntais den chineál sin a leagan síos—

  (a) i Stáit Aontaithe Mheiriceá,

  (b) i gCeanada,

  (c) sa tSeapáin, nó

  (d) i cibé tír nó críoch eile a fhorordófar le rialacháin arna ndéanamh ag an Aire,

  agus a fhorordófar le rialacháin arna ndéanamh amhlaidh.

 (7) Sula ndéanfaidh an tAire rialacháin faoi fho‑alt (6)—
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  (a) rachaidh sé nó sí i gcomhairle leis an mBanc, agus

  (b) féadfaidh sé nó sí dul i gcomhairle le cibé daoine eile is cuí leis nó léi.

 (8) Féadfar cuntais ar leithligh a ullmhú agus a thíolacadh i leith fochiste nó fochistí; agus 
léifear na tagairtí go léir do GÉCS, más cuí, mar thagairtí don fhochiste nó do na fochistí 
ar ina leith a ullmhófar na cuntais ar leithligh.

 (9) Maidir leis an gceanglas go ndéanfar, sna cuntais bhliantúla arna n‑ullmhú de réir 
Caighdeáin Idirnáisiúnta um Thuairisciú Airgeadais, sócmhainní, dliteanais, staid 
airgeadais, feidhmíocht airgeadais agus sreabhadh airgid an GÉCS i ndeireadh na 
bliana airgeadais a chur i láthair go cóir, meastar é a bheith coibhéiseach leis an léargas 
fíorcheart a cheanglaítear a thabhairt le fo‑alt (3).

 (10) Má mhainníonn stiúrthóirí GÉCS fo‑alt (1), (2) nó (3) a chomhlíonadh, déanfaidh siad 
cion de chuid earnáil 2.

 (11) San alt seo, ciallaíonn “caighdeáin idirnáisiúnta um thuairisciú airgeadais” na caighdeáin 
idirnáisiúnta um thuairisciú airgeadais, de réir bhrí Rialachán (CE) Uimh. 1606/2002 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Iúil 20021, arna nglacadh ó am go ham 
ag Coimisiún an Aontais Eorpaigh de réir an Rialacháin sin.

Faisnéis faoi stiúrthóirí le bheith sna cuntais

117. (1) I gcuntais bhliantúla GÉCS taispeánfar, a mhéid a bheidh an fhaisnéis i dtaifid 
chuntasaíochta an GÉCS nó a mhéid a bheidh an ceart ag an GÉCS í a fháil ó na daoine 
lena mbaineann—

  (a) méid comhiomlán dhíolaíochtaí na stiúrthóirí,

  (b) méid comhiomlán pinsean stiúrthóirí nó iarstiúrthóirí, agus

  (c) méid comhiomlán aon chúitimh a tugadh do stiúrthóirí nó d’iarstiúrthóirí mar gheall 
ar chailleadh oifige.

 (2) Maidir leis an méid a bheidh le taispeáint faoi mhír (a) d’fho‑alt (1)—

  (a) áireofar ann aon díolaíochtaí a íocadh le haon duine nó ab infhaighte ag aon duine i 
leith a sheirbhísí nó a seirbhísí mar stiúrthóir ar an GÉCS nó i leith a sheirbhísí nó 
a seirbhísí, le linn dó nó di a bheith ina stiúrthóir ar an GÉCS, mar stiúrthóir ar aon 
fhochuideachta de chuid an GÉCS nó ar shlí eile i dtaca le bainistiú ghnóthaí an 
GÉCS nó gnóthaí aon fhochuideachta de chuid an GÉCS, agus

  (b) déanfar idirdhealú ann idir díolaíochtaí i leith seirbhísí mar stiúrthóir agus  
díolaíochtaí eile.

 (3) Maidir leis an méid a bheidh le taispeáint faoi mhír (b) d’fho‑alt (1)—

  (a) ní áireofar ann aon phinsean a íocadh nó ab infhaighte faoi scéim pinsin más scéim í 
de chineál gur leor go substaintiúil na ranníocaí fúithi chun an scéim a chothabháil, 
ach, faoina réir sin, áireofar ann aon phinsean a íocadh nó ab infhaighte i leith aon 
seirbhísí a thug stiúrthóir nó iarstiúrthóir, 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, agus

1 IO Uimh. L 243, 11.09.2002, lch 1
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  (b) déanfar idirdhealú ann idir pinsin i leith seirbhísí mar stiúrthóir agus pinsin eile.

 (4) Maidir leis an méid a bheidh le taispeáint faoi mhír (c) d’fho‑alt (1)—

  (a) áireofar ann aon phinsean a íocadh le stiúrthóir nó iarstiúrthóir nó ab infhaighte aige 
nó aici i modh cúiteamh mar gheall ar chailleadh oifige mar stiúrthóir ar an GÉCS 
nó mar gheall ar chailleadh aon oifige eile le linn dó nó di a bheith ina stiúrthóir ar 
an GÉCS, nó ar scor dó nó di de bheith ina stiúrthóir ar an GÉCS nó i dtaca leis an 
gcéanna, arb oifig í i dtaca le bainistiú ghnóthaí an GÉCS nó mar gheall ar chailleadh 
aon oifige mar stiúrthóir nó ar shlí eile i dtaca le bainistiú gnóthaí aon fhochuideachta 
de chuid an GÉCS, agus

  (b) déanfar idirdhealú ann idir cúiteamh i leith oifig an stiúrthóra agus cúiteamh i leith 
oifigí eile.

 (5) Maidir leis na méideanna a bheidh le taispeáint faoi gach mír d’fho‑alt (1)—

  (a) áireofar iontu na suimeanna iomchuí go léir a d’íoc siad seo a leanas nó ab  
infhaighte uathu—

   (i) an GÉCS,

   (ii) fochuideachtaí an GÉCS, agus

   (iii) aon duine eile,

   seachas suimeanna a mbeidh cuntas le tabhairt orthu don GÉCS nó d’aon cheann dá 
fhochuideachtaí nó d’iarchomhaltaí nó do chomhaltaí láithreacha de chuid an GÉCS 
nó d’aon cheann dá fhochuideachtaí nó d’aon aicme de na comhaltaí sin, agus

  (b) déanfar idirdhealú iontu, i gcás an mhéid a bheidh le taispeáint faoi mhír (c) d’fho‑alt 
(1), idir na suimeanna a d’íoc an GÉCS, fochuideachtaí an GÉCS agus daoine seachas 
an GÉCS agus a fhochuideachtaí nó ab infhaighte uathu sin faoi seach.

 (6) Is iad na méideanna a bheidh le taispeáint faoin alt seo 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 rith na bliana sin, sa dóigh, 
áfach—

  (a) más rud é nach dtaispeánfar aon suimeanna sna cuntais don bhliain airgeadais 
iomchuí ar an bhforas go ndlífidh an duine a fuair iad cuntas a thabhairt iontu mar 
a luaitear i mír (a) d’fho‑alt (5) 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 i modh liúntas caiteachas a chur faoi 
mhuirear cáin ioncaim tar éis dheireadh na bliana airgeadais iomchuí,

  go ndéanfar na suimeanna sin, go feadh an méid a scaoilfear an dliteanas nó nach 
bhforfheidhmeofar é nó a chuirfear faoi mhuirear iad amhlaidh, a thaispeáint sna chéad 
chuntais inarb indéanta iad a thaispeáint agus go ndéanfar idirdhealú idir iad agus na 
méideanna a bheidh le taispeáint sna cuntais sin ar leithligh ón bhfo‑alt seo.

 (7) I gcás gur gá déanamh amhlaidh chun aon idirdhealú a cheanglaítear leis an alt seo a 
dhéanamh ar aon mhéid, féadfaidh na stiúrthóirí aon íocaíochtaí a chionroinnt ar cibé 
modh is cuí leo ar na nithe ar ina leith a íocadh iad nó is infhaighte iad.
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 (8) Más rud é nach gcomhlíonfar ceanglais an ailt seo i gcás aon chuntais, beidh sé de 
dhualgas ar iniúchóirí an GÉCS, a mhéid is féidir leo le réasún, ráiteas ina mbeidh na 
sonraí is gá a chur sa tuarascáil ar na cuntais.

 (9) Má mhainníonn GÉCS fo‑alt (1) a chomhlíonadh, déanfaidh an GÉCS agus aon oifigeach 
dó a rinne mainneachtain cion de chuid earnáil 3.

 (10) San alt seo, aon tagairt d’fhochuideachta de chuid GÉCS—

  (a) i ndáil le duine atá nó a bhí, le linn dó nó di a bheith ina stiúrthóir ar an GÉCS, ina 
stiúrthóir freisin, de bhua ainmniúchán ón GÉCS (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 fhochuideachta don GÉCS, agus

  (b) measfar, chun críocha fho‑ailt (2) agus (3), í a bheith ag tagairt d’fhochuideachta 
an tráth a tugadh na seirbhísí agus, chun críocha fho‑alt (4), í a bheith ag tagairt 
d’fhochuideachta díreach roimh chailleadh na hoifige mar stiúrthóir ar an GÉCS.

 (11) Chun críocha an ailt seo—

  (a) folóidh tagairtí do chúiteamh mar gheall ar chailleadh oifige suimeanna a íocadh mar 
chomaoin maidir le, nó i dtaca le, duine do scor dá oifig nó dá hoifig;

  (b) folaíonn “díolaíochtaí”, i ndáil le stiúrthóir, táillí agus céatadáin, aon suimeanna a 
íocadh i modh liúntas caiteachas a mhéid a chuirtear na suimeanna sin faoi mhuirear 
cáin ioncaim, aon ranníoc a íocadh i leith an stiúrthóra faoi aon scéim pinsin, agus an 
luach airgid a mheastar a bheith ar aon sochair eile a fuair an stiúrthóir ar shlí seachas 
in airgead tirim a mhéid a chuirtear iad faoi mhuirear cáin ioncaim;

  (c) folaíonn “pinsean” aon aoisliúntas, aois‑aisce nó íocaíocht dá samhail;

  (d) ciallaíonn “scéim pinsin” scéim chun pinsin a sholáthar i leith seirbhísí mar stiúrthóir 
nó eile a chothabháiltear go hiomlán nó go páirteach le ranníocaí agus ciallaíonn 
“ranníoc”, i ndáil le scéim pinsin, 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 bhféadfaidh go dtiocfadh pinsin chun bheith iníoctha ina leith faoin 
scéim, ach amháin nach bhfolaíonn sé aon íocaíocht i leith 2 dhuine nó níos mó 
murab infhionnta an méid a íocadh i leith gach duine díobh.

caibidil 3

Tuarascálacha stiúrthóirí

Tuarascáil stiúrthóirí

118. (1) Ullmhóidh stiúrthóirí GÉCS tuarascáil (“tuarascáil stiúrthóirí”) i leith gach bliana 
airgeadais ina ndéileálfar, a mhéid is ábhartha chun staid ghnóthaí an GÉCS (agus, má 
tá fochuideachtaí aige, staid ghnóthaí an GÉCS agus a fhochuideachtaí mar ghrúpa) a 
mheas—

  (a) le haon athrú a tháinig i rith na bliana airgeadais ar an gcineál gnó a rinne an GÉCS, 
nó fochuideachtaí an GÉCS, nó ar na haicmí gnó ina bhfuil leas ag an GÉCS, cibé 
acu is mar chomhalta de GÉCS eile nó de chuideachta nó ar shlí eile é, agus
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  (b) leis an méid, más ann, a mholann siad is cóir a íoc i modh díbhinne agus an méid, 
más ann, a bheartaíonn siad a chur i gcúlchistí.

 (2) Ceadóidh an bord stiúrthóirí an tuarascáil agus síneoidh 2 stiúrthóir í thar ceann na 
stiúrthóirí.

 (3) Beidh sa tuarascáil liosta de chomhlachtaí corpraithe a mbeidh ceachtar de na 
coinníollacha seo a leanas comhlíonta i ndáil leo i ndeireadh bhliain airgeadais an GÉCS:

  (a) go bhfuil an comhlacht corpraithe ina fhochuideachta don GÉCS;

  (b) cé nach fochuideachta don GÉCS an comhlacht corpraithe, go bhfuil teideal 
tairbhiúil ag an GÉCS chun breis is 20 faoin gcéad, de réir luach ainmniúil, de na 
scaireanna ann lena ngabhann cearta vótála (seachas cearta vótála nach n‑eascróidh 
ach in imthosca sonraithe).

 (4) Déanfar idirdhealú sa liosta dá dtagraítear i bhfo‑alt (3) idir comhlachtaí corpraithe a 
thagann faoi réim mhír (a) agus na cinn a thagann faoi réim mhír (b) den fho‑alt sin, agus 
luafar ann i ndáil le gach comhlacht corpraithe díobh sin—

  (a) a ainm,

  (b) cár corpraíodh é, agus

  (c) an cineál gnó atá á sheoladh aige.

 (5) Beidh an fhaisnéis seo a leanas sa tuarascáil:

  (a) athbhreithniú ceart ar fhorbairt agus feidhmíocht ghnó an GÉCS agus ar staid an 
GÉCS agus, i ndáil lena fhochuideachtaí, más ann, ar fhorbairt agus feidhmíocht a 
ngnó agus ar a staid, le linn na bliana airgeadais dar críoch dáta an chláir comhardaithe 
iomchuí mar aon le tuairisc ar na príomhphriacail agus ar na príomhéiginnteachtaí 
atá rompu;

  (b) sonraí i dtaobh aon teagmhais thábhachtacha a rinne difear don GÉCS nó d’aon 
cheann dá fhochuideachtaí, más ann, agus a tharla ó dheireadh na bliana sin;

  (c) léiriú ar na forbairtí is dócha á tharlóidh sa todhchaí i ngnó an GÉCS agus a 
fhochuideachtaí, más ann;

  (d) i ndáil leis an GÉCS agus lena fhochuideachtaí, más ann, d’úsáid ionstraimí airgeadais 
agus i gcás gurb ábhartha é maidir le measúnú a dhéanamh ar shócmhainní, dliteanais, 
staid airgeadais agus brabús nó caillteanas an GÉCS agus, de réir mar a bheidh, an 
ghrúpa—

   (i) cuspóirí agus beartais bainistithe priacal airgeadais an GÉCS agus an ghrúpa, 
lena n‑áirítear an beartas maidir le fálú a dhéanamh ar gach mórchineál idirbhirt 
thuartha lena n‑úsáidtear cuntasaíocht fálaithe, agus

   (ii) risíocht an GÉCS agus an ghrúpa le priacal praghais, priacal creidmheasa, priacal 
leachtaíochta agus priacal sreafa airgid.

 (6) Maidir leis an athbhreithniú a luaitear i bhfo‑alt (5)(a)—

  (a) is anailís chothrom chuimsitheach é ar fhorbairt agus feidhmíocht ghnó an GÉCS 
agus ar staid an GÉCS agus, i ndáil lena fhochuideachtaí, más ann, ar fhorbairt agus 
feidhmíocht a ngnó agus ar a staid, i gcomhréir le méid agus castacht an ghnó, agus
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  (b) a mhéid is gá chun forbairt, feidhmíocht nó staid an GÉCS agus a fhochuideachtaí, 
más ann, a thuiscint, beidh ann anailís ar phríomhtháscairí feidhmíochta airgeadais, 
agus, más cuí, neamhairgeadais, is iomchuí maidir leis an ngnó áirithe, lena n‑áirítear 
faisnéis is iomchuí maidir le nithe comhshaoil agus fostaithe, agus, más cuí, beidh 
ann mínithe breise i dtaobh méideanna a bheidh sna cuntais bhliantúla.

 (7) Má mhainníonn GÉCS an t‑alt seo a chomhlíonadh, déanfaidh an GÉCS agus aon 
oifigeach dó a rinne mainneachtain cion de chuid earnáil 1.

Tuarascálacha athbhreithnithe stiúrthóirí

119. Más dealraitheach do stiúrthóirí GÉCS nár chomhlíon tuarascáil stiúrthóirí de chuid 
an GÉCS ceanglais an Achta seo nó rialacháin ón mBanc, féadfaidh siad tuarascáil 
athbhreithnithe a ullmhú.

caibidil 4

Iniúchadh

Tuarascálacha iniúchóirí maidir le cuntais

120. (1) Déanfaidh GÉCS, i leith a chuntas bliantúil, comhshocraíocht chun go ndéanfaidh 
iniúchóir—

  (a) iad a iniúchadh, agus

  (b) tuarascáil a thabhairt do scairshealbhóirí an GÉCS maidir leis an iniúchadh.

 (2) Luafar go soiléir sa tuarascáil iniúchóirí tuairim na n‑iniúchóirí reachtúla maidir leis na 
nithe seo a leanas—

  (a) cibé acu an dtugtar sna cuntais bhliantúla léargas fíorcheart—

   (i) i gcás clár comhardaithe, ar shócmhainní, dliteanais agus staid airgeadais an 
GÉCS i ndeireadh na bliana airgeadais,

   (ii) i gcás cuntas sochair agus dochair, ar bhrabús nó caillteanas an GÉCS i leith na 
bliana airgeadais,

   agus

  (b) cibé acu ar ullmhaíodh na cuntais bhliantúla go cuí de réir an chreata tuairiscithe 
airgeadais iomchuí.

 (3) Cuirfear cóip den tuarascáil iniúchóirí ag gabháil leis na cuntais bhliantúla agus leis an 
tuarascáil stiúrthóirí i leith na bliana airgeadais de chuid an GÉCS lena mbaineann an 
tuarascáil.

 (4) Má mhainníonn GÉCS fo‑alt (1) nó (3) a chomhlíonadh, déanfaidh an GÉCS agus aon 
oifigeach dó a rinne mainneachtain cion de chuid earnáil 3.
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Breithniú an iniúchóra i dtaobh tuarascáil na stiúrthóirí a bheith ag teacht le cuntais an 
GÉCS

121. Déanfaidh an t‑iniúchóir, le linn dó nó di an tuarascáil i ndáil le GÉCS a ullmhú mar a 
cheanglaítear le halt 120(1)(b)—

  (a) a bhreithniú an bhfuil an fhaisnéis a thugtar sa tuarascáil ó na stiúrthóirí i ndáil leis 
an mbliain airgeadais ag teacht leis na cuntais a d’ullmhaigh an GÉCS don bhliain 
sin, agus

  (b) a lua sa tuarascáil an bhfuil nó nach bhfuil, i dtuairim an iniúchóra, an fhaisnéis sin 
ag teacht leis na cuntais sin.

Dualgas an iniúchóra i ndáil le cion indíotáilte a bhfuil drochamhras ann go ndearnadh é

122. (1) I gcás, i gcúrsa, agus de bhua, iniúchadh a dhéanamh ar chuntais GÉCS, go dtiocfaidh 
faisnéis i seilbh an iniúchóra a fhágfaidh go dtiocfaidh an t‑iniúchóir ar an tuairim go 
bhfuil forais réasúnacha ann chun a chreidiúint go bhfuil cion indíotáilte faoin Acht seo 
déanta ag an GÉCS nó ag oifigeach nó gníomhaire dó, déanfaidh na hiniúchóirí, gan mhoill 
tar éis dóibh teacht ar an tuairim sin, an tuairim sin a chur in iúl don ghníomhaireacht 
forfheidhmithe iomchuí agus mionsonraí i dtaobh na bhforas ar ar tháinig siad ar an 
tuairim sin a sholáthar don ghníomhaireacht forfheidhmithe sin.

 (2) I gcás go dtabharfaidh iniúchóir GÉCS fógra don ghníomhaireacht forfheidhmithe 
iomchuí i dtaobh aon ní de bhun fho‑alt (1), déanfaidh an t‑iniúchóir, i dteannta na 
hoibleagáidí faoin bhfo‑alt sin a chomhlíonadh, má éilíonn an ghníomhaireacht 
forfheidhmithe sin air nó uirthi é—

  (a) cibé faisnéis bhreise i ndáil leis an ní atá i seilbh nó faoi rialú an iniúchóra agus 
a éileoidh an ghníomhaireacht forfheidhmithe sin a thabhairt don ghníomhaireacht 
forfheidhmithe sin, lena n‑áirítear cibé faisnéis bhreise i ndáil leis na mionsonraí i 
dtaobh na bhforas ar ar tháinig an t‑iniúchóir ar an tuairim dá dtagraítear san fho‑alt 
sin,

  (b) cibé rochtain ar aon doiciméid i ndáil leis an ní atá i seilbh nó faoi rialú an 
iniúchóra agus a éileoidh an ghníomhaireacht forfheidhmithe sin a thabhairt don 
ghníomhaireacht forfheidhmithe sin, agus

  (c) cibé rochtain ar shaoráidí chun cóipeanna a dhéanamh de na leabhair sin agus de 
na doiciméid sin, nó chun sleachta a thógáil astu, a éileoidh an ghníomhaireacht 
forfheidhmithe sin a thabhairt don ghníomhaireacht forfheidhmithe sin.

 (3) Ní chuireann aon ní san alt seo iallach ar aon duine aon fhaisnéis a nochtadh a mbeadh an 
duine i dteideal diúltú í a thabhairt ar aird ar fhorais a bhaineann le pribhléid ghairmiúil 
dhlíthiúil ná ní údaraíonn aon ní san alt seo aon doiciméad a iniúchadh ná a chóipeáil ina 
mbeidh faisnéis den sórt sin a bheidh i seilbh an duine.

 (4) Ní mheasfar aon dualgas gairmiúil nó dlíthiúil, a mbeidh iniúchóir faoina réir de bhua 
ceapachán mar iniúchóir ar GÉCS, a bheith sáraithe ag iniúchóir, agus ní bheidh iniúchóir 
faoi dhliteanas ar bith i leith an GÉCS, ná i leith scairshealbhóirí, chreidiúnaithe ná 
pháirtithe leasmhara eile an GÉCS, mar gheall ar chomhlíonadh oibleagáide arna forchur 
leis an alt seo nó faoin alt seo.
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 (5) Is gníomhaireachtaí forfheidhmithe an Banc agus an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú 
Corparáideach chun críocha an ailt seo; agus, san alt seo, ciallaíonn “gníomhaireacht 
forfheidhmithe iomchuí”—

  (a) maidir leis na cionta a shonraítear i bhfo‑alt (1) d’alt 176, an Banc;

  (b) maidir leis na cionta a shonraítear i bhfo‑alt (2) den alt sin, an Stiúrthóir um 
Fhorfheidhmiú Corparáideach;

  (c) maidir leis na cionta a shonraítear i bhfo‑alt (3) den alt sin, an Banc agus an Stiúrthóir 
um Fhorfheidhmiú Corparáideach araon.

 (6) Má mhainníonn iniúchóir an t‑alt seo a chomhlíonadh, déanfaidh an t‑iniúchóir cion de 
chuid earnáil 1.

Incháilitheacht chun bheith mar iniúchóir

123.  (1) Ní bheidh aon duine seachas iniúchóir reachtúil ceadaithe nó gnólacht  
iniúchóireachta ceadaithe faoi Chuid 4 de na Rialacháin um Iniúchtaí incheaptha mar 
iniúchóir ar GÉCS.

 (2) Ní bheidh aon duine incheaptha mar iniúchóir ar GÉCS más rud é—

  (a) gur oifigeach nó fostaí de chuid an GÉCS lena mbaineann an duine,

  (b) gur comhpháirtí nó fostaí de chuid duine den sórt sin, nó comhpháirtíocht ar  
comhalta di duine den sórt sin, an duine, nó

  (c) go bhfuil idir an duine agus an GÉCS ceangal d’aon tuairisc mar a shonraítear i 
gCuid 7 de na Rialacháin um Iniúchtaí.

 (3) Chun críocha fho‑alt (2), ní mheasfar gur oifigeach ná fostaí de chuid an GÉCS iniúchóir 
ar GÉCS.

 (4) Má tharlaíonn, le linn téarma oifige duine mar iniúchóir ar GÉCS, go dtiocfaidh an 
duine chun bheith neamh‑incheaptha chun na hoifige, scarfaidh an duine leis an oifig gan 
mhoill agus tabharfaidh sé nó sí fógra i scríbhinn don GÉCS gur scar sé nó sí leis an oifig 
mar gheall ar neamh‑incháilitheacht.

Iniúchóir do ghníomhú i gcás é nó í a bheith neamh‑incháilithe

124.  (1) Ní ghníomhóidh aon duine mar iniúchóir ar GÉCS má tá sé nó sí neamh‑incheaptha  
chun na hoifige.

 (2) Má ghníomhaíonn duine mar iniúchóir ar GÉCS agus é nó í neamh‑incheaptha, déanfaidh 
an duine cion de chuid earnáil 2.

Iniúchóirí a cheapadh

125.  (1) Déanfaidh GÉCS, ag gach cruinniú ginearálta bliantúil, iniúchóir nó iniúchóirí a 
cheapadh chun oifig a shealbhú ó dheireadh an chruinnithe sin go dtí deireadh an chéad 
chruinnithe ghinearálta bhliantúil eile.

 (2) Féadfaidh stiúrthóirí an GÉCS na chéad iniúchóirí ar GÉCS a cheapadh aon tráth roimh 
an gcéad chruinniú ginearálta bliantúil de chuid an GÉCS agus déanfaidh iniúchóirí arna 
gceapadh amhlaidh oifig a shealbhú go dtí deireadh an chruinnithe sin.
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 (3) I gcás nach ndéanfar aon cheapachán faoi fho‑alt (2), féadfaidh aon GÉCS i gcruinniú 
ginearálta na chéad iniúchóirí ar an GÉCS a cheapadh.

 (4) Ar an dáta ar a ligfear tionól cruinnithe ghinearálta bhliantúil thar ceal de réir alt 89(4), 
scoirfidh aon iniúchóir nó iniúchóirí a cheapfar de réir fho‑alt (2) nó (3) d’oifig a shealbhú 
agus déanfaidh na stiúrthóirí an t‑iniúchóir nó na hiniúchóirí a athcheapadh nó iniúchóir 
nua nó iniúchóirí nua a cheapadh láithreach.

 (5) Déanfaidh stiúrthóirí aon GÉCS nach dtionólann cruinnithe ginearálta bliantúla an 
t‑iniúchóir nó na hiniúchóirí a cheapadh.

 (6) I gcás, in aon chás, nach gceapfar aon iniúchóirí mar a cheanglaítear leis an alt seo, 
féadfaidh an Banc duine a bheidh incheaptha mar iniúchóir faoi alt 123 a cheapadh chun 
an folúntas a líonadh.

Corrfholúntas

126.  (1) Féadfaidh stiúrthóirí GECS, nó an GÉCS i gcruinniú ginearálta, corrfholúntas in oifig an 
iniúchóra a líonadh.

 (2) Fad a bheidh folúntas in oifig an iniúchóra, féadfaidh aon iniúchóir marthanach nó 
leanúnach leanúint de ghníomhú.

Comhpháirtíochtaí

127.  (1) Tá feidhm ag fo‑ailt (3) go (6) maidir le comhpháirtíocht a cheapadh mar iniúchóir ar 
GÉCS, is comhpháirtíocht arna comhdhéanamh faoi dhlí an Stáit, nó faoi dhlí aon tíre nó 
críche nach duine dlíthiúil inti comhpháirtíocht.

 (2) Tá feidhm ag fo‑ailt (4) go (6) maidir le comhpháirtíocht a cheapadh mar iniúchóir ar 
GÉCS, is comhpháirtíocht arna comhdhéanamh faoi dhlí aon tíre nó críche faoinar duine 
dlíthiúil comhpháirtíocht.

 (3) Maidir le ceapachán iniúchóra i gcás comhpháirtíochta, mura léir a mhalairt d’intinn, 
is ceapachán de chuid na comhpháirtíochta sa cháil sin agus ní ceapachán de chuid na 
gcomhpháirtithe é.

 (4) I gcás go scoirfidh comhpháirtíocht, déileálfar le ceapachán na comhpháirtíochta mar 
iniúchóir mar cheapachán a thugann faoina réim—

  (a) aon chomhpháirtíocht a thiocfaidh i gcomharbas ar chleachtas na comhpháirtíochta 
sin agus atá incheaptha, agus

  (b) aon duine a thiocfaidh i gcomharbas ar an gcleachtas sin tar éis dó nó di é a sheoladh 
i gcomhpháirtíocht agus atá incheaptha.

 (5) Chun críche fho‑alt (4)—

  (a) ní mheasfar go dtagann comhpháirtíocht i gcomharbas ar chleachtas comhpháirtíochta 
eile ach amháin i gcás gurb ionann, go substaintiúil, comhaltaí na comhpháirtíochta 
comharbais agus na comhaltaí a bhí sa chomhpháirtíocht roimhe sin, agus

  (b) ní mheasfar go dtagann comhpháirtíocht nó duine eile i gcomharbas ar chleachtas 
comhpháirtíochta ach amháin i gcás go dtiocfaidh sí nó sé i gcomharbas ar iomlán 
nó ar mhórchuid ghnó na comhpháirtíochta roimhe sin.
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 (6) I gcás go scoirfidh comhpháirtíocht agus nach dtiocfaidh aon duine i gcomharbas ar 
an gceapachán faoi fho‑alt (4), measfar maidir leis an gceapachán, le toiliú an GÉCS, 
go dtugann sé faoina réim comhpháirtíocht nó duine eile is incheaptha a thagann i 
gcomharbas ar ghnó na comhpháirtíochta roimhe sin nó ar cibé cuid de a gcomhaontóidh 
an GÉCS go ndéileálfar léi mar chuid a chuimsíonn an ceapachán.

Rochtain iniúchóra ar thaifid

128.  (1) Beidh ag iniúchóir ar GÉCS gach tráth ceart rochtana ar thaifid chuntasaíochta an GÉCS 
agus beidh sé nó sí i dteideal cibé faisnéis agus mínithe a éileamh ar oifigigh an GÉCS a 
mheasfaidh siad a bheith riachtanach chun a ndualgais mar iniúchóirí a chomhlíonadh.

 (2) Aon oifigeach do GÉCS a dhéanfaidh ráiteas (cibé acu i scríbhinn nó ó bhéal) go feasach 
le hiniúchóir ar GÉCS—

  (a) ar ráiteas é a thugann aon fhaisnéis nó mínithe, nó a airbheartaíonn aon fhaisnéis nó 
mínithe a thabhairt, a éileoidh an t‑iniúchóir, nó atá sé nó sí i dteideal a éileamh, mar 
iniúchóir ar an GÉCS, agus

  (b) atá míthreorach, bréagach nó mealltach i bponc ábhartha,

  déanfaidh sé nó sí cion de chuid earnáil 2.

Cearta iniúchóirí

129.  (1) Tá teideal ag iniúchóir ar GÉCS—

  (a) gach fógra i dtaobh aon chruinniú ginearálta den GÉCS, agus gach cumarsáid eile a 
bhaineann leis, a fháil atá scairshealbhóir den GÉCS i dteideal a fháil,

  (b) freastal ar aon chruinniú ginearálta den GÉCS, agus

  (c) éisteacht a fháil ag aon chruinniú ginearálta maidir le haon chuid de ghnó an 
chruinnithe a bhaineann leis nó léi mar iniúchóir.

 (2) Maidir le ceart iniúchóra chun freastal ar chruinniú ginearálta agus éisteacht a fháil aige, 
is ceart infheidhmithe é i gcás comhlacht corpraithe nó comhpháirtíochta atá ag pearsa 
aonair atá údaraithe i scríbhinn aige nó aici chun gníomhú mar a ionadaí nó a hionadaí 
ag an gcruinniú.

Luach saothair iniúchóirí

130.  (1) Déanfaidh an GÉCS luach saothair iniúchóra GÉCS a ceapfaidh an GÉCS i gcruinniú 
ginearálta a shocrú i gcruinniú ginearálta nó ar cibé modh a chinnfidh an GÉCS i 
gcruinniú ginearálta.

 (2) Socróidh na stiúrthóirí nó an Banc luach saothair iniúchóra ar GÉCS a cheapfaidh na 
stiúrthóirí nó an Banc (agus beidh an luach saothair iníoctha ag an GÉCS i gcás gurb é 
an Banc a shocróidh é).

Cumhacht údaráis inniúil

131. Maidir le cumhacht údaráis inniúil, dá dtagraítear i Rialachán 75 de na Rialacháin um 
Iniúchtaí, chun a chinntiú go mbeidh forálacha i leith táillí iniúchta reachtúla ar áireamh ina 
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chuid caighdeán, beidh sí infheidhmithe i ndáil le hiniúchóirí ar ghléasanna Éireannacha 
um chomhbhainistiú sócmhainní—

  (a) chun na gcríoch céanna, agus

  (b) faoi réir na gcoinníollacha céanna.

Iniúchóir a chur as oifig

132. (1) Féadfaidh GÉCS le rún iniúchóir a chur as oifig d’ainneoin téarmaí aon  
chomhaontaithe idir é agus an t‑iniúchóir.

 (2) I gcás go ndéanfar, ag cruinniú ginearálta de GÉCS, rún a rith ag cur iniúchóir as oifig, 
déanfaidh an GÉCS, tráth nach déanaí ná 14 lá tar éis an dáta a tionóladh an cruinniú, 
fógra i scríbhinn a thabhairt don Bhanc gur ritheadh an rún.

 (3) Ní mheasfar maidir le haon ní san alt seo gur ní é a bhainfidh de dhuine a chuirfear as 
oifig faoi cúiteamh nó damáistí is iníoctha i leith ceapachán an duine mar iniúchóir a 
fhoirceannadh nó aon cheapachán a fhoirceannfar in éineacht leis an gceapachán mar 
iniúchóir.

Rún chun iniúchóir a chur as oifig

133. (1) Ní bheidh éifeacht le rún ag cruinniú ginearálta de GÉCS—

  (a) ag cur iniúchóir as oifig sula mbeidh deireadh le téarma oifige an iniúchóra, nó

  (b) ag ceapadh mar iniúchóir duine seachas an t‑iniúchóir atá ag scor,

  mura mbeidh fógra go bhfuil ar intinn an rún a thairiscint tugtha don GÉCS 28 lá ar a 
laghad roimh an gcruinniú ag a dtairgfear é.

 (2) Ar an GÉCS d’fháil fógra go bhfuil ar intinn rún a thairiscint faoi fho‑alt (1), déanfaidh 
sé gan mhoill cóip de a chur—

  (a) i gcás a thagann faoi réim fho‑alt (1)(a), chuig an duine a bheartaítear a chur as oifig,

  (b) i gcás a thagann faoi réim fho‑alt (1)(b), chuig an duine a bheartaítear a cheapadh 
agus chuig an iniúchóir atá ag scor.

 (3) Féadfaidh an t‑iniúchóir a bheartaítear a chur as oifig, nó an t‑iniúchóir atá ag scor, uiríll 
i scríbhinn a dhéanamh, i leith an rúin a bhfuil ar intinn é a dhéanamh, chuig an GÉCS 
(nach mbeidh thar fhad réasúnach) agus féadfaidh sé nó sí a iarraidh go dtabharfar fógra 
ina dtaobh do scairshealbhóirí an GÉCS.

 (4) Maidir leis an GÉCS (ach amháin i gcás go bhfaighidh an GÉCS na huiríll dá dtagraítear 
i bhfo‑alt (3) ródhéanach chun déanamh amhlaidh)—

  (a) déarfaidh sé, in aon fhógra i dtaobh an rúin a thabharfar do scairshealbhóirí an GÉCS, 
go ndearnadh na huiríll, agus

  (b) cuirfidh sé cóip de na huiríll chuig gach duine de na scairshealbhóirí a mbeidh a ainm 
nó a hainm ar chlár na scairshealbhóirí agus a gcuirfear nó ar cuireadh fógra i dtaobh 
an chruinnithe chuige nó chuici.
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 (5) Mura ndéanfar cóip d’aon uiríll dá dtagraítear i bhfo‑alt (3) a chur amach mar a 
cheanglaítear a dhéanamh toisc go bhfuarthas ródhéanach iad nó mar gheall ar 
mhainneachtain ag an GÉCS nó más rud é, ar cheachtar cúis díobh sin, nach ndéanfar 
aon bhearta a cheanglaítear a dhéanamh le fo‑alt (4)(a) nó (b), féadfaidh an t‑iniúchóir 
(gan dochar do cheart éisteacht ó bhéal a fháil) a cheangal go léifear amach na huiríll ag 
an gcruinniú.

 (6) Ní gá cóipeanna de na huiríll a chur amach, ní gá na bearta a cheanglaítear le fo‑alt (4)
(a) nó (b) a dhéanamh ná ní gá na huiríll a léamh amach ag an gcruinniú más rud é, ar 
iarratas arna dhéanamh ag an GÉCS nó ag aon duine eile a éileoidh gur duine éagóirithe 
é nó í, go bhfuil na cearta a thugtar leis an alt seo á mí‑úsáid ag aon duine chun poiblíocht 
gan ghá a fháil d’ábhar clúmhillteach agus féadfaidh an Ard‑Chúirt a ordú go ndéanfaidh 
an t‑iniúchóir costais an GÉCS ar iarratas den sórt sin a íoc go hiomlán nó go páirteach, 
fiú mura páirtí san iarratas an t‑iniúchóir.

Iniúchóir a cuireadh as oifig

134. (1) Aon iniúchóir a cuireadh as oifig, tá aige nó aici, d’ainneoin é no í a bheith curtha as 
oifig, na cearta a thugtar le halt 129 i ndáil le haon chruinniú den GÉCS—

  (a) ag a rachadh téarma oifige an iniúchóra in éag thairis sin, nó

  (b) ag a mbeartaítear an folúntas atá ann de dhroim an t‑iniúchóir a chur as oifig a 
líonadh.

 (2) An tagairt in alt 129 do ghnó is cás le duine mar iniúchóir, forléireofar í i ndáil le 
hiniúchóir a cuireadh as oifig mar thagairt do ghnó is cás le hiniúchóir den sórt sin mar 
iariniúchóir.

Iniúchóir d’éirí as oifig

135. (1) Féadfaidh iniúchóir ar GÉCS éirí as oifig trí fhógra i scríbhinn á rá sin a thaisceadh i 
gceannoifig an GÉCS.

 (2) Ní bheidh éifeacht le fógra dá dtagraítear i bhfo‑alt (1) mura mbeidh an ráiteas a 
cheanglaítear a thabhairt le halt 138 ag gabháil leis.

 (3) Oibríonn fógra éifeachtach i dtaobh éirí as oifig chun deireadh a chur le téarma oifige 
an iniúchóra amhail ar an dáta a thaiscfear an fógra nó ar cibé dáta is déanaí ná sin a 
shonrófar ann.

 (4) Déanfaidh GÉCS, tráth nach déanaí ná 14 lá tar éis an dáta a thaiscfear fógra i dtaobh éirí 
as oifig, cóip den fhógra a chur chuig an mBanc.

 (5) Má mhainníonn GÉCS fo‑alt (4) a chomhlíonadh, déanfaidh an GÉCS agus aon oifigeach 
dó a rinne mainneachtain cion de chuid earnáil 3.

Ráiteas imthosca

136. (1) Tá feidhm ag an alt seo i gcás go bhfuil ráiteas i dtaobh na n‑imthosca a measann 
iniúchóir gur chóir aird scairshealbhóirí nó chreidiúnaithe an GÉCS a tharraingt orthu ag 
gabháil le ráiteas i dtaobh an t‑iniúchóir d’éirí as oifig.

 (2) Féadfaidh iniúchóir foréileamh sínithe a thaisceadh i dteannta an fhógra, dá dtagraítear 
i bhfo‑alt (1), á iarraidh go gcomórfaí cruinniú ginearálta den GÉCS láithreach d’fhonn 
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cibé míniú ar na himthosca a bhain lena éirí as oifig nó lena héirí as oifig ar mian leis nó 
léi iad a chur faoi bhráid an chruinnithe a ghlacadh agus a bhreithniú.

 (3) Rachaidh an GÉCS ar aghaidh, tráth nach déanaí ná 21 lá tar éis an dáta a thaiscfear 
foréileamh, dá dtagraítear i bhfo‑alt (2), chun cruinniú a chomóradh le haghaidh lá nach 
déanaí ná 28 lá tar éis an dáta a thabharfar an fógra lena gcomórfar an cruinniú.

 (4) Féadfaidh iniúchóir a iarraidh ar an GÉCS ráiteas i scríbhinn (nach faide ná fad 
réasúnach) i dtaobh na n‑imthosca a bhain leis an éirí as oifig a scaipeadh ar gach duine 
de scairshealbhóirí an GÉCS a bhfuil a ainm nó a hainm ar chlár na scairshealbhóirí—

  (a) roimh an gcruinniú ginearálta a chomórfar de bhun an fhoréilimh, nó

  (b) roimh aon chruinniú ginearálta ag a rachadh téarma oifige an iniúchóra in éag thairis 
sin nó ag a mbeartaítear an folúntas a bheidh ann de dhroim an éirí as oifig a líonadh.

 (5) Maidir leis an GÉCS (mura bhfaighidh sé an ráiteas ródhéanach chun déanamh 
amhlaidh)—

  (a) déarfaidh sé, in aon fhógra nó in aon fhógrán i dtaobh an chruinnithe a thabharfar do 
scairshealbhóirí an GÉCS nó a dhéanfar chucu, go ndearnadh an ráiteas, agus

  (b) cuirfidh sé cóip den ráiteas chuig gach scairshealbhóir de chuid an GÉCS a gcuirfear 
nó ar cuireadh fógra i dtaobh an chruinnithe chuige nó chuici.

 (6) I gcás nach ndéanfar cóip den ráiteas, dá dtagraítear i bhfo‑alt (5), a chur amach ná a 
sholáthar mar a cheanglaítear a dhéanamh toisc go bhfuarthas ródhéanach é nó mar 
gheall ar mhainneachtain ag an GÉCS, féadfaidh an t‑iniúchóir (gan dochar don cheart 
éisteacht ó bhéal a fháil) a cheangal go léifear amach an ráiteas ag an gcruinniú.

 (7) Ní gá cóipeanna de ráiteas, dá dtagraítear i bhfo‑alt (5), a chur amach ná a sholáthar ná 
ní gá an ráiteas a léamh amach ag an gcruinniú más rud é, ar iarratas arna dhéanamh ag 
an GÉCS nó ag aon duine eile a éileoidh gur duine éagóirithe é nó í, gur deimhin leis 
an Ard‑Chúirt go bhfuil na cearta a thugtar leis an alt seo á mí‑úsáid ag aon duine chun 
poiblíocht gan ghá a fháil d’ábhar clúmhillteach agus féadfaidh an Ard‑Chúirt a ordú go 
ndéanfaidh an t‑iniúchóir costais an GÉCS ar iarratas den sórt sin a íoc go hiomlán nó go 
páirteach, fiú mura páirtí san iarratas an t‑iniúchóir.

Iniúchóir a d’éirigh as oifig

137.  (1) Aon iniúchóir a d’éirigh as oifig, tá aige nó aici na cearta a thugtar le halt 129 i ndáil le 
haon chruinniú ginearálta den GÉCS a luaitear in alt 136(4)(a) nó (b).

 (2) An tagairt in alt 129 do ghnó is cás le duine mar iniúchóir, forléireofar í i ndáil le 
hiniúchóir a d’éirigh as oifig mar thagairt do ghnó lena mbaineann iniúchóir den sórt sin 
mar iariniúchóir.

Ceanglais de dhroim scor de bheith i seilbh oifige

138.  (1) I gcás go scoirfidh iniúchóir ar GÉCS de bheith i seilbh oifige ar chúis ar bith, taiscfidh 
sé nó sí i gceannoifig an GÉCS ráiteas i dtaobh aon imthosca a bhaineann lena scor de 
bheith i seilbh oifige a measfaidh sé nó sí gur ceart aird scairshealbhóirí nó chreidiúnaithe 
an GÉCS a tharraingt orthu nó, má mheasann sé nó sí nach bhfuil aon imthosca den sórt 
sin ann, ráiteas á rá nach bhfuil aon imthosca den sórt sin ann.
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 (2) Déanfar an ráiteas dá dtagraítear i bhfo‑alt (1) a thaisceadh—

  (a) i gcás éirí as oifig, i dteannta an fhógra i dtaobh éirí as oifig,

  (b) i gcás mainneachtain athcheapadh a lorg, tráth nach déanaí ná 14 lá roimh dheireadh 
na tréimhse ama a cheadófar chun iniúchóirí a cheapadh dá éis sin, agus

  (c) in aon chás eile, tráth nach déanaí ná deireadh na tréimhse 14 lá dar tosach an dáta a 
scoirfidh sé nó sí de bheith i seilbh oifige.

 (3) Más éard atá sa ráiteas dá dtagraítear i bhfo‑alt (1) ráiteas i dtaobh imthosca a measfaidh 
an t‑iniúchóir gur cóir aird scairshealbhóirí nó chreidiúnaithe an GÉCS a tharraingt 
orthu, déanfaidh an GÉCS, tráth nach déanaí ná 14 lá tar éis dháta taiscthe an ráitis—

  (a) cóip den ráiteas a chur chuig gach duine de na scairshealbhóirí a bhfuil a ainm nó a 
hainm ar chlár na scairshealbhóirí, nó

  (b) iarratas chun na hArd‑Chúirte,

  agus, i gcás go ndéanfar iarratas faoi mhír (b), tabharfaidh an GÉCS fógra don iniúchóir.

 (4) Mura bhfaighidh an t‑iniúchóir fógra i dtaobh iarratas chun na hArd‑Chúirte roimh 
dheireadh na tréimhse 21 lá dar tosach an lá a taisceadh an ráiteas dá dtagraítear i bhfo‑alt 
(1), déanfaidh an t‑iniúchóir, tráth nach déanaí ná 7 lá tar éis dheireadh na tréimhse sin, 
cóip den ráiteas a chur chuig an mBanc.

 (5) I gcás gur deimhin leis an Ard‑Chúirt go bhfuil an t‑iniúchóir ag úsáid an ráitis dá 
dtagraítear i bhfo‑alt (1) chun poiblíocht gan ghá a fháil d’ábhar clúmhillteach—

  (a) ordóidh sí nach gá cóipeanna den ráiteas a chur amach agus nach gá na bearta a 
cheanglaítear le rialacha an Bhainc a dhéanamh, agus

  (b) féadfaidh sí a ordú freisin go n‑íocfaidh an t‑iniúchóir costais an GÉCS ar an iarratas 
go hiomlán nó go páirteach fiú mura páirtí san iarratas an t‑iniúchóir,

  agus déanfaidh an GÉCS, tráth nach déanaí ná 14 lá tar éis dháta na breithe ón Ard‑Chúirt, 
cóip de ráiteas ina leagfar amach éifeacht an ordaithe a chur chuig gach duine de na 
scairshealbhóirí a bhfuil a ainm nó a hainm ar chlár na gcomhaltaí.

 (6) I gcás nach deimhin leis an Ard‑Chúirt amhlaidh, déanfaidh an GÉCS, tráth nach déanaí 
ná 14 lá tar éis dháta na breithe ón gcúirt, cóip de ráiteas an iniúchóra a chur chuig gach 
duine de na scairshealbhóirí agus fógra i dtaobh na breithe ón gcúirt a thabhairt don 
iniúchóir.

 (7) Déanfaidh an t‑iniúchóir, tráth nach déanaí ná 7 lá tar éis an dáta a gheobhaidh sé nó sí 
an fógra dá dtagraítear i bhfo‑alt (6) cóip den ráiteas dá dtagraítear i bhfo‑alt (1) a chur 
chuig an mBanc.

 (8) I gcás go gcomhdófar fógra achomhairc tráth nach déanaí ná 14 lá tar éis dháta na breithe 
ón Ard‑Chúirt, forléireofar aon tagairt don bhreith sin i bhfo‑ailt (5) agus (6) mar thagairt 
don chinneadh críochnaitheach ar an achomharc sin nó do tharraingt siar an achomhairc 
sin.

 (9) I gcás go mainneoidh duine a scoirfidh de bheith i seilbh oifige mar iniúchóir an t‑alt seo 
a chomhlíonadh, déanfaidh sé nó sí cion de chuid earnáil 2.
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 (10) In imeachtaí mar gheall ar chion faoi fho‑alt (9), is cosaint don duine a chúiseofar a 
shuíomh go ndearna sé nó sí gach beart réasúnach agus go ndearna sé nó sí gach dúthracht 
chuí chun nach ndéanfadh sé féin nó sí féin an cion.

Ceadú a tharraingt siar

139. Tá feidhm ag Caibidil 3 de Chuid 4 de na Rialacháin um Iniúchtaí i ndáil le hiniúchóirí 
gléasanna Éireannacha um chomhbhainistiú sócmhainní.

CUID 8

cuideachta infheistíOchta nó gcui a chOmhshó ina gécs

Cuideachta infheistíochta nó GCUI a chomhshó ina GÉCS

140. (1) Féadfaidh cuideachta infheistíochta nó GCUI atá comhdhéanta mar chuideachta a 
bhfuil caipiteal seasta nó caipiteal inathraithe aici de réir Rialachán 4(6)(b) nó (c) de na 
Rialacháin um GCUI iarratas a dhéanamh chun an Bhainc ar í a chlárú mar GÉCS ar 
mhodh leanúna.

 (2) Beidh an t‑iarratas i cibé foirm a shonróidh an Banc agus beidh sé sínithe ag stiúrthóir ar 
an gcuideachta.

 (3) Beidh ag gabháil leis an iarratas—

  (a) cóip den deimhniú corpraithe arna eisiúint ag an gCláraitheoir,

  (b) cóip, arna deimhniú ar cibé modh a shonróidh an Banc—

   (i) de mheabhrán comhlachais agus d’airteagail chomhlachais na cuideachta, agus

   (ii) den ionstraim chorpraithe i leith an GÉCS bheartaithe,

  (c) liosta ina leagfar amach sonraí i dtaobh oifig chláraithe, stiúrthóirí agus rúnaí na 
cuideachta,

  (d) dearbhú reachtúil ó stiúrthóir ar an gcuideachta arna dhéanamh tráth nach luaithe ná 
28 lá roimh an dáta a dhéanfar an t‑iarratas chun an Bhainc á rá—

   (i) nár tugadh fógra di i dtaobh aon achainí nó imeacht eile dá samhail chun an 
chuideachta a fhoirceannadh nó a leachtú agus is achainí nó imeacht atá fós ar 
feitheamh in aon áit, agus nár tugadh fógra don chuideachta i dtaobh aon ordú, 
nó nár glacadh aon rún, chun í a fhoirceannadh nó a leachtú in aon áit,

   (ii) nár tugadh fógra don chuideachta i dtaobh glacadóir, leachtaitheoir, scrúdaitheoir 
nó duine eile den tsamhail sin a cheapadh agus, ar dháta an dearbhaithe, nach 
bhfuil aon duine den sórt sin ag gníomhú sa cháil sin in aon áit maidir leis an 
gcuideachta nó lena maoin nó le haon chuid dá maoin,

   (iii) nach bhfuil gnó á oibriú nó á sheoladh ag an gcuideachta, ar dháta an dearbhaithe, 
faoi aon scéim, ordú, comhréiteach nó comhshocraíocht eile den tsamhail sin 
arna déanamh nó arna dhéanamh ag an gcuideachta le creidiúnaithe in aon áit,
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   (iv) go gceadaítear an comhshó le meabhrán comhlachais agus le hairteagail 
chomhlachais na cuideachta agus gur tugadh formheas dó dá réir, agus

   (v) go bhfuarthas nó gur athraíodh aon cheadú toilithe i leith an chomhshó bheartaithe 
a cheanglaítear le haon chonradh arna dhéanamh, nó le haon ghealltanas arna 
thabhairt, ag an gcuideachta,

  (e) dearbhú sócmhainneachta arna ullmhú de réir alt 141,

  (f) sceideal de na muirir nó de na leasanna urrúis arna gcruthú nó arna ndeonú ag an 
gcuideachta ina dtaispeánfar a dtosaíocht a bheidh mar a bheadh sí dá bhfanfadh sí 
ina cuideachta, agus

  (g) i gcás gur ainm eile seachas a hainm láithreach a bheidh uirthi, fógra i dtaobh ainm 
beartaithe an GÉCS (seachas i gcás gurb é an t‑aon athrú amháin a dhéanfar na focail 
“cuideachta phoiblí theoranta” nó “cpt” a scriosadh d’ainm láithreach na cuideachta).

 (4) Beidh ag gabháil leis an iarratas dearbhú reachtúil, i cibé foirm a shonróidh an Banc, 
arna dhéanamh—

  (a) ag aturnae cleachtach a bheidh fostaithe chun na críche sin ag an gcuideachta, nó

  (b) ag stiúrthóir ar an gcuideachta,

  á rá go bhfuil na ceanglais dá dtagraítear i bhfo‑alt (3) comhlíonta agus féadfaidh an 
Banc glacadh le dearbhú den sórt sin mar fhianaise leordhóthanach ar chomhlíonadh.

 (5) Déanfaidh an Banc, a luaithe is indéanta tar éis iarratas faoi fho‑alt (1) a fháil ar i ndáil 
leis a chomhlíonfar fo‑ailt (2) go (4), fógra ina thaobh a fhoilsiú san Iris Oifigiúil.

Dearbhú sócmhainneachta

141. (1) I gcás go ndéanfaidh cuideachta iarratas faoi alt 140, déanfaidh stiúrthóir ar an  
gcuideachta a bheidh ag déanamh an iarratais dearbhú reachtúil á rá go ndearna sé nó 
sí fiosrúchán iomlán ar a gnóthaí agus gur tháinig sé nó sí ar an tuairim go bhfuil an 
chuideachta ábalta a fiacha a íoc de réir mar a bheidh siad dlite.

 (2) Ní bheidh aon éifeacht le dearbhú mura rud é—

  (a) go ndéanfar é tráth nach luaithe ná 28 lá roimh an dáta a dhéanfar an t‑iarratas,

  (b) go mbeidh ráiteas ann ar shócmhainní agus ar dhliteanais na cuideachta amhail ar an 
dáta ba dhéanaí ab indéanta roimh an dearbhú a dhéanamh agus, in aon chás, amhail 
ar dháta nach luaithe ná 3 mhí roimh dháta déanta an dearbhaithe, agus

  (c) go mbeidh tuarascáil arna tabhairt ag duine neamhspleách faoi fho‑alt (4) ag gabháil 
leis an dearbhú, mar aon le ráiteas ón duine neamhspleách á rá gur thug sé nó sí toiliú 
le déanamh an dearbhaithe maille leis an tuarascáil a bheidh ag gabháil leis agus nár 
tharraing sé nó sí siar an toiliú sin.

 (3) Déarfar sa tuarascáil a luaitear i bhfo‑alt (2)(c), maidir le tuairim an stiúrthóra a luaitear 
i bhfo‑alt (1) agus leis an ráiteas ar shócmhainní agus ar dhliteanais na cuideachta dá 
dtagraítear i bhfo‑alt (2)(b), an bhfuil siad réasúnach i dtuairim an duine neamhspleách, 
is tuairim a bheidh bunaithe ar an bhfaisnéis agus ar na mínithe a tugadh dó nó di.
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 (4) Is duine an duine neamhspleách a bheidh cáilithe, an tráth a thabharfar an tuarascáil, 
chun bheith ina iniúchóir nó ina hiniúchóir ar an iarratasóir.

 (5) Aon stiúrthóir a dhéanfaidh dearbhú faoin alt seo gan forais réasúnacha a bheith aige nó 
aici leis an tuairim go bhfuil an chuideachta ábalta a fiacha a íoc de réir mar a bheidh siad 
dlite, déanfaidh sé nó sí cion de chuid earnáil 2.

 (6) I gcás go ndéanfar an chuideachta a fhoirceannadh laistigh de bhliain tar éis an dáta a 
dhéanfar an t‑iarratas agus nach mbeidh a fiacha íoctha nó nach mbeidh soláthar déanta 
dóibh go hiomlán laistigh den bhliain sin, toimhdeofar, mura suífear a mhalairt, nach 
raibh forais réasúnacha ag an stiúrthóir lena thuairim nó lena tuairim.

Clárú de bhun iarratas ar chomhshó

142. (1) I gcás go bhfaighidh an Banc iarratas faoi alt 140 a chomhlíonfaidh ceanglais an ailt  
sin, déanfaidh an Banc—

  (a) ordú clárúcháin a eisiúint i leith an chuideachta a chlárú mar GÉCS, agus

  (b) na mionsonraí i dtaobh mhuirir agus leasanna urrús an GÉCS a thaifeadadh i gclár.

 (2) Déanfaidh an chuideachta ansin iarratas chun an Chláraitheora san fhoirm a fhorordóidh 
an tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta ar í a dhíchlárú mar chuideachta.

 (3) Ar iarratas faoi fho‑alt (2) a fháil, eiseoidh an Cláraitheoir deimhniú ar dhíchlárú 
na cuideachta, taifeadfaidh sé nó sí i gclár na gcuideachtaí go bhfuil an chuideachta 
díchláraithe agus déanfaidh sé nó sí fógra a fhoilsiú láithreach in Iris na hOifige um 
Chlárú Cuideachtaí i dtaobh na nithe seo a leanas:

  (a) an dáta a cláraíodh an chuideachta mar GÉCS faoin alt seo;

  (b) an t‑ainm a  bhí ar an gcuideachta roimhe sin murab ionann é agus an t‑ainm faoina 
bhfuil sí cláraithe mar GÉCS.

 (4) Ón dáta a chlárófar an chuideachta mar GÉCS, tiocfaidh an chuideachta chun bheith ina 
GÉCS, agus scoirfidh sí de bheith ina cuideachta, chun gach críche ach ní oibríonn an 
t‑alt seo—

  (a) chun dochar ná difear a dhéanamh do chéannacht ná do leanúnachas na cuideachta 
mar a bhí sí bunaithe agus cláraithe roimhe sin don tréimhse a raibh sí bunaithe agus 
cláraithe sa Stát lena linn,

  (b) chun difear a dhéanamh d’aon chonradh a rinneadh, d’aon rún a ritheadh nó d’aon 
ghníomh nó ní eile a rinneadh i ndáil leis an gcuideachta le linn na tréimhse a raibh 
an chuideachta bunaithe agus cláraithe amhlaidh lena linn,

  (c) chun difear a dhéanamh do chearta, údaráis, feidhmeanna agus dliteanais nó 
oibleagáidí na cuideachta nó aon duine eile, nó

  (d) chun a fhágáil go mbeidh aon imeachtaí dlí ag an gcuideachta nó ina coinne lochtach.

 (5) Go háirithe—

  (a) má mhainníonn an chuideachta na sonraí i dtaobh muirear nó leas urrúis a cruthaíodh 
roimh an dáta clárúcháin a chur chuig an mBanc, ní dhéanfaidh sin dochar d’aon 
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chearta faoin gcéanna a bheidh ag aon duine ar ina fhabhar nó ina fabhar a rinneadh 
an muirear nó an leas urrúis, agus

  (b) maidir le haon imeachtaí dlí a bhféadfadh an chuideachta leanúint díobh nó iad 
a thionscnamh, nó a bhféadfaí leanúint díobh nó iad a thionscnamh i gcoinne na 
cuideachta, sular cláraíodh í faoi fho‑alt (1) mar GÉCS, féadfaidh an chuideachta 
leanúint díobh nó iad a thionscnamh, nó féadfar leanúint díobh nó iad a thionscnamh 
i gcoinne na cuideachta, tar éis a cláraithe, d’ainneoin an chláraithe.

 (6) Ar chuideachta infheistíochta a chlárú mar GÉCS, údaróidh an Banc láithreach don 
chuideachta gnó a sheoladh.

 (7) Ar GCUI a chlárú mar GÉCS, leanfaidh an GCUI de bheith údaraithe faoi na Rialacháin 
um GCUI.

 (8) Tá éifeacht le halt 889 d’Acht na gCuideachtaí, 2014 amhail is dá mb’fhoráil den Acht 
sin é an t‑alt seo.

Dearbhuithe reachtúla breise

143. I gcás go dtiocfaidh aon athrú ábhartha ar aon chuid den fhaisnéis atá sa dearbhú reachtúil 
dá dtagraítear in alt 141(1) tar éis dháta an dearbhaithe agus roimh dháta an chláraithe, 
déanfaidh an stiúrthóir a rinne an dearbhú reachtúil sin, agus aon stiúrthóir eile a thiocfaidh 
ar an eolas faoin athrú ábhartha sin, dearbhú reachtúil nua a sheachadadh láithreach ar an 
mBanc maidir leis an athrú.

Mainneachtain comhlíonadh a dhéanamh

144. (1) I gcás gur mhainnigh cuideachta a bheidh tagtha chun bheith cláraithe mar GÉCS faoi alt 
142(1) an Chuid seo a chomhlíonadh, féadfaidh an Banc fógra a thabhairt don GÉCS á rá 
go bhféadfar fógra a fhoilsiú san Iris Oifigiúil d’fhonn é a bhaint de chlár na GÉCSanna 
mura gcuirfidh an GÉCS an mhainneachtain ina ceart laistigh de 1 mhí amháin tar éis an 
dáta a thabharfar an fógra agus mura ndaingneoidh sé gur chuir sé an mhainneachtain ina 
ceart.

 (2) Mura ndéanfar an mhainneachtain a luaitear i bhfo‑alt (1) a chur ina ceart laistigh de 1 
mhí amháin tar éis an dáta a thabharfar an fógra dá dtagraítear san fho‑alt sin, féadfaidh 
an Banc fógra a fhoilsiú san Iris Oifigiúil á rá go ndéanfar an GÉCS, ar 1 mhí amháin a 
bheith caite ó dháta an fhógra sin, a bhaint de chlár na GÉCSanna mura réiteofar an ní 
agus go mbeidh sé arna dhíscaoileadh.

 (3) Ar an tréimhse a luaitear san fhógra a bheith caite, féadfaidh an Banc, mura suífidh an 
GÉCS cúis lena mhalairt roimhe sin, údarú iomchuí an GÉCS a chúlghairm agus an 
GÉCS a bhaint den chlár, agus foilseoidh sé fógra ina thaobh sin san Iris Oifigiúil, agus 
ar an bhfoilsiú sin beidh an GÉCS arna dhíscaoileadh.
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CUID 9

imiRce

caibidil 1

Imirce isteach chun go dtiocfaidh cuideachta chun bheith ina GÉCS

Mínithe

145. (1) Sa Chaibidil seo—

  ciallaíonn “cuideachta imirceach” comhlacht corpraithe atá bunaithe agus cláraithe faoi 
dhlíthe dlínse iomchuí agus ar gnóthas comhinfheistíochta é;

  tá le “doiciméid chlárúcháin” an bhrí a thugtar le halt 146;

  ciallaíonn “dlínse iomchuí”, i ndáil le comhlacht imirceach, an áit, lasmuigh den Stát, 
atá forordaithe faoi fho‑alt (2) ina bhfuil an comhlacht imirceach bunaithe agus cláraithe 
tráth déanta a iarratais faoi alt 147.

 (2) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh lena bhforordófar áiteanna, lasmuigh den Stát, 
chun críocha an mhínithe ar “dlínse iomchuí” i bhfo‑alt (1) i gcás gur deimhin leis nó 
léi go ndéantar foráil le dlí na háite lena mbaineann maidir le comhlachtaí imirceacha 
do leanúint de bheith ann faoi dhlíthe an Stáit nó maidir le gléasanna Éireannacha um 
chomhbhainistiú sócmhainní do leanúint de bheith ann faoi dhlíthe na háite sin ar mhodh 
atá cosúil go substaintiúil le comhlachtaí do leanúint de bheith ann faoi alt 147.

Doiciméid chlárúcháin

146. (1) Sa Chaibidil seo, ciallaíonn “doiciméid chlárúcháin”, i ndáil le comhlacht imirceach, na 
doiciméid seo a leanas:

  (a) cóip, arna deimhniú agus arna fíordheimhniú ar cibé modh a fhorordóidh an Banc, 
den deimhniú clárúcháin nó den deimhniú nó den doiciméad coibhéiseach arna 
eisiúint maidir leis an gcomhlacht imirceach faoi dhlíthe na dlínse iomchuí;

  (b) cóip, arna deimhniú agus arna fíordheimhniú ar cibé modh a shonróidh an Banc, 
d’ionstraim chorpraithe, nó de mheabhrán agus d’airteagail, an chomhlachta imircigh 
nó de dhoiciméad bunaithe coibhéiseach an chomhlachta imircigh;

  (c) liosta ina leagtar amach sonraí i ndáil le stiúrthóirí agus rúnaí an chomhlachta 
imircigh de réir fhorálacha alt 11;

  (d) dearbhú reachtúil ó stiúrthóir de chuid an chomhlachta imircigh arna dhéanamh, ar 
cibé modh agus i cibé foirm a shonróidh an Banc, tráth nach luaithe ná 28 lá roimh 
an dáta a dhéanfar iarratas chun an Bhainc faoi alt 147 á rá—

   (i) go bhfuil an comhlacht imirceach, amhail ar dháta an dearbhaithe, bunaithe agus 
cláraithe sa dlínse iomchuí, nár tugadh fógra dó i dtaobh aon achainí nó imeacht 
eile dá samhail chun an comhlacht imirceach a fhoirceannadh nó a leachtú agus 
is achainí nó imeacht atá fós ar feitheamh in aon áit, agus nár tugadh fógra 
don chomhlacht imirceach i dtaobh aon ordú, nó nár glacadh aon rún, chun an 
comhlacht imirceach a fhoirceannadh nó a leachtú in aon áit,
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   (ii) nár tugadh fógra don chomhlacht imirceach i dtaobh glacadóir, leachtaitheoir 
nó duine eile den tsamhail sin a cheapadh agus, ar dháta an dearbhaithe, nach 
bhfuil aon duine den sórt sin ag gníomhú sa cháil sin in aon áit maidir leis an 
gcomhlacht imirceach nó lena mhaoin nó le haon chuid dá mhaoin,

   (iii) nach bhfuil gnó á oibriú nó á sheoladh ag an gcomhlacht imirceach, ar dháta an 
dearbhaithe, faoi aon scéim, ordú, comhréiteach nó comhshocraíocht eile den 
tsamhail sin arna déanamh nó arna dhéanamh ag an gcomhlacht imirceach le 
creidiúnaithe in aon áit,

   (iv) go mbeidh fógra i dtaobh an chláraithe bheartaithe seirbheáilte ag an gcomhlacht 
imirceach ar chreidiúnaithe an chomhlachta imircigh ar dháta an dearbhaithe,

   (v) go bhfuarthas nó gur tarscaoileadh aon toiliú nó ceadú i leith an chláraithe 
bheartaithe sa Stát a cheanglaítear le haon chonradh arna dhéanamh, nó le haon 
ghealltanas arna thabhairt, ag an gcomhlacht imirceach, agus

   (vi) go gceadaítear an clárú le hionstraim chorpraithe, nó le meabhrán agus le 
hairteagail, nó le doiciméad bunaithe coibhéiseach an chomhlachta imircigh 
agus gur tugadh formheas dó dá réir;

  (e) dearbhú sócmhainneachta arna ullmhú de réir Chaibidil 3;

  (f) sceideal de na muirir nó de na leasanna urrús arna gcruthú nó arna ndeonú ag an 
gcomhlacht imirceach, ar muirir nó leasanna urrús iad a bheadh, dá mba GÉCS a 
chruthódh nó a dheonódh iad, inchláraithe faoi Chuid 6 agus na sonraí i dtaobh cibé 
muirir agus leasanna a shonraítear i ndáil le muirir sa Chuid sin;

  (g) fógra i dtaobh ainm beartaithe an chomhlachta imircigh murab ionann é agus a ainm 
láithreach;

  (h) cóip den ionstraim chorpraithe a mbeidh an comhlacht imirceach tar éis a bheartú 
le rún í a ghlacadh, a bheidh sa Ghaeilge nó sa Bhéarla, a mbeidh éifeacht léi ar 
chlárú faoi alt 147 agus a ngabhfaidh an comhlacht imirceach air féin ina leith nach 
ndéanfaidh sé í a leasú roimh chlárú gan ceadú roimh ré ón mBanc.

 (2) Más rud é nach i nGaeilge nó i mBéarla a bheidh scríbhinn bhunaidh aon cheann de na 
doiciméid dá dtagraítear i bhfo‑alt (1) scríofa, ansin ciallaíonn “doiciméid chlárúcháin”, 
a mhéid a bhaineann an abairt sin le doiciméad den sórt sin, tiontú ar an doiciméad go 
Gaeilge nó go Béarla a bhfuil sé deimhnithe ina leith ag duine atá inniúil ar dheimhniú a 
dhéanamh amhlaidh gur tiontú cruinn air é.

Comhlacht imirceach do leanúint de bheith ann

147. (1) Féadfaidh comhlacht imirceach iarratas a dhéanamh chuig an mBanc chun é a chlárú 
mar GÉCS sa Stát ar mhodh leanúna.

 (2) I gcás go ndéanfar iarratas faoi fho‑alt (1), ní chláróidh an Banc an comhlacht imirceach 
mar GÉCS sa Stát mura deimhin leis go ndearnadh ceanglais uile an Achta seo i leith 
an chláraithe agus i leith nithe a réamhghabhann agus a ghabhann leis an gclárú a 
chomhlíonadh agus, go háirithe, ach gan dochar do ghinearáltacht an mhéid sin roimhe 
seo, mura deimhin leis an mBanc—
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  (a) go ndearna an comhlacht imirceach iarratas chun na críche, ar cibé modh agus i cibé 
foirm a shonróidh an Banc agus arna shíniú ag stiúrthóir de chuid an chomhlachta 
imircigh, mar aon leis na doiciméid chlárúcháin, a sheachadadh ar an mBanc,

  (b) nach bhfuil ainm, nó más iomchuí, ainm nua beartaithe an chomhlachta imircigh 
míchuibhiúil nó míthreorach i dtuairim an Bhainc,

  (c) go ndearna an comhlacht imirceach fógra i dtaobh sheoladh a oifige cláraithe 
beartaithe sa Stát a sheachadadh ar an mBanc, agus

  (d) go ndearna an comhlacht imirceach iarratas chun an Bhainc ar údarú iomchuí agus 
gur thug an Banc fógra don chomhlacht imirceach go bhfuil beartaithe aige an 
t‑údarú iomchuí a dheonú.

 (3) Beidh ag gabháil le hiarratas faoi fho‑alt (1) dearbhú reachtúil, i cibé foirm a shonróidh 
an Banc, arna dhéanamh ag aturnae a bheidh ar fostú chun na críche sin ag an 
gcomhlacht imirceach, nó ag stiúrthóir de chuid an chomhlachta imircigh, ina ndéarfar 
gur comhlíonadh na ceanglais a luaitear i bhfo‑alt (2), agus féadfaidh an Banc glacadh le 
dearbhú den sórt sin mar fhianaise leordhóthanach gur comhlíonadh na ceanglais.

 (4) Déanfaidh an Banc, a luaithe is indéanta tar éis an t‑iarratas ar chlárú a fháil, fógra ina 
thaobh a fhoilsiú san Iris Oifigiúil.

 (5) I gcás go mbeidh fógra tugtha don chomhlacht imirceach ag an mBanc mar a luaitear i 
bhfo‑alt (2)(d), eiseoidh an Banc ordú clárúcháin i ndáil leis an gcomhlacht imirceach 
ar mhodh an comhlacht imirceach do leanúint mar GÉCS faoi dhlíthe an Stáit, agus, má 
eisíonn sé ordú clárúcháin, déanfaidh sé na mionsonraí i dtaobh mhuirir agus leasanna 
urrús an chomhlachta imircigh a thaifeadadh i gclár na nGÉCSanna.

 (6) A luaithe is féidir tar éis an comhlacht imirceach a chlárú faoi fho‑alt (5), déanfaidh sé 
iarratas ar é a dhíchlárú sa dlínse iomchuí.

 (7) Déanfaidh an Banc dáta cláraithe an GÉCS imircigh a thaifeadadh i gclár na nGÉCSanna 
agus fógra a fhoilsiú láithreach san Iris Oifigiúil i dtaobh na nithe seo a leanas:

  (a) dáta cláraithe an chomhlachta imircigh faoin alt seo;

  (b) an dlínse iomchuí;

  (c) an t‑ainm a bhí ar an gcomhlacht imirceach roimhe sin murab ionann é agus an 
t‑ainm faoina bhfuil sé á chlárú mar GÉCS.

 (8) Measfar, ón dáta cláraithe, gur GÉCS arna fhoirmiú agus arna chlárú faoin Acht seo é an 
comhlacht imirceach, agus leanfaidh sé de bheith ann chun gach críche faoin Acht seo, 
agus beidh feidhm ag forálacha an Achta seo maidir leis an gcomhlacht imirceach, ach 
ní oibríonn an t‑alt seo—

  (a) chun eintiteas dlíthiúil nua a chruthú, 

  (b) chun dochar ná difear a dhéanamh do chéannacht ná do leanúnachas an chomhlachta 
imircigh mar a bhí sé bunaithe agus cláraithe roimhe sin faoi dhlíthe na dlínse 
iomchuí don tréimhse a raibh an comhlacht imirceach bunaithe agus cláraithe sa 
dlínse iomchuí lena linn,
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  (c) chun difear a dhéanamh d’aon chonradh a rinneadh, d’aon rún a ritheadh nó d’aon 
ghníomh nó rud eile a rinneadh i ndáil leis an gcomhlacht imirceach le linn na 
tréimhse a raibh an comhlacht imirceach bunaithe agus cláraithe amhlaidh lena linn,

  (d) chun difear a dhéanamh do chearta, údaráis, feidhmeanna agus dliteanais nó 
oibleagáidí an chomhlachta imircigh nó aon duine eile, nó

  (e) chun a fhágáil go mbeidh aon imeachtaí dlí ag an gcomhlacht imirceach nó ina 
choinne lochtach.

 (9) Gan dochar do ghinearáltacht fho‑alt (8)—

  (a) ní dhéanfar dochar d’aon chearta a d’fhéadfadh a bheith ag aon duine faoi mhuirear 
nó faoi leas urrúis a cruthaíodh roimh an dáta cláraithe, is duine ar ina fhabhar nó 
ina fabhar a rinneadh an muirear nó a cruthaíodh an leas urrúis, má mhainníonn 
comhlacht imirceach na sonraí i dtaobh an mhuirir nó an leasa urrúis a chur chuig an 
mBanc, agus

  (b) maidir le haon imeachtaí dlí a bhféadfadh an comhlacht imirceach leanúint díobh 
nó iad a thionscnamh, nó a bhféadfaí leanúint díobh nó iad a thionscnamh i gcoinne 
an chomhlachta imircigh, sular cláraíodh é faoin alt seo, féadfaidh an comhlacht 
imirceach leanúint díobh nó iad a thionscnamh, nó féadfar leanúint díobh nó iad a 
thionscnamh i gcoinne an chomhlachta imircigh, tar éis a chláraithe, d’ainneoin an 
chláraithe.

Foráil fhorlíontach i ndáil le halt 14

148. (1) Tabharfaidh an comhlacht imirceach fógra don Bhanc, laistigh de 3 lá ó dháta a 
dhíchláraithe sa dlínse iomchuí, i dtaobh an díchláraithe sin ar cibé modh agus i cibé 
foirm a shonróidh an Banc.

 (2) Ar an gcomhlacht imirceach a chlárú faoi alt 147(5), údaróidh an Banc láithreach don 
chomhlacht imirceach gnó a sheoladh.

 (3) Má tá aon athrú ábhartha ar aon chuid den fhaisnéis atá sa dearbhú reachtúil a luaitear i 
mír (d) den mhíniú ar “doiciméid chlárúcháin” in alt 146 (1) tar éis dháta an dearbhaithe 
agus roimh dháta an chláraithe faoi alt 147, déanfaidh an stiúrthóir a rinne an dearbhú 
reachtúil sin, agus aon stiúrthóir eile a thiocfaidh ar an eolas faoin athrú ábhartha sin, 
dearbhú reachtúil nua a sheachadadh láithreach ar an mBanc maidir leis an athrú.

 (4) Má mhainníonn an comhlacht imirceach aon fhoráil d’alt 147 nó den alt seo a 
chomhlíonadh, féadfaidh an Banc fógra a thabhairt don GÉCS á rá go bhféadfar fógra 
a fhoilsiú san Iris Oifigiúil d’fhonn é a bhaint de chlár na GÉCSanna mura gcuirfidh an 
GÉCS an mhainneachtain ina ceart laistigh de 30 lá tar éis an dáta a thabharfar an fógra 
agus mura ndaingneoidh sé gur chuir sé an mhainneachtain ina ceart.

 (5) Mura ndéanfar an mhainneachtain a luaitear i bhfo‑alt (4) a chur ina ceart laistigh de 
30 lá tar éis an dáta a thabharfar an fógra dá dtagraítear san fho‑alt sin, féadfaidh an 
Banc fógra a fhoilsiú san Iris Oifigiúil á rá go ndéanfar an comhlacht imirceach, ar 1 
mhí amháin a bheith caite ó dháta an fhógra sin, a bhaint de chlár na GÉCSanna mura 
réiteofar an ní agus go mbeidh an comhlacht imirceach arna dhíscaoileadh.

 (6) Ar an tréimhse a luaitear san fhógra a bheith caite, féadfaidh an Banc, mura suífidh 
an comhlacht imirceach cúis lena mhalairt, údarú iomchuí an chomhlachta imircigh 
a chúlghairm agus an comhlacht imirceach a bhaint de chlár na GÉCSanna, agus 
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foilseoidh an Banc fógra ina thaobh sin san Iris Oifigiúil, agus, ar an bhfoilsiú sin, beidh 
an comhlacht imirceach arna dhíscaoileadh.

 (7) Chun críocha an ailt seo, beidh feidhm ag alt 166 amhail is dá bhfolódh tagairt ann do 
Chaibidil 1 de Chuid 11 tagairt don alt seo agus, dá réir sin, beidh feidhm ag na forálacha 
eile de Chaibidil 2 den Chuid sin fara aon mhodhnuithe is gá.

caibidil 2

Díchlárú tar éis imirce amach

Mínithe

149. (1) Sa Chaibidil seo—

  ciallaíonn “iarratasóir” GÉCS a dhéanfaidh iarratas faoi alt 150 ar é a dhíchlárú faoi alt 
151;

  ciallaíonn “dlínse iomchuí”, i ndáil le GÉCS, an áit, lasmuigh den Stát, a fhorordófar 
faoi fho‑alt (2) agus ina mbeartóidh an GÉCS go gclárófar é;

  ciallaíonn “doiciméid aistrithe” i ndáil le hiarratasóir, na doiciméid seo a leanas:

  (a) dearbhú reachtúil, i cibé foirm a shonróidh an Banc, ó stiúrthóir de chuid an iarratasóra 
arna dhéanamh tráth nach luaithe ná 28 lá roimh an dáta ar a ndearnadh an t‑iarratas 
chun an Bhainc á rá—

   (i) go leanfaidh an t‑iarratasóir, ar é a chlárú, de bheith ina chomhlacht corpraithe 
faoi dhlíthe na dlínse iomchuí,

   (ii) nár tugadh fógra don iarratasóir i dtaobh aon achainí nó imeacht eile dá samhail 
chun an t‑iarratasóir a fhoirceannadh nó a leachtú agus is achainí nó imeacht atá 
fós ar feitheamh in aon áit, agus nár tugadh fógra don iarratasóir i dtaobh aon 
ordú, nó nár glacadh aon rún, chun an t‑iarratasóir a fhoirceannadh nó a leachtú 
in aon áit,

   (iii) nár tugadh fógra don iarratasóir i dtaobh glacadóir, leachtaitheoir nó duine eile 
den tsamhail sin a cheapadh agus, ar dháta an dearbhaithe, nach bhfuil aon duine 
den sórt sin ag gníomhú sa cháil sin in aon áit maidir leis an iarratasóir nó le haon 
chuid dá mhaoin,

   (iv) nach bhfuil gnó á oibriú nó á sheoladh ag an iarratasóir, ar dháta an dearbhaithe, 
faoin aon scéim, ordú, comhréiteach nó comhshocraíocht eile den tsamhail sin 
arna déanamh nó arna dhéanamh ag an iarratasóir le creidiúnaithe in aon áit,

   (v) nach bhfuil ar intinn leis an iarratas ar dhíchlárú go ndéanfar calaois ar dhaoine 
ar creidiúnaithe de chuid an iarratasóra iad ar dháta an dearbhaithe,

   (vi) go bhfuarthas nó gur tarscaoileadh aon toiliú nó ceadú i leith an díchláraithe 
bheartaithe a cheanglaítear le haon chonradh arna dhéanamh, nó le haon 
ghealltanas arna thabhairt, ag an iarratasóir, agus

   (vii) go gceadaítear an díchlárú le hionstraim chorpraithe an iarratasóra;

  (b) dearbhú sócmhainneachta arna ullmhú de réir fhorálacha Chaibidil 3;
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  (c) cóip de rún speisialta de chuid an iarratasóra lena gceadaítear an díchlárú beartaithe 
agus aistriú an iarratasóra go dtí an dlínse iomchuí.

 (2) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh lena bhforordófar áiteanna, lasmuigh den Stát, 
chun críocha an mhínithe ar “dlínse iomchuí” i bhfo‑alt (1), i gcás gur deimhin leis nó 
léi go ndéantar foráil le dlí na háite lena mbaineann maidir le comhlachtaí corpraithe atá 
cosúil go substaintiúil le hiarratasóirí faoi alt 150 do leanúint de bheith ann faoi dhlíthe 
an Stáit nó maidir le gléasanna Éireannacha um chomhbhainistiú sócmhainní do leanúint 
de bheith ann faoi dhlíthe na háite sin ar mhodh atá cosúil go substaintiúil le comhlachtaí 
do leanúint de bheith ann faoi alt 147.

GÉCSanna a dhíchlárú nuair a leanfaidh siad de bheith ann faoi dhlí áite lasmuigh den Stát

150. (1) Féadfaidh GÉCS a bheartóidh go gclárófar é i ndlínse iomchuí ar mhodh leanúint de 
bheith ina chomhlacht corpraithe iarratas a dhéanamh chuig an mBanc ar é a dhíchlárú 
sa Stát.

 (2) I gcás go ndéanfar iarratas faoi fho‑alt (1), ní dhíchláróidh an Banc an t‑iarratasóir mar 
GÉCS sa Stát mura deimhin leis go ndearnadh ceanglais uile an Achta seo i leith an 
díchláraithe agus i leith nithe a réamhghabhann agus a ghabhann le díchlárú agus, go 
háirithe, ach gan dochar do ghinearáltacht an méid sin roimhe seo, mura deimhin leis—

  (a) go ndearna an t‑iarratasóir iarratas chun na críche, i cibé foirm a shonróidh an Banc 
agus arna shíniú ag stiúrthóir de chuid an iarratasóra, mar aon leis na doiciméid 
aistrithe, a sheachadadh ar an mBanc,

  (b) gur íoc an t‑iarratasóir aon tobhaigh nó táillí a fhorordófar faoi alt 32D nó 32E d’Acht 
an Bhainc Cheannais, 1942 agus a bheidh dlite,

  (c) go gcomhlíonann an t‑iarratasóir aon choinníollacha a fhorchuirfidh an Banc 
Ceannais ar an iarratasóir, agus

  (d) gur sheachaid an t‑iarratasóir ar an mBanc fógra i dtaobh aon athrú beartaithe 
ar a ainm agus i dtaobh a oifige cláraithe beartaithe nó a ghníomhaire chláraithe 
bheartaithe le haghaidh seirbheáil próise sa dlínse iomchuí.

 (3) Beidh ag gabháil le hiarratas faoin alt seo dearbhú reachtúil, i cibé foirm a shonróidh an 
Banc, arna dhéanamh ag aturnae a bheidh ar fostú chun na críche sin ag an iarratasóir, nó 
ag stiúrthóir de chuid an iarratasóra, ina ndéarfar gur comhlíonadh na ceanglais a luaitear 
i bhfo‑alt (2), agus féadfaidh an Banc glacadh le dearbhú den sórt sin mar fhianaise 
leordhóthanach gur comhlíonadh na ceanglais.

 (4) Déanfaidh an Banc, a luaithe is indéanta tar éis an t‑iarratas ar dhíchlárú a fháil, fógra ina 
thaobh a fhoilsiú san Iris Oifigiúil.

 (5) I gcás go ndéanfar iarratas faoi fho‑alt (1), féadfaidh duine a luaitear i bhfo‑alt (6) 
iarratas a dhéanamh chun na hArd‑Chúirte, iar bhfógra don iarratasóir, don Bhanc agus 
do chreidiúnaithe uile an iarratasóra, tráth nach déanaí ná 60 lá tar éis dháta foilsithe an 
fhógra faoi fho‑alt (4), ar ordú lena gcoiscfear éifeacht a bheith le tairiscint rúin nó le rith 
rúin a shonraítear i mír (c) den mhíniú ar “doiciméid aistrithe” in alt 149(1) i ndáil leis an 
iarratas, agus féadfaidh an Ard‑Chúirt, faoi réir fho‑alt (9), ordú den sórt sin a dhéanamh 
dá réir sin.

 (6) Féadfaidh na daoine seo a leanas iarratas a dhéanamh ar ordú faoi fho‑alt (5):
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  (a) na sealbhóirí ar chion nach lú ná 5 faoin gcéad de scairchaipiteal eisithe an iarratasóra 
nár vótáil i bhfabhar an rúin; nó

  (b) aon chreidiúnaí de chuid an iarratasóra.

 (7) Féadfar fógra i dtaobh iarratas ar ordú faoi fho‑alt (5) a thabhairt do na creidiúnaithe lena 
mbaineann trína fhoilsiú i nuachtán náisiúnta amháin ar a laghad sa Stát.

 (8) Beidh an Banc agus an t‑iarratasóir araon i dteideal láithriú agus éisteacht a fháil ar 
iarratas faoi fho‑alt (5).

 (9) Ní fhéadfaidh an chúirt ordú a dhéanamh faoin alt seo ach amháin más deimhin léi—

  (a) go sáródh díchlárú beartaithe an iarratasóra téarmaí comhaontaithe nó 
comhshocraíochta idir an t‑iarratasóir agus aon scairshealbhóir nó creidiúnaí de 
chuid an iarratasóra, nó

  (b) go ndéanfadh an díchlárú beartaithe dochar ábhartha d’aon scairshealbhóir nó 
creidiúnaí de chuid an iarratasóra agus go ndéanfaí dochar ábhartha do leasanna 
scairshealbhóirí nó creidiúnaithe nó do leasanna scairshealbhóirí agus creidiúnaithe 
araon arna nglacadh ina n‑iomláine.

 (10) Sonrófar in ordú a dhéanfar faoi fho‑alt (5) an tréimhse ar ina leith a fhanfaidh sé i 
bhfeidhm.

 (11) Is ordú críochnaitheach dochloíte nach inachomhairc ordú ón gcúirt faoi fho‑alt (5).

Forálacha d’fhorlíonadh alt 150

151. (1) Mura n‑ordóidh an Ard‑Chúirt a mhalairt, nuair a dhéanfar iarratas amháin nó níos mó 
faoi alt 150(5), ní bheidh éifeacht le rún a shonraítear i mír (c) den mhíniú ar “doiciméid 
aistrithe” in alt 149(1) i ndáil le GÉCS—

  (a) i gcás go ndéanfar an t‑iarratas nó na hiarratais go léir chun na hArd‑Chúirte a 
tharraingt siar—

   (i) go dtí an lá a rithfear an rún,

   (ii) go dtí an lá díreach tar éis an lae a tharraingeofar siar an t‑iarratas deiridh atá le 
tarraingt siar, nó

   (iii) go dtí an 31ú lá tar éis an fógra a thabhairt do na creidiúnaithe faoi mhír 150(7),

   cibé acu is déanaí, agus

  (b) i gcás nach ndéanfar na hiarratais go léir chun na hArd‑Chúirte a tharraingt siar—

   (i) go dtí an lá a rithfear an rún,

   (ii) go dtí an lá a shonrófar san ordú nó, mura sonrófar aon dáta san ordú, an lá 
díreach tar éis an lae a rachaidh an tréimhse a sonrófar go bhfuil an t‑ordú le 
fanacht i bhfeidhm ina leith in éag nó a scoirfidh an t‑ordú ar shlí eile d’fheidhm 
a bheith aige, nó

   (iii) go dtí an lá díreach tar éis bhreith na hArd‑Chúirte,

   scibé acu is déanaí.
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 (2) Nuair a bheidh an t‑iarratasóir cláraithe mar chomhlacht corpraithe faoi dlíthe na dlínse 
iomchuí, tabharfaidh sé fógra, i cibé foirm a shonróidh an Banc, don Bhanc ina thaobh 
sin laistigh de 3 lá tar éis an dáta a thiocfaidh sé chun bheith cláraithe amhlaidh, lena 
n‑áirítear a ainm nua (más ann), agus a luaithe is indéanta tar éis an fógra sin a fháil, 
déanfaidh an Banc údarú iomchuí an iarratasóra a chúlghairm agus eiseoidh sé deimhniú 
ar dhíchlárú an iarratasóra.

 (3) Déanfaidh an Banc dáta díchláraithe an iarratasóra a thaifeadadh i gclár na nGÉCSanna 
agus, laistigh de 7 lá ó dháta eisiúna an deimhnithe faoi fho‑alt (2), fógra a fhoilsiú san 
Iris Oifigiúil i dtaobh na nithe seo a leanas:

  (a) dáta díchláraithe an iarratasóra faoin alt seo;

  (b) an dlínse iomchuí;

  (c) ainm nua an iarratasóra murab ionann é agus an t‑ainm faoinar cláraíodh mar GÉCS 
é.

 (4) Ó dháta cláraithe an iarratasóra sa dlínse iomchuí, scoirfidh sé de bheith ina GÉCS chun 
críocha uile an Achta seo agus leanfaidh sé de bheith chun gach críche ina chomhlacht 
corpraithe faoi dhlíthe na dlínse iomchuí, ach ní oibríonn an t‑alt seo—

  (a) chun eintiteas dlíthiúil nua a chruthú,

  (b) chun dochar ná difear a dhéanamh do chéannacht ná do leanúnachas an iarratasóra 
mar a bhí sé comhdhéanta roimhe sin faoi dhlíthe an Stáit don tréimhse a raibh an 
t‑iarratasóir comhdhéanta amhlaidh lena linn,

  (c) chun difear a dhéanamh d’aon chonradh a rinneadh, d’aon rún a ritheadh nó d’aon 
ghníomh nó rud eile a rinneadh i ndáil leis an iarratasóir le linn na tréimhse a raibh 
an t‑iarratasóir comhdhéanta faoi dhlíthe an Stáit lena linn,

  (d) chun difear a dhéanamh do chearta, údaráis, feidhmeanna agus dliteanais nó 
oibleagáidí an iarratasóra nó aon duine eile, nó

  (e) chun a fhágáil go mbeidh aon imeachtaí dlí ag an iarratasóir nó ina choinne lochtach.

 (5) Gan dochar do ghinearáltacht fho‑alt (2), maidir le haon imeachtaí dlí a bhféadfadh an 
t‑iarratasóir leanúint díobh nó iad a thionscnamh, nó a bhféadfaí leanúint díobh nó iad a 
thionscnamh i gcoinne an iarratasóra, sular díchláraíodh é faoin gCaibidil seo, féadfaidh 
an t‑iarratasóir leanúint díobh nó iad a thionscnamh, nó féadfar leanúint díobh nó iad a 
thionscnamh i gcoinne an iarratasóra, tar éis a chláraithe sa dlínse iomchuí, d’ainneoin 
an díchláraithe.

caibidil 3

Dearbhú sócmhainneachta

Dearbhú reachtúil maidir le sócmhainneacht

152. (1) I gcás go ndéanfar iarratas faoi Chaibidil 1 nó 2, déanfaidh stiúrthóir de chuid an 
chomhlachta imircigh nó an GÉCS imircigh a bheidh ag déanamh an iarratais dearbhú 
reachtúil, i cibé foirm a shonróidh an Banc, á rá go ndearna sé fiosrúchán iomlán ar a 
ghnóthaí agus gur tháinig sé ar an tuairim go bhfuil an comhlacht imirceach nó an GÉCS 
imirceach ábalta a fhiacha a íoc de réir mar a bheidh siad dlite.
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 (2) Ní bheidh aon éifeacht le dearbhú faoi fho‑alt (1) chun críocha na Caibidle seo mura rud 
é—

  (a) go ndéanfar é tráth nach luaithe ná 28 lá roimh an dáta a dhéanfar an t‑iarratas chun 
an Bhainc,

  (b) go mbeidh ráiteas ann ar shócmhainní agus ar dhliteanais an chomhlachta imircigh 
nó an GÉCS imircigh amhail ar an dáta ba dhéanaí ab indéanta roimh dháta déanta 
an dearbhaithe agus in aon chás ar dháta nach luaithe ná 3 mhí roimh an déanamh 
sin, agus

  (c) go mbeidh tuarascáil arna tabhairt ag duine neamhspleách faoi fho‑alt (3) ag gabháil 
leis an dearbhú, mar aon le ráiteas ón duine neamhspleách á rá gur thug sé nó sí toiliú 
le déanamh an dearbhaithe maille leis an tuarascáil a bheidh ag gabháil leis agus nár 
tharraing sé nó sí siar an toiliú sin.

 (3) Déarfar sa tuarascáil a luaitear i bhfo‑alt (2)(c), maidir le tuairim an stiúrthóra a luaitear 
i bhfo‑alt (1) agus leis an ráiteas ar shócmhainní agus ar dhliteanais an GÉCS imircigh 
nó an iarratasóra dá dtagraítear i bhfo‑alt (2)(b), an bhfuil siad réasúnach i dtuairim an 
duine neamhspleách, is tuairim a bheidh bunaithe ar an bhfaisnéis agus ar na mínithe a 
tugadh dó nó di.

 (4) Chun críocha fho‑alt (3), is duine an duine neamhspleách a bheidh, an tráth a thabharfar 
an tuarascáil—

  (a) i gcás iarratas faoi Chaibidil 1, cáilithe chun bheith ina iniúchóir nó ina hiniúchóir ar 
an gcomhlacht imirceach faoi dhlíthe na dlínse iomchuí, agus

  (b) i gcás iarratas faoi Chaibidil 2, cáilithe chun bheith ina iniúchóir nó ina hiniúchóir ar 
an GÉCS.

 (5) Aon stiúrthóir a dhéanfaidh dearbhú faoin alt seo gan forais réasúnacha a bheith aige 
nó aici leis an tuairim go bhfuil an comhlacht imirceach nó an GÉCS imirceach ábalta a 
fhiacha a íoc de réir mar a bheidh siad dlite, déanfaidh sé nó sí cion de chuid earnáil 2.

 (6) I gcás go ndéanfar an comhlacht imirceach nó an GÉCS imirceach a fhoirceannadh 
laistigh de 1 bhliain amháin tar éis an dáta a dhéanfar an t‑iarratas chun an Bhainc agus 
nach mbeidh a fhiacha íoctha nó nach mbeidh soláthar déanta dóibh go hiomlán laistigh 
den bhliain sin, toimhdeofar, mura suífear a mhalairt, nach raibh forais réasúnacha ag an 
stiúrthóir lena thuairim nó lena tuairim.

CUID 10

glacadóiRí agus fOiRceannadh

caibidil 1

Glacadóirí

Glacadóirí

153. (1) Tá feidhm ag forálacha Chuid 8 d’Acht na gCuideachtaí, 2014, agus ag na forálacha eile 
den Acht sin a bhaineann le glacadóirí, faoi réir na modhnuithe is gá agus na modhnuithe 
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sonracha a shonraítear i bhfo‑alt (2), i ndáil le GÉCS amhail is dá mba chuideachta 
infheistíochta é.

 (2) Is iad seo a leanas na modhnuithe:

  (a) aon tagairtí don Chláraitheoir, is tagairtí iad don Bhanc;

  (b) aon tagairtí don fhoirm fhorordaithe, is tagairtí iad do cibé foirm a shonróidh an 
Banc;

  (c) aon tagairtí in alt 431(1)(e) do cibé faisnéis bhreise nó faisnéis eile a fhorordófar, is 
tagairtí iad do cibé faisnéis bhreise nó faisnéis eile a shonróidh an Banc;

  (d) in alt 439(4), an tagairt d’alt 220, is tagairt í d’alt 77 den Acht seo, agus fágtar 
míreanna (b) agus (c) ar lár;

  (e) na tagairtí in alt 447 don Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach, folaíonn siad 
an Banc.

caibidil 2

Foirceannadh

Foirceannadh

154. (1) Tá feidhm ag forálacha Chuid 11 d’Acht na gCuideachtaí, 2014, agus ag na forálacha 
eile den Acht sin a bhaineann le cuideachtaí a fhoirceannadh (lena n‑áirítear, go háirithe, 
forálacha i dtaobh nós imeachta ceadaithe achomair), faoi réir na modhnuithe is gá agus 
na modhnuithe sonracha a shonraítear i bhfo‑alt (2), i ndáil le GÉCS amhail is dá mba 
chuideachta infheistíochta é.

 (2) Is iad seo a leanas na modhnuithe:

  (a) aon tagairtí don Chláraitheoir, is tagairtí iad don Bhanc;

  (b) aon tagairtí do chomhdhéanamh cuideachta, is tagairtí iad d’ionstraim chorpraithe 
GÉCS;

  (c) sa mhíniú ar “duine bainteach” in alt 559(1) agus in alt 629(5), an tagairt d’alt 220, 
is tagairt í d’alt 77 den Acht seo, agus fágtar mír (b) ar lár;

  (d) sa tábla a ghabhann le halt 567—

   (i) an tagairt d’alt 286(3), is tagairt í d’alt 114(1) den Acht seo;

   (ii) an tagairt d’alt 609, is tagairt í d’alt 115 den Acht seo;

  (e) na tagairtí in ailt 569(2) agus 571(3) d’alt 212, is tagairtí iad d’alt 55 den Acht seo;

  (f) an tagairt in alt 595(5) don Acht sin, is tagairt í don Acht seo;

  (g) in alt 596 agus i mír 9 den Tábla a ghabhann le halt 627, fágtar na focail “faoina 
choimeád nó faoina coimeád nó” ar lár;

  (h) fágtar ailt 600 agus 609 ar lár;

  (i) tá éifeacht le halt 636 amhail is—
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   (i) dá mba thagairt d’alt 91 den Acht seo an tagairt i bhfo‑alt (3) do Chuid 4,

   (ii) dá gcuirfí in ionad fho‑alt (5) ceanglas go gcomhlíonfaidh fógra i dtaobh 
cruinniú a thabharfaidh comhalta, leachtaitheoir nó ranníocóir faoi fho‑alt (3) 
aon cheanglais a shonrófar in ionstraim chorpraithe an GÉCS, agus

   (iii) dá ndéanfaí an tagairt i bhfo‑alt (6) d’Acht na gCuideachtaí, 2014 a fhágáil ar lár;

  (j) an tagairt in alt 656(2) d’alt 173, is tagairt í d’alt 52 den Acht seo;

  (k) in alt 673—

   (i) i bhfo‑alt (1), cuirtear “leis an taiscí nó leis an iontaobhaí de réir bhrí na Rialachán 
um GCUI, a sheachadadh nó a thíolacadh air nó uirthi, a ghéilleadh dó nó di nó 
a aistriú chuige nó chuici nó isteach ina láimh, chun go mbeidh sé nó sí nó siad 
faoi urláimh an leachtaitheora” in ionad “leis an leachtaitheoir, a sheachadadh nó 
a thíolacadh air nó uirthi, a ghéilleadh dó nó di nó a aistriú chuige nó chuici nó 
isteach ina láimh”, agus

   (ii) i bhfo‑alt (3), cuirtear “leis an taiscí nó leis an iontaobhaí de réir bhrí na Rialachán 
um GCUI, a sheachadadh nó a thíolacadh air nó uirthi, a ghéilleadh dó nó di 
nó a aistriú chuige nó chuici  láithreach, chun go mbeidh sé nó sí nó siad faoi 
urláimh an leachtaitheora” in ionad “leis an leachtaitheoir, nó a sheachadadh 
nó a thíolacadh air nó uirthi, a ghéilleadh dó nó di, nó a aistriú chuige nó chuici 
láithreach”.

CUID 11

baint den chláR agus cuR aR ais aR an gcláR

caibidil 1

GÉCS a bhaint den chlár

An tráth a fhéadfaidh an Banc GÉCS a bhaint den chlár

155. (1) Ach amháin i gcás iarratas ó GÉCS ar é a bhaint de chlár na GÉCSanna, féadfaidh an 
Banc GÉCS a bhaint de chlár na GÉCSanna más rud é—

  (a) nach GÉCS údaraithe é an GÉCS,

  (b) go bhfuil ann ceann amháin nó níos mó de na forais chun GÉCS a bhaint den chlár a 
leagtar amach in alt 156, agus

  (c) gur lean an Banc an nós imeachta a leagtar amach in ailt 157, 158, 160 agus 163(1).

 (2) I gcás iarratas ó GÉCS ar é a bhaint de chlár na GÉCSanna, féadfaidh an Banc an GÉCS 
a bhaint de chlár na GÉCSanna más rud é—

  (a) nach GÉCS údaraithe é an GÉCS,

  (b) gur comhlíonadh na coinníollacha a leagtar amach in alt 161, agus

  (c) gur lean an Banc an nós imeachta a leagtar amach in ailt 162 agus 163(2).
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Forais chun GÉCS a bhaint go hainneonach den chlár

156. Is iad na forais dá dtagraítear in alt 155(1)(b):

  (a) go bhfuil cúis réasúnach ag an mBanc chun a chreidiúint nach gcomhlíonann an 
GÉCS alt 13 a thuilleadh;

  (b) nach bhfuil iarratas déanta ag an GÉCS, nach bhfuil údarás aige faoi na Rialacháin 
um GCUI, ar údarú faoi alt 18 faoi dheireadh na tréimhse 12 mhí ón dáta a tháinig 
ordú clárúcháin i ngníomh i ndáil leis an GÉCS;

  (c) go bhfuil an GÉCS á fhoirceannadh agus go bhfuil cúis réasúnach ag an mBanc chun 
a chreidiúint nach bhfuil aon leachtaitheoir ag gníomhú;

  (d) go bhfuil an GÉCS á fhoirceannadh agus go bhfuil cúis réasúnach ag an mBanc chun 
a chreidiúint go bhfuil gnóthaí an GÉCS foirceanta go hiomlán agus nár tugadh, 
le tréimhse 6 mhí as a chéile, na tuairisceáin a cheanglaítear ar an leachtaitheoir a 
thabhairt;

  (e) nach bhfuil aon daoine ann a bhfuil sé taifeadta ina leith ag an mBanc gur stiúrthóirí 
reatha de chuid an GÉCS iad.

Fógra ón mBanc do GÉCS go bhfuil ar intinn aige é a bhaint den chlár

157. (1) Féadfaidh an Banc fógra a thabhairt de réir alt 158 go bhfuil ar intinn ag an mBanc GÉCS 
a bhaint de chlár na GÉCSanna ar fhoras a leagtar amach in aon cheann de mhíreanna (a) 
go (e) d’alt 156.

 (2) Cuirfidh an Banc an fógra—

  (a) ach amháin i gcás go mbeidh feidhm ag mír (b), chuig an GÉCS,

  (b) más rud é gurb é an foras chun an GÉCS a bhaint den chlár an foras a leagtar 
amach in alt 156(c) nó (d) agus go bhfuil pearsa aonair taifeadta ag an mBanc mar 
leachtaitheoir an GÉCS, chuig an leachtaitheoir.

 (3) Cuirfidh an Banc cóip den fhógra freisin chuig cibé daoine, más ann, a mbeidh sé taifeadta 
ag an mBanc ina leith gur stiúrthóirí reatha de chuid an GÉCS iad ach ní dhéanann 
neamhchomhlíonadh an fho‑ailt seo difear do bhailíocht fógra a chomhlíonann fo‑alt (1) 
thairis sin.

 (4) In ionad fógra a thabhairt faoi fho‑alt (1), féadfaidh an Banc fógra a fhoilsiú san Iris 
Oifigiúil ina mbeidh an fhaisnéis a cheanglaítear a thabhairt le halt 158 murar tugadh aon 
fhógra faoi shuíomh oifig chláraithe an GÉCS don Bhanc mar a cheanglaítear le hailt 7 
agus 11(2).

A mbeidh san fhógra ón mBanc don GÉCS

158. (1) Maidir leis an bhfógra ón mBanc faoi alt 157—

  (a) luafar ann gurb é eisiúint an fhógra an chéad bheart i bpróiseas a d’fhéadfadh a 
thabhairt go mbainfí an GÉCS de chlár na GÉCSanna,

  (b) luafar ann an foras nó na forais chun an GÉCS a bhaint den chlár a mbainfidh an 
Banc leas as nó astu,

  (c) luafar ann go ndíscaoilfear an GÉCS má bhaintear de chlár na GÉCSanna é,
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  (d) sonrófar ann an beart leigheasta,

  (e) sonrófar ann an dáta ar air nó roimhe nach foláir an beart leigheasta a dhéanamh, 
agus

  (f) luafar ann go bhféadfadh sé go mbeadh mar thoradh ar mhainneachtain an beart 
leigheasta a dhéanamh ar nó roimh an dáta a shonrófar amhlaidh go dtabharfaidh an 
Banc fógra poiblí go bhfuil ar intinn aige an GÉCS a bhaint de chlár na GÉCSanna.

 (2) Maidir leis an dáta a shonrófar chun críocha fho‑alt (1)(e), is dáta é nach luaithe ná 28 lá 
tar éis dháta an fhógra.

An bhrí atá le beart leigheasta

159. Chun críocha ailt 158, 160 agus 163, is é an beart leigheasta cibé beart díobh seo a leanas 
a bhfuil feidhm aige:

  (a) i gcás an fhorais chun an GÉCS a bhaint den chlár a leagtar amach in alt 156(a), é 
féin a bheith curtha i gcomhréir le halt 13 aige;

  (b) i gcás an fhorais chun an GÉCS a bhaint den chlár a leagtar amach in alt 156(b), 
iarratas a bheith déanta aige ar údarú nó údarú a bheith deonaithe dó faoi alt 18;

  (c) i gcás an fhorais chun an GÉCS a bhaint den chlár a leagtar amach in alt 156(c) nó 
(d), na sonraí i dtaobh an leachtaitheora a bheith curtha ar fáil aige don Bhanc agus 
ráitis thréimhsiúla atá cothrom le dáta a bheith tugtha aige;

  (d) i gcás an fhorais chun an GÉCS a bhaint den chlár a leagtar amach in alt 156(e), 
fógra a bheith tugtha aige don Bhanc faoi alt 65(6) i dtaobh 2 stiúrthóir ar a laghad 
de chuid an GÉCS a cheapadh.

Fógra poiblí go bhfuil ar intinn GÉCS a bhaint den chlár

160. (1) Más rud é go mbeidh fógra tugtha ag an mBanc faoi alt 157 agus nach mbeidh an beart 
leigheasta déanta ar nó roimh an dáta a shonrófar san fhógra sin chun críocha alt 158(1)
(e), féadfaidh an Banc, trí fhógra a fhoilsiú san Iris Oifigiúil a chomhlíonann fo‑alt (2), 
fógra poiblí a thabhairt go bhfuil ar intinn ag an mBanc an GÉCS a bhaint de chlár na 
GÉCSanna.

 (2) Maidir leis an bhfógra—

  (a) sonrófar ann an foras chun an GÉCS a bhaint den chlár,

  (b) sonrófar ann an beart leigheasta,

  (c) sonrófar ann an dáta ar air nó roimhe nach foláir an beart leigheasta a dhéanamh, 
agus

  (d) luafar ann, mura rud é go ndéanfar an beart leigheasta ar nó roimh an dáta a shonrófar 
amhlaidh, go bhféadfaidh an Banc an GÉCS a bhaint den chlár agus, má dhéanann 
an Banc amhlaidh, go ndíscaoilfear an GÉCS.

 (3) Maidir leis an dáta a shonrófar chun críocha fho‑alt (2)(c), is dáta é nach luaithe ná 28 lá 
tar éis dháta foilsithe an fhógra.
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Coinníollacha a bhaineann le GÉCS a bheith á bhaint go deonach den chlár

161. (1) Féadfaidh GÉCS iarratas a dhéanamh chun an Bhainc ar é a bhaint de chlár na GÉCSanna 
má chomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:

  (a) maidir leis na himthosca a bhaineann leis an GÉCS, gur de chineál iad a fhágann go 
bhfuil cúis réasúnach ag an mBanc chun a chreidiúint nár sheol sé gnó riamh nó go 
bhfuil scortha aige de ghnó a sheoladh;

  (b) go mbeidh beartaithe ag an GÉCS le rún speisialta, laistigh de 3 mhí roimh dháta an 
iarratais—

   (i) iarratas a dhéanamh chun an Bhainc ar é a bhaint den chlár ar an bhforas nár 
sheol sé gnó riamh nó go bhfuil scortha aige de ghnó a sheoladh, agus

   (ii) nach seolfaidh an GÉCS gnó ná nach dtabhóidh sé aon dliteanais go dtí go 
gcinnfear a iarratas ar é a bhaint den chlár (nó, más luaithe a tharlóidh sé, go dtí 
go gcealófar an próiseas sin ar iarraidh arna dhéanamh aige);

  (c) go mbeidh seachadta ag an GÉCS ar an mBanc deimhniú, i cibé foirm a shonróidh an 
Banc agus a shíneoidh gach stiúrthóir, á dheimhniú gurb amhlaidh, amhail ar dháta 
an iarratais—

   (i) nach mó ná €150 méid aon sócmhainní de chuid an GÉCS,

   (ii) nach mó ná €150 méid aon dliteanas de chuid an GÉCS (lena n‑áirítear dliteanais 
theagmhasacha agus ionchasacha), agus

   (iii) nach bhfuil an GÉCS ina pháirtí i ndlíthíocht leanúnach nó i ndlíthíocht atá ar 
feitheamh;

  (d) go mbeidh daingniú i scríbhinn faighte ag an mBanc ó na Coimisinéirí Ioncaim dar 
dáta nach luaithe ná 3 mhí roimh an dáta a gheobhaidh an Banc an t‑iarratas nach 
bhfuil na Coimisinéirí Ioncaim in aghaidh an GÉCS a bhaint de chlár na GÉCSanna;

  (e) go mbeidh curtha faoi deara ag an GÉCS fógrán, i cibé foirm a shonróidh an Banc, 
go bhfuil ar intinn aige iarratas a dhéanamh ar é a bhaint den chlár a fhoilsiú laistigh 
de 30 lá roimh dháta an iarratais in 1 nuachtán laethúil amháin ar a laghad a scaiptear 
sa Stát.

 (2) I gcás go ndéanfaidh GÉCS iarratas faoin alt seo ar é a bhaint de chlár na GÉCSanna 
laistigh de bhliain amháin tar éis an dáta a d’athraigh an GÉCS a ainm nó a oifig chláraithe 
(nó iad araon), ansin, de réir mar a bheidh, déanfar—

  (a) seanainm an GÉCS, chomh maith le hainm láithreach an GÉCS,

  (b) seanseoladh, chomh maith le seoladh láithreach, oifig chláraithe an GÉCS, nó

  (c) seanainm an GÉCS agus seanseoladh a oifige cláraithe araon, chomh maith le hainm 
láithreach an GÉCS agus seoladh láithreach a oifige cláraithe,

  a lua san fhógrán dá dtagraítear i bhfo‑alt (1)(e).

Fógra poiblí i gcás GÉCS a bheith á bhaint go deonach den chlár

162. (1) A luaithe is indéanta tar éis iarratas ó GÉCS ar é a bhaint den chlár a fháil a chomhlíonann 
na coinníollacha a leagtar amach in alt 161, déanfaidh an Banc, trí fhógra a fhoilsiú san 

cd.11



109

[Uimh. 2.][2015.]
  

An tAcht fá Ghléasanna Éireannacha um 
Chomhbhainistiú Sócmhainní, 2015.

Iris Oifigiúil a chomhlíonann fo‑alt (2), fógra poiblí a thabhairt go bhfuil ar intinn ag an 
mBanc an GÉCS a bhaint de chlár na GÉCSanna.

 (2) Maidir leis an bhfógra—

  (a) luafar ann go bhfuil iarratas déanta ag an GÉCS ar é a bhaint den chlár,

  (b) luafar ann—

   (i) go bhféadfaidh aon duine agóid in aghaidh an GÉCS a bhaint den chlár a 
sheachadadh ar an mBanc i cibé foirm a shonróidh an Banc, agus

   (ii) nach foláir go mbeidh aon agóid den sórt sin teoranta don fhoras nár comhlíonadh 
ceann amháin nó níos mó de na coinníollacha a leagtar amach in alt 161(1),

  (c) sonrófar ann an tréimhse ar laistigh di a fhéadfar agóid den sórt sin a sheachadadh ar 
an mBanc, agus

  (d) luafar ann, mura mbeidh faighte ag an mBanc—

   (i) laistigh den tréimhse sin, agóid in aghaidh an GÉCS a bhaint den chlár, ar agóid 
í a cheadóidh an Banc, nó

   (ii) iarraidh go gcealófar an próiseas arb éard é an GÉCS a bhaint den chlár de réir 
fho‑alt (4),

  féadfaidh an Banc an GÉCS a bhaint de chlár na GÉCSanna agus, má dhéanann an Banc 
amhlaidh, díscaoilfear an GÉCS.

 (3) Is í an tréimhse a shonrófar chun críocha fho‑alt (2)(c) an tréimhse dar críoch 90 lá tar 
éis dháta foilsithe an fhógra.

 (4) Laistigh den tréimhse a shonrófar chun críocha fho‑alt (2)(c), féadfaidh an GÉCS a 
iarraidh ar an mBanc, trí fhógra a sheachadadh ar an mBanc chuige sin i cibé foirm a 
shonróidh an Banc, go gcealófar an próiseas arb éard é an GÉCS a bhaint de chlár na 
GÉCSanna.

GÉCS a bhaint den chlár (cásanna ainneonacha agus deonacha) agus a dhíscaoileadh

163. (1) Más rud é go mbeidh fógra faoi alt 160 tugtha ag an mBanc agus nach mbeidh an beart 
leigheasta déanta ar nó roimh an dáta a shonrófar san fhógra sin chun críocha fho‑alt (2)
(c) den alt sin, féadfaidh an Banc an GÉCS a bhaint de chlár na GÉCSanna.

 (2) Más rud é go mbeidh fógra faoi alt 162 tugtha ag an mBanc agus—

  (a) nach mbeidh aon agóid dá dtagraítear i bhfo‑alt (2)(b) den alt sin seachadta ar an 
mBanc laistigh den tréimhse a shonrófar san fhógra sin chun críocha fho‑alt (2)(c) 
den alt sin nó gurb é tuairim an Bhainc nach bhfuil aon bhonn réasúnach le hagóid 
den sórt sin a bheidh seachadta amhlaidh, agus

  (b) nach mbeidh iarrtha ag an GÉCS, de réir fho‑alt (4) den alt sin, go gcealófar an 
próiseas arb éard é an GÉCS a bhaint den chlár,

  féadfaidh an Banc an GÉCS a bhaint de chlár na GÉCSanna.

 (3) Foilseoidh an Banc fógra san Iris Oifigiúil i dtaobh GÉCS a bhaint de chlár na  
GÉCSanna.
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 (4) Díscaoilfear an GÉCS ar an dáta a fhoilseoidh an Banc an fógra san Iris Oifigiúil i dtaobh 
é a bhaint den chlár agus gairtear an “dáta díscaoilte” den dáta sin ina dhiaidh seo sa 
Chuid seo.

An éifeacht atá le GÉCS a bhaint den chlár agus a dhíscaoileadh

164. (1) Mairfidh an dliteanas, más ann, a bheidh ar oifigeach nó comhalta de GÉCS a  
díscaoileadh faoi alt 163(4) agus féadfar é a fhorfheidhmiú amhail is nach ndíscaoilfí 
an GÉCS.

 (2) Ní dhéanfaidh aon ní san alt seo nó in alt 163 difear do chumhacht na hArd‑Chúirte  
chun GÉCS a baineadh de chlár na GÉCSanna nó a díscaoileadh faoin alt sin a 
fhoirceannadh.

 (3) Chun na gcríoch seo a leanas agus chun na gcríoch sin amháin—

  (a) iarratas ar an GÉCS a chur ar ais ar chlár na GÉCSanna faoi alt 167 nó 168, nó

  (b) a mhéid is gá chun iarratas den sórt sin a dhéanamh (nó chun aon rud a dhéanamh a 
cheanglaítear le Caibidil 2 nó fúithi a dhéanamh de dhroim é a dhéanamh),

  measfar, maidir le GÉCS, nár díscaoileadh é faoi alt 163.

 (4) Ní léifear fo‑alt (3) mar fho‑alt lena n‑údaraítear déileáil le haon mhaoin, nó rialú a 
fheidhmiú ar aon mhaoin, atá tagtha chun bheith ina maoin de chuid an Stáit de bhun 
Chuid III den Acht Maoine Stáit, 1954.

Cumhacht an Bhainc chun faisnéis a fháil

165. (1) I gcás gur baineadh GÉCS de chlár na GÉCSanna faoi alt 163 ar aon cheann de na forais 
a leagtar amach in alt 156(a) nó (b), féadfaidh an Banc, trí fhógra a chur chuig stiúrthóirí 
an GÉCS, a cheangal ar na daoine sin ráiteas gnóthaí an GÉCS a thabhairt ar aird don 
Bhanc de réir an ailt seo.

 (2) Déanfaidh na daoine a gcuirfear fógra chucu faoi fho‑alt (1), laistigh den tréimhse a 
shonrófar san fhógra chuige sin, ráiteas gnóthaí de chuid an GÉCS a chomhlíonann 
fo‑alt (3) a thabhairt ar aird don Bhanc.

 (3) Maidir leis an ráiteas gnóthaí—

  (a) beidh sé i cibé foirm a shonróidh an Banc,

  (b) fíorófar le mionnscríbhinn é,

  (c) beidh ann an fhaisnéis seo a leanas i leith an GÉCS amhail ar an dáta díscaoilte:

   (i) sonraí i dtaobh a shócmhainní, a fhiach agus a dhliteanas;

   (ii) ainmneacha agus seoltaí a chreidiúnaithe;

   (iii) sonraí i dtaobh urrúis a thug an GÉCS, lena n‑áirítear ainm an chreidiúnaí urraithe 
i ngach cás agus an dáta a tugadh an t‑urrús;

   (iv) cibé faisnéis bhreise nó faisnéis eile a shonróidh an Banc nó a éileoidh an Banc 
le réasún.
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 (4) Ar iarratas a fháil ón mBanc, féadfaidh an Ard‑Chúirt a cheangal ar dhuine a rinne ráiteas 
faoi fho‑alt (2) láithriú os a comhair agus freagra a thabhairt faoi mhionn ar aon cheist a 
bhaineann le hábhar an ráitis.

 (5) Aon duine a mhainneoidh fo‑alt (2) a chomhlíonadh, déanfaidh sé nó sí cion de chuid 
earnáil 3.

caibidil 2

GÉCS a chur ar ais ar an gclár

Feidhm na Caibidle

166. Tá feidhm ag an gCaibidil seo maidir le GÉCS a baineadh de chlár na GÉCSanna faoi 
Chaibidil 1.

GÉCS a chur ar ais ar an gclár ar iarratas a dhéanamh chun an Bhainc

167. (1) Ar iarratas a fháil ó dhuine a shonraítear i bhfo‑alt (3), féadfaidh an Banc GÉCS a chur 
ar ais ar chlár na GÉCSanna más rud é—

  (a) go mbeidh cúis réasúnach ag an mBanc chun a chreidiúint go bhfuil an t‑iarratasóir 
faoi mhíbhuntáiste de bharr an GÉCS a bhaint den chlár,

  (b) go ndéanfar an t‑iarratas san fhoirm a shonróidh an Banc,

  (c) go bhfaighidh an Banc an t‑iarratas laistigh den tréimhse 12 mhí tar éis dháta 
díscaoilte an GÉCS, agus

  (d) go ndearnadh ceanglais fho‑alt (2) a chomhlíonadh laistigh den tréimhse 15 mhí tar 
éis dháta díscaoilte an GÉCS.

 (2) Is iad seo a leanas na ceanglais dá dtagraítear i bhfo‑alt (1)(d):

  (a) go mbeidh daingniú i scríbhinn faighte ag an mBanc ón Aire agus ó na Coimisinéirí 
Ioncaim á rá nach bhfuil aon agóid acu in aghaidh an GÉCS a chur ar ais ar chlár na 
GÉCSanna faoin alt seo;

  (b) gur deimhin leis an mBanc nach bhfuil aon fhógra a cheanglaítear a thabhairt le halt 
65(6) gan tabhairt i ndáil leis an GÉCS.

 (3) Féadfaidh an Banc GÉCS a chur ar ais ar chlár na GÉCSanna ar iarratas arna dhéanamh 
ag duine a bhí ina chomhalta nó ina comhalta nó ina oifigeach nó ina hoifigeach den 
GÉCS ar dháta a dhíscaoilte.

 (4) Ar iarratas a chlárú faoin alt seo agus ar cibé táille a íoc a fhorordófar faoi alt 32E d’Acht 
an Bhainc Cheannais, 1942, cuirfidh an Banc an GÉCS ar ais ar chlár na GÉCSanna agus 
measfar gur lean an GÉCS ar marthain amhail is nach mbainfí den chlár é.

  (5) Faoi réir aon ordú a dhéanfaidh an Ard‑Chúirt maidir leis an ní, má chuirtear GÉCS 
ar ais ar chlár na GÉCSanna faoin alt seo, ní dhéanfaidh sé sin difear do chearta ná do 
dhliteanais an GÉCS maidir le haon fhiach nó oibleagáid arna thabhú nó arna tabhú, nó 
le haon chonradh arna dhéanamh, ag an GÉCS, don GÉCS nó leis an GÉCS nó thar a 
cheann, idir dáta a dhíscaoilte agus an dáta a cuireadh ar ais ar an gclár é.
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GÉCS a chur ar ais ar an gclár ar iarratas a dhéanamh chun na hArd‑Chúirte

168. (1) Ar iarratas arna dhéanamh de réir alt 169 ó dhuine a shonraítear i bhfo‑alt (2), féadfaidh 
an Ard‑Chúirt a ordú go ndéanfar GÉCS a baineadh de chlár na GÉCSanna a chur ar ais 
ar chlár na GÉCSanna más rud é—

  (a) go mbeidh an t‑iarratasóir faoi mhíbhuntáiste de bharr an GÉCS a bhaint den chlár,

  (b) go ndéanfar an t‑iarratas laistigh den tréimhse 2 bhliain tar éis dháta díscaoilte an 
GÉCS, agus

  (c) gur cóir cothromasach déanamh amhlaidh.

 (2) Féadfaidh an Ard‑Chúirt an t‑ordú a dhéanamh ar iarratas—

  (a) ón GÉCS,

  (b) ó chreidiúnaí de chuid an GÉCS,

  (c) ó dhuine a bhí ina chomhalta nó ina comhalta nó ina oifigeach nó ina hoifigeach de 
chuid an GÉCS ar dháta a dhíscaoilte, nó

  (d) ó dhuine a bhí, ar dháta a dhíscaoilte, i dteideal (gan aird a thabhairt ar aon cheart a 
bhí ag na stiúrthóirí diúltú an duine a chlárú mar chomhalta den sórt sin) a chláraithe 
nó a cláraithe mar chomhalta den GÉCS—

   (i) de bhua ionstraim aistrithe scaire a fhorghníomhú i bhfabhar an duine, nó

   (ii) de bhua ceart chun scaire a tharchur chuig an duine trí oibriú dlí.

 (3) Faoi réir ordú forlíontach arna dhéanamh faoi alt 172(c), measfar gur lean an GÉCS 
ar marthain amhail is nach mbainfí de chlár na GÉCSanna é ar an mBanc d’fháil cóip 
dheimhnithe den ordú faoi fho‑alt (1) laistigh de 28 lá tar éis an dáta a cuireadh i gcrích 
é.

Ceanglais maidir le hiarratas chun na hArd‑Chúirte faoi alt 168

169. (1) Déanfar iarratas faoi alt 168 iar bhfógra chuig an mBanc agus chuig na Coimisinéirí 
Ioncaim.

 (2) I gcás iarratas faoi alt 168 ó chreidiúnaí, déanfar an t‑iarratas freisin iar bhfógra chucu 
seo a leanas—

  (a) an Banc,

  (b) cibé oifigigh de chuid an GÉCS a bhfuil a n‑ainmneacha ar eolas, nó ar chóir le 
réasún a n‑ainmneacha a bheith ar eolas, ar dháta a dhíscaoilte, ag an gcreidiúnaí, 
agus

  (c) cibé comhaltaí nó oifigigh eile de chuid an GÉCS ar dháta an díscaoilte a ndéanann 
an Banc, na Coimisinéirí Ioncaim, ar fhógra a fháil i dtaobh an iarratais, a chur in iúl 
i scríbhinn gur chóir iad a uamadh mar fhógrapháirtithe san iarratas.

Téarmaí ordaithe ón Ard‑Chúirt ar iarratas arna dhéanamh faoi alt 168

170. (1) Le linn ordú a dhéanamh faoi alt 168 ar iarratas a fháil ó chomhalta nó oifigeach de chuid 
an GÉCS, déanfaidh an Ard‑Chúirt, mura suífear cúis lena mhalairt chun sástacht na 
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hArd‑Chúirte, téarma a chur san ordú nach mbeidh éifeacht leis an ordú mura ndéanfaidh 
an GÉCS, laistigh de thréimhse shonraithe, 2 stiúrthóir a cheapadh agus an fógra agus an 
toiliú a cheanglaítear a thabhairt le halt 65(6) agus (8) a sheachadadh ar an mBanc.

 (2) D’fhonn amhras a sheachaint, ceanglaítear le fo‑alt (1), mura suífear cúis lena mhalairt a 
luaitear san fho‑alt sin, go sonrófar san ordú ón Ard‑Chúirt go bhfuil rud a leagtar amach 
i bhfo‑alt (1) le déanamh (ach amháin i gcás go ndearnadh cheana féin é) d’ainneoin nár 
bhain an foras ar ar baineadh an GÉCS de chlár na GÉCSanna leis an rud sin.

 (3) Le linn ordú a dhéanamh faoi alt 168 ar iarratas a fháil ó chreidiúnaí de chuid an GÉCS, 
ordóidh an Ard‑Chúirt go ndéanfaidh na comhaltaí sonraithe nó na hoifigigh shonraithe 
sin, laistigh de thréimhse shonraithe (ach amháin i gcás go ndearnadh cheana féin é), 
gach beart réasúnach chun a chinntiú go ndéanfaidh an GÉCS 2 stiúrthóir ar a laghad a 
cheapadh agus an fógra agus an toiliú a cheanglaítear a thabhairt le halt 65(6) agus (8) a 
sheachadadh ar an mBanc.

 (4) D’fhonn amhras a sheachaint, ceanglaítear le fo‑alt (3) go sonrófar san ordú ón 
Ard‑Chúirt go bhfuil rud a leagtar amach san fho‑alt sin le déanamh (ach amháin i gcás 
go ndearnadh cheana féin é) d’ainneoin nár bhain an foras ar ar baineadh an GÉCS de 
chlár na GÉCSanna leis an rud sin.

 (5) Le linn ordú a dhéanamh faoi alt 168 ar iarratas a fháil ó chreidiúnaí de chuid an GÉCS, 
féadfaidh an Ard‑Chúirt costais an iarratais a dhámhachtain don iarratasóir i gcoinne an 
GÉCS.

Ordú ón Ard‑Chúirt chun GÉCS a chur ar ais ar an gclár ar iarratas a fháil ón mBanc

171. (1) Ar iarratas a fháil ón mBanc de réir fho‑alt (2), féadfaidh an Ard‑Chúirt a ordú go 
ndéanfar GÉCS a baineadh de chlár na GÉCSanna a chur ar ais ar chlár na GÉCSanna 
más rud é—

  (a) go ndéanfar an t‑iarratas laistigh den tréimhse 2 bhliain tar éis dháta díscaoilte an 
GÉCS, agus

  (b) gur cóir cothromasach déanamh amhlaidh.

 (2) Déanfar iarratas faoin alt seo iar bhfógra chuig gach duine a bhí, go bhfios don Bhanc, 
ina oifigeach nó ina hoifigeach de chuid an GÉCS ar dháta a dhíscaoilte.

 (3) Ar ordú a dhéanamh, measfar gur lean an GÉCS ar marthain amhail is nach mbainfí den 
chlár é.

 (4) Le linn ordú a dhéanamh faoin alt seo, féadfaidh an Ard‑Chúirt costais an iarratais a 
dhámhachtain don Bhanc i gcoinne an GÉCS a cuireadh ar ais ar chlár na GÉCSanna.

Orduithe forlíontacha ón Ard‑Chúirt

172. Le linn a ordú go ndéanfar GÉCS a chur ar ais ar chlár na GÉCSanna faoi alt 168 nó 171, 
féadfaidh an Ard‑Chúirt aon cheann díobh seo a leanas a dhéanamh:

  (a) ach amháin a mhéid a dhéanfaidh an Ard‑Chúirt ordú faoi mhír (c), cibé ordacháin a 
thabhairt is cuí léi chun an GÉCS agus gach duine eile a chur chomh cóngarach agus 
is féidir dá bheith sa staid chéanna ina mbeidís mura mbainfí an GÉCS de chlár na 
GÉCSanna;
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  (b) a ordú don GÉCS a ainm a athrú má tá ainm an GÉCS róchosúil le hainm GÉCS eile 
atá ar chlár na GÉCSanna cheana féin;

  (c) más cuí léi agus a mhéid is cuí léi, a ordú go mbeidh oifigigh an GÉCS, nó aon 
duine amháin nó níos mó díobh a shonrófar san ordú, faoi dhliteanas i leith fiach nó 
dliteanas arna dtabhú ag an GÉCS nó thar a cheann le linn na tréimhse ina raibh sé 
bainte de chlár na GECSanna;

  (d) aon ordú eile a dhéanamh is cuí léi.

CUID 12

imscRúduithe, cOmhlíOnadh agus fORfheidhmiú

Imscrúduithe

173. (1) Tá feidhm ag forálacha Chuid 13 d’Acht na gCuideachtaí, 2014, agus ag na forálacha eile 
den Acht sin a bhaineann le himscrúduithe ar chuideachtaí, faoi réir aon mhodhnuithe is 
gá agus na modhnuithe sonracha a shonraítear i bhfo‑alt (2), i ndáil le GÉCS amhail is 
dá mba chuideachta infheistíochta é.

 (2) Is iad seo a leanas na modhnuithe:

  (a) aon tagairtí do chomhlacht corpraithe, folaíonn siad cuideachta;

  (b) na tagairtí in ailt 752 go 757 do ghníomhairí, folaíonn siad taiscithe agus iontaobhaithe 
de réir bhrí na Rialachán um GCUI;

  (c) in alt 755(2)(a), cuirtear tagairt d’idirbheart de réir bhrí alt 75(1) den Acht seo in 
ionad na bhfocal i ndiaidh “chéanna”, agus in alt 755(4), cuirtear tagairt d’alt 77 den 
Acht seo in ionad na tagartha d’alt 220;

  (d) an dualgas in alt 759(1) cóip de thuarascáil cigire a sholáthar don Stiúrthóir um 
Fhorfheidhmiú Corparáideach, folaíonn sé dualgas cóip a chur ar aghaidh chuig an 
mBanc (ionas nach mbeidh feidhm ag alt 759(2)(b)(vi));

  (e) an tagairt in alt 763(1) do Chaibidil 5 de Chuid 5, is tagairt í d’alt 82 den Acht seo;

  (f) na tagairtí don Chláraitheoir in ailt 765(4) agus 770, is tagairtí iad don Bhanc;

  (g) an tagairt in alt 785(4) d’alt 286, is tagairt í d’alt 114 den Acht seo.

Orduithe um chomhlíonadh

174.  (1) Tá feidhm ag an alt seo más rud é, maidir le GÉCS nó le hoifigeach de chuid GÉCS—

  (a) gur mhainnigh sé nó sí foráil den Acht seo a chomhlíonadh, agus

  (b) gur mhainnigh sé nó sí an mhainneachtain a leigheas laistigh de 14 lá (nó cibé 
tréimhse is faide ná sin a shonrófar san fhógra) tar éis an dáta a sheirbheáil aon duine 
dá dtagraítear i bhfo‑alt (3) ar an GÉCS nó ar an oifigeach fógra á cheangal ar an 
GÉCS nó ar an oifigeach an mhainneachtain a leigheas.

 (2) In aon chás lena mbaineann an t‑alt seo, féadfaidh an Ard‑Chúirt, ar iarratas a fháil 
ó dhuine a shonraítear i bhfo‑alt (3), a ordú don GÉCS nó don oifigeach a rinne 
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mainneachtain an mhainneachtain a leigheas laistigh de cibé tréimhse ama a shonróidh 
an Ard‑Chúirt.

 (3) Ní fhéadfaidh an Ard‑Chúirt an t‑ordú a dhéanamh ach ar iarratas a fháil ó dhuine amháin 
díobh seo a leanas:

  (a) aon chomhalta den GÉCS;

  (b) aon chreidiúnaí de chuid an GÉCS;

  (c) an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach.

 (4) Le linn ordú a dhéanamh faoi fho‑alt (2), féadfaidh an Ard‑Chúirt a ordú go n‑íocfaidh an 
GÉCS nó an t‑oifigeach a bhí freagrach sa mhainneachtain na costais go léir a bhainfidh 
agus a ghabhfaidh leis an iarratas.

 (5) Faoi réir fho‑alt (6), ní fhéadfar aon ordú a dhéanamh faoin alt seo i ndáil le mainneachtain 
arb é tuairim na hArd‑Chúirte ina leith gurb éagóir í a rinneadh ar an GÉCS agus arb 
insaothraithe caingean ina leith ag an GÉCS agus aige sin amháin, faoin dlí ginearálta, 
ar leith ó chaingean eile is insaothraithe le himeachtaí díorthacha.

 (6) Níl feidhm ag fo‑alt (5) más é tuairim na hArd‑Chúirte gurb ionann na fíorais arb iad an 
mhainneachtain atá i gceist iad agus cion a dhéanamh.

 (7) Ní mheasfar go ndéanann aon ní san alt seo dochar d’oibriú aon achtacháin lena 
bhforchuirtear pionóis (lena n‑áirítear cosc nó dícháiliú) ar GÉCS nó ar a oifigigh i leith 
na mainneachtana atá i gceist.

 (8) San alt seo, ciallaíonn “oifigeach” stiúrthóir, cúlstiúrthóir, tionscnóir, glacadóir, 
leachtaitheoir, iniúchóir nó rúnaí.

Stiúrthóirí agus daoine eile a shrianadh ar shócmhainní a aistriú amach

175. (1) Féadfaidh an Ard‑Chúirt ordú a dhéanamh lena srianfar stiúrthóir nó oifigeach eile de 
chuid GÉCS, nó GÉCS—

  (a) ar a shócmhainní nó a sócmhainní nó sócmhainní an GÉCS a aistriú amach ón Stát, 
nó

  (b) ar a shócmhainní nó a sócmhainní nó sócmhainní an GÉCS laistigh den Stát nó 
lasmuigh de a laghdú faoi bhun méid a shonrófar san ordú.

 (2) Féadfaidh an Ard‑Chúirt an t‑ordú a dhéanamh más deimhin léi—

  (a) go bhfuil éileamh cáilitheach ag an iarratasóir, agus

  (b) go bhfuil forais ann chun a chreidiúint go bhféadfaidh an stiúrthóir nó an t‑oifigeach, 
nó an GÉCS, a shócmhainní nó a sócmhainní nó sócmhainní an GÉCS a aistriú 
amach nó a dhiúscairt d’fhonn a oibleagáidí nó a hoibleagáidí nó oibleagáidí an 
GÉCS a imghabháil agus d’fhonn cur isteach ar ordú ón Ard‑Chúirt.

 (3) Ní fhéadfaidh an Ard‑Chúirt ordú a dhéanamh ach amháin ar iarratas—

  (a) ón GÉCS,

  (b) ó stiúrthóir, comhalta, leachtaitheoir, glacadóir nó creidiúnaí de chuid an GÉCS, nó
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  (c) ón Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach.

 (4) I bhfo‑alt (2)(a), ciallaíonn “éileamh cáilitheach” éileamh—

  (a) ar cúis shubstainteach shibhialta chaingne é nó ar ceart é chun dearbhú dliteanais 
phearsanta a lorg nó chun damáistí a éileamh i gcoinne an stiúrthóra, an oifigigh nó 
an GÉCS, agus

  (b) a eascróidh—

   (i) faoin Acht seo,

   (ii) faoi ionstraim chorpraithe an GÉCS, nó

   (iii) as oifig de chuid an GÉCS a shealbhú.

An ghníomhaireacht atá freagrach i gcionta a fhorfheidhmiú

176. (1) Féadfaidh an Banc imeachtaí achoimre a thionscnamh mar gheall ar chionta faoi ailt 
6(5), 7(3) agus (4), 8(3), 10(6), 18(6), 21(5), 22(4), 28(3), 30(2), 31(3) agus (5), 33(3), 
36(2), 39(4), 42(3), 43(4), 46(4), 49(4), 50(5), 55(7), 66(4) agus (5), 75(4), 95(3), 100(5), 
102(4), 114(1) agus (2), 116(10), 117(9), 118(7), 120(4), 128(2), 135(5), 138(9), 141(5), 
152(5) agus 165(5).

 (2) Féadfaidh an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach imeachtaí achoimre a 
thionscnamh mar gheall ar chionta faoi ailt 63(1), 64(4), 68(3), 70(3), 71(3), 81(11) agus 
(12), 82(3), 83(10) agus (11), 88(5) agus 89(8).

 (3) Féadfaidh an Banc nó an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach imeachtaí 
achoimre a thionscnamh mar gheall ar chionta faoi ailt 122(6) agus 124(2).

An dúiche cúirte dúiche ar laistigh di a fhéadfar imeachtaí achoimre a thionscnamh

177.  (1) Maidir le himeachtaí achoimre i gcoinne GÉCS nó i gcoinne oifigeach de chuid GÉCS ag 
gníomhú dó nó di sa cháil sin (nó duine a airbheartóidh a bheith ag gníomhú amhlaidh) 
mar gheall ar chion faoin Acht seo a thionscnamh, a éisteacht agus a chinneadh, féadfar é 
a dhéanamh os comhair duine díobh seo a leanas agus féadfaidh duine díobh seo a leanas 
é a dhéanamh—

  (a) breitheamh den Chúirt Dúiche mar a fhoráiltear faoi alt 79 nó 79A den Acht 
Cúirteanna Breithiúnais 1924, nó

  (b) breitheamh den Chúirt Dúiche a bheidh sannta de thuras na huaire don dúiche cúirte 
dúiche ina bhfuil oifig chláraithe an GÉCS díreach roimh thosach na n‑imeachtaí.

 (2) San alt seo, folaíonn “oifigeach de chuid GÉCS” stiúrthóir, cúlstiúrthóir, tionscnóir, 
iniúchóir, glacadóir, leachtaitheoir nó rúnaí ar GÉCS.

 (3) Chun críocha an ailt seo, measfar gurb í an áit a bheidh taifeadta de thuras na huaire ag 
an mBanc mar shuíomh oifig chláraithe an GÉCS oifig chláraithe an GÉCS d’ainneoin 
suíomh a oifige cláraithe a bheith athraithe.

Feidhm forálacha eile a bhaineann le cionta

178. (1) Beidh feidhm ag ailt 867 agus 870 d’Acht na gCuideachtaí, 2014 i ndáil le cionta faoin 
Acht seo mar atá feidhm acu i ndáil le cionta faoin Acht sin.
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 (2) Beidh feidhm ag alt 868 i ndáil le GÉCS mar atá feidhm aige i ndáil le cuideachta.

 (3) Beidh feidhm ag alt 872 den Acht sin amhail is dá bhfolódh tagairtí don Acht sin an 
tAcht seo.

 (4) Beidh feidhm ag alt 873 den Acht sin amhail is dá bhfolódh an tagairt do chion de chuid 
earnáil 3 nó 4 de réir bhrí an Achta sin cion de chuid earnáil 3 faoin Acht seo.

Feidhm ag forálacha speisialta i gcás go mainneofar doiciméid a sheachadadh ar an mBanc

179. (1) Féadfaidh an Banc fógra a chomhlíonann fo‑alt (2) a sheachadadh ar dhuine má tá 
forais réasúnacha ag an mBanc chun a chreidiúint gur mhainnigh an duine doiciméad 
a cheanglaítear faoin Acht seo a thabhairt ar aird don Bhanc nó a sheachadadh air nó a 
chomhdú leis (is mainneachtain ar cion de chuid earnáil 3 í).

 (2) An fógra dá dtagraítear i bhfo‑alt (1), is fógra é—

  (a) atá san fhoirm a shonróidh an Banc,

  (b) á rá gur mhainnigh an duine doiciméad a cheanglaítear faoi fhoráil shonraithe den 
Acht seo a thabhairt ar aird don Bhanc nó a sheachadadh air nó a chomhdú leis,

  (c) á rá go bhféadfaidh an duine ar a seachadfar an fógra, laistigh de thréimhse 21 lá dar 
tosach tar éis dháta an fhógra, nó cibé tréimhse is faide a shonrófar san fhógra—

   (i) an mhainneachtain a leigheas, agus

   (ii) méid a shonróidh an Banc a íoc leis an mBanc, agus an fógra ag gabháil leis, 
agus

  (d) á rá, maidir le hionchúiseamh ar an duine ar a seachadfar an fógra—

   (i) nach dtionscnófar é le linn na tréimhse dá dtagraítear i mír (c), agus

   (ii) nach dtionscnófar é in aon chás más rud é, laistigh den tréimhse dá dtagraítear i 
mír (c), go leigheasfar an mhainneachtain agus go ndéanfar an íocaíocht de réir 
an fhógra.

 (3) I gcás go seachadfar fógra faoi fho‑alt (1)—

  (a) féadfaidh duine ar a seachadfar é, le linn na tréimhse a shonrófar san fhógra, an méid 
a shonrófar san fhógra a íoc leis an mBanc, agus an fógra ag gabháil leis,

  (b) féadfaidh an Banc an íocaíocht a ghlacadh agus admháil uirthi a eisiúint agus ní 
bheidh aon íocaíocht a ghlacfar amhlaidh inghnóthaithe in aon imthosca ag an duine 
a rinne í, agus

  (c) ní thionscnófar ionchúiseamh i leith an chiona líomhnaithe sa tréimhse a shonrófar 
san fhógra agus má leigheastar an mhainneachtain chun sástacht an Bhainc agus má 
dhéantar an íocaíocht a shonrófar san fhógra le linn na tréimhse sin, ní thionscnófar 
aon ionchúiseamh i leith an chiona líomhnaithe in aon chás.

 (4) In ionchúiseamh mar gheall ar chion lena mbaineann an t‑alt seo, is ar an gcosantóir a 
bheidh an dualgas a shuíomh go ndearnadh íocaíocht de bhun fógra faoin alt seo.

cd.12 a.178



118

[2015.][Uimh. 2.]
  

An tAcht fá Ghléasanna Éireannacha um 
Chomhbhainistiú Sócmhainní, 2015.

 (5) Na híocaíochtaí go léir a dhéanfar leis an mBanc de bhun an ailt seo, déanfar iad a 
íoc isteach sa Státchiste nó a dhiúscairt chun tairbhe don Státchiste iad ar cibé modh a 
ordóidh an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

 (6) Más GÉCS é nó í an duine a luaitear i bhfo‑alt (1), ansin údaraítear leis an bhfo‑alt sin 
an fógra a luaitear ann a sheachadadh ar oifigeach de chuid an GÉCS ach, i gcás go 
seachadfar an fógra ar an oifigeach sin, déanfar an dara tagairt san fho‑alt sin do dhuine, 
agus gach tagairt i bhfo‑ailt (2) agus (3) don duine ar a seachadfar an fógra nó thairis sin 
do dhuine, a léamh mar thagairt don GÉCS.

Cionta ginearálta

180. (1) Beidh éifeacht le halt 876(1) agus (3), 877 agus 878 d’Acht na gCuideachtaí, 2014, agus 
le forálacha eile den Acht sin a bhaineann leis na forálacha sin, amhail is—

  (a) dá bhfolódh na tagairtí do chuideachta GÉCS, agus

  (b) dá bhfolódh na tagairtí don Acht sin an tAcht seo.

 (2) I dtaca leis an bhfeidhm atá aige i ndáil leis na forálacha a luaitear i bhfo‑alt (1) mar atá 
éifeacht leo de réir an fho‑ailt sin, tá éifeacht le halt 865 d’Acht na gCuideachtaí, 2014 
amhail is dá bhfolódh an tagairt don Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach an 
Banc.

Nithe fianaiseacha

181. (1) Tá éifeacht le hailt 879 go 886 d’Acht na gCuideachtaí, 2014 amhail is dá bhfolódh 
tagairtí don Acht sin (nó do Chodanna 1 go 15 den Acht sin) an tAcht seo.

 (2) I dtaca leis an bhfeidhm atá ag alt 886(6) i ndáil le dearbhú a airbheartóidh a bheith 
déanta—

  (a) de bhun nó chun críocha an Achta seo, nó

  (b) de bhun nó chun críocha foráil den Acht sin i dtaca leis an bhfeidhm atá aici de bhua 
an Achta seo,

  na tagairtí don Chláraitheoir, is tagairtí iad don Bhanc.

CUID 13

ilghnéitheach

Doiciméid a chlárú agus a iniúchadh

182. (1) Gach doiciméad a bhaineann le GÉCS agus a cheanglaítear a thaisceadh leis an mBanc, 
nó a chur chuige nó a thabhairt dó nó a sholáthar ar shlí eile dó faoin Acht seo nó faoi 
Acht na gCuideachtaí, 2014 mar atá feidhm aige i ndáil leis an GÉCS—

  (a) déanfar é a thaifeadadh ar chlár a bhainfidh leis an GÉCS arna chothabháil ag an 
mBanc, agus

  (b) beidh sé ar oscailt lena iniúchadh saor in aisce ar shuíomh gréasáin arna chothabháil 
nó arna úsáid ag an mBanc.
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 (2) Is i dteannta na gclár arna gcothabháil faoi alt 14 nó 98 nó de bhua alt 86 nó 87 atá an 
clár arna chothabháil i gcomhlíonadh fho‑alt (1).

 (3) Aon doiciméid a sholáthrófar—

  (a) faoi Chaibidil 2 de Chuid 2 (nó de bhun coinníoll a fhorchuirfear faoi alt 27),

  (b) faoi alt 147(2)(d),

  (c) de bhua alt 173(2)(d),

  (d) de bhua alt 183, nó

  (e) de bhua alt 189,

  ní dhéanfar iad a thaifeadadh ar an gclár arna chothabháil i gcomhlíonadh fho‑alt (1) ná 
ní bheidh siad ar oscailt lena n‑iniúchadh faoin bhfo‑alt sin.

Cumaisc lena mbaineann GÉCS

183. (1) Féadfaidh GÉCS atá údaraithe faoi na Rialacháin um GCUI cumasc le haon GCUI eile 
de réir fhorálacha na Rialachán um GCUI.

 (2) Aon GÉCS atá údaraithe faoi Rialacháin um GCUI agus arb é an GCUI cumaisc é i 
ndáil le cumasc chun críocha na Rialachán um GCUI lena ngabhann a shócmhainní 
agus a dhliteanais go léir a aistriú chuig GCUI eile (nó chuig fochiste de chuid GCUI 
eile) i gcúrsa an chumaisc, de réir fhorálacha na Rialachán um GCUI, díscaoilfear é gan 
foirceannadh ar theacht in éifeacht don chumasc.

 (3) Féadfaidh GCUI atá údaraithe faoi alt 19 cumasc le gléas comhinfheistíochta d’aon 
chineál eile de réir aon choinníollacha a fhorchuirfidh an Banc.

 (4) Aon GCUI atá údaraithe faoi alt 19 agus a aistreoidh a shócmhainní agus a dhliteanais 
go léir chuig gléas comhinfheistíochta eile (nó chuig fochiste de chuid gléas 
comhinfheistíochta eile), de réir coinníollacha a fhorchuirfidh an Banc, díscaoilfear é 
gan foirceannadh ar theacht in éifeacht don chumasc.

Cánachas

184. Leasaítear alt 739B den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997 i bhfo‑alt (1), sa mhíniú ar 
“gnóthas infheistíochta”—

  (a) trí “agus” a scriosadh i ndiaidh mhír (b), agus

  (b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (c):

   “agus

  (c) GÉCS údaraithe (de réir bhrí an Achta fá Ghléasanna Éireannacha um 
Chomhbhainistiú Sócmhainní, 2015);”.

Táillí

185. Beidh táillí iníoctha de réir alt 32E d’Acht an Bhainc Cheannais, 1942 i leith chomhlíonadh 
a fheidhmeanna faoin Acht seo ag an mBanc.
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Earnálacha cionta

186. (1) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoin Acht seo a ndeirtear gur cion de chuid earnáil 
1 é, dlífear—

  (a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A nó príosúnacht ar feadh téarma 
nach faide ná 12 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi, nó

  (b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €500,000 nó príosúnacht ar feadh 
téarma nach faide ná 10 mbliana, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

 (2) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoin Acht seo a ndeirtear gur cion de chuid earnáil 
2 é, dlífear—

  (a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A nó príosúnacht ar feadh téarma 
nach faide ná 12 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi, nó

  (b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €50,000 nó príosúnacht ar feadh 
téarma nach faide ná 5 bliana, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

 (3) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoin Acht seo a ndeirtear gur cion de chuid earnáil 
3 é, dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A nó príosúnacht ar feadh 
téarma nach faide ná 6 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

Leasuithe ar na Rialacháin um GCUI

187. Leasaítear na Rialacháin um GCUI—

  (a) i Rialachán 3(1)—

   (i) trí na mínithe seo a leanas a chur isteach:

“ciallaíonn ‘Acht 2015’ an tAcht fá Ghléasanna Éireannacha um 
Chomhbhainistiú Sócmhainní, 2015;”, agus

“ciallaíonn ‘GÉCS’ GÉCS de réir bhrí Acht 2015;”,

   (ii) sa mhíniú ar “airteagail”, trí “agus, i ndáil le GÉCS, ciallaíonn sé a ionstraim 
chorpraithe de réir bhrí Acht 2015” a chur isteach sa deireadh,

   (iii) sa mhíniú ar “stiúrthóirí”, trí “agus folaíonn sé stiúrthóirí agus cúlstiúrthóirí ar 
GÉCS” a chur isteach sa deireadh, agus

   (iv) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “cuideachta infheistíochta”:

“ciallaíonn ‘cuideachta infheistíochta’—

  (a) cuideachta infheistíochta a bhfuil caipiteal seasta aici,

  (b) cuideachta infheistíochta a bhfuil caipiteal athraitheach aici, nó

  (c) ach amháin i Rialacháin 45, 89(4)(a) agus 107, GÉCS;”,

agus

  (b) i Rialachán 4(6)—

   (i) trí “nó” a scriosadh i ndiaidh mhír (c), agus
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   (ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach in ionad fhomhír (d):

  “(d) comhchistí conarthacha, nó

  (e) gléasanna Éireannacha um chomhbhainistiú sócmhainní.”.

Forálacha áirithe de na Rialacháin um GCUI a oiriúnú

188. (1) Tá feidhm ag Rialacháin 17(11), 42(4)(d), 104(2), 125 go 127, 131, 134(1) go (9) agus 
135(1) agus (2) de na Rialacháin um GCUI maidir le GÉCS atá údaraithe faoi alt 19 mar 
atá feidhm acu maidir leis na comhlachtaí lena mbaineann na Rialacháin sin ach faoi réir 
na modhnuithe i bhfo‑alt (2).

 (2) Is iad na modhnuithe gurb amhlaidh—

  (a) maidir le tagairtí d’athcheannach, gur tagairtí iad do cheannach,

  (b) maidir le tagairtí do na Rialacháin um GCUI, gur tagairtí iad don Acht seo,

  (c) maidir le tagairtí do GCUI, gur tagairtí iad do GÉCS,

  (d) maidir le tagairtí d’aonad, gur tagairtí iad do scair,

  (e) maidir le tagairtí do shealbhóir aonad, gur tagairtí iad do scairshealbhóir, agus

  (f) maidir le tagairtí d’Achtanna na gCuideachtaí, go bhfolaíonn siad an tAcht seo.

 (3) Déanfar tagairtí do théarmaí nó d’abairtí gaolmhara sna Rialacháin sin a léamh dá réir 
sin.

Leasuithe ar Acht an Bhainc Cheannais, 1942

189. Leasaítear Acht an Bhainc Cheannais, 1942—

  (a) in alt 33AK(3), tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (a)(vi)(II):

     “nó

    (III) ar an Acht fá Ghléasanna Éireannacha um Chomhbhainistiú 
Sócmhainní, 2015,”,

   agus

  (b) i gCuid 1 de Sceideal 2, tríd an méid seo a leanas a chur isteach:

“

43 Uimh. 2 de 2015 An tAcht fá Ghléasanna 
Éireannacha um Chomhbhainistiú 
Sócmhainní, 2015

An tAcht iomlán, ar leith ó 
Chodanna 5, 10 agus 12

”.

Díolúine ó dhliteanas a bheith ar neamhní

190. (1) Faoina réir seo a leanas, is foráil ar neamhní aon fhoráil, cibé acu is in ionstraim 
chorpraithe GÉCS nó in aon chonradh le GÉCS nó in áit eile í, chun aon oifigeach de 
chuid an GÉCS nó aon duine atá fostaithe ag an GÉCS mar iniúchóir a dhíolmhú ó aon 
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dliteanas nó a shlánú in aghaidh aon dliteanas a bheadh air nó uirthi thairis sin de bhua 
aon riail dlí maidir le haon fhaillí, mainneachtain, sárú dualgais nó sárú iontaobhais a 
bhféadfaidh sé nó sí a bheith ciontach ann i ndáil leis an GÉCS.

 (2) Féadfaidh GÉCS, de bhun aon fhoráil dá dtagraítear i bhfo‑alt (1), aon oifigeach nó 
iniúchóir den sórt sin a shlánú in aghaidh aon dliteanas a thabhaigh sé nó sí ag cosaint 
imeachtaí, sibhialta nó coiriúil, inar tugadh breithiúnas ina fhabhar nó ina fabhar nó inar 
éigiontaíodh é nó í.

 (3) Féadfaidh GÉCS árachas a cheannach agus a chothabháil d’aon oifigeach nó iniúchóir 
dá chuid i leith aon dliteanas dá dtagraítear i bhfo‑alt (1).

 (4) D’ainneoin aon fhoráil in achtachán, in ionstraim chorpraithe GÉCS nó in áit eile, féadfar 
stiúrthóir a áireamh sa chóram agus féadfaidh sé nó sí vótáil ar aon rún chun árachas a 
cheannach nó a chothabháil faoina bhféadfaí tairbhe a dhéanamh don stiúrthóir.

 (5) San alt seo, folaíonn tagairt d’oifigeach nó d’iniúchóir aon iaroifigeach nó oifigeach 
reatha nó aon iariniúchóir nó iniúchóir reatha de chuid an GÉCS.

Fógra, etc.

191. I gcás go n‑údarófar nó go gceanglófar leis an Acht seo nó faoi fógra, ordachán nó 
doiciméad eile a sheirbheáil ar dhuine, féadfar, mura sonraítear a mhalairt san Acht seo, 
agus i dteannta na modhanna a shonraítear in alt 61G(1) d’Acht an Bhainc Cheannais, 
1942, é a sheirbheáil do dhuine nádúrtha, comhlacht corpraithe nó comhpháirtíocht, nó air 
nó uirthi, go leictreonach, is é sin le rá trí ríomhphost chuig seoladh ríomhphoist, nó chuig 
uimhir mhacasamhla, a thabharfaidh an duine don Bhanc chun na críche sin.

An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach

192. (1) Beidh éifeacht le hailt 953, 956 agus 957 d’Acht na gCuideachtaí, 2014 amhail is dá 
bhfolódh tagairtí don Acht sin an tAcht seo.

 (2) Gan dochar do ghinearáltacht fho‑alt (1), agus i dteannta na bhfeidhmeanna faoi alt 949 
d’Acht na gCuideachtaí, 2014, féadfaidh an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach 
na feidhmeanna a thugtar don Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach leis an Acht 
seo a chomhlíonadh agus cibé gníomhartha nó rudaí a dhéanamh is gá nó is fóirsteanach 
le linn na feidhmeanna sin a chomhlíonadh.
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AN SCEIDEAL
Alt 116

cuntais

Ráiteas 
Glansócmhainní

1 Ráiteas Glansócmhainní

Sócmhainní Luach Cóir
Infheistíochtaí in urrúis (costas) X
Díorthaigh airgeadais X
Airgead tirim X
Taiscí le bróicéirí X
Infhaighteachtaí X

Sócmhainní iomlána X

Dliteanais
Urrúis a díoladh (fáltais) X
Díorthaigh airgeadais X
Dlite don bhróicéir X
Iníocthaigh X

Dliteanais iomlána X

Glansócmhainní nó Glandliteanais

Coibhéiseach le € an scair bunaithe ar Y scair atá gan íoc X

Is cuid dhílis de na cuntais bhliantúla seo na nótaí a ghabhann leo.

Ráiteas ar 
Oibriúcháin

2 Ráiteas ar Oibriúcháin

Ioncam Infheistíochta
Díbhinní (tar éis cánacha iarchoimeádta 
coigríche) X
Ús X

X

Caiteachais
Táillí bainistíochta infheistíochta X
Táillí feidhmíochta X
Táillí gairmiúla X
Táillí taisceánaigh agus gníomhaire 
aistrithe X
Táillí stiúrthóirí X
Táillí iniúchta X
Eile X

Lúide: táillí a tarscaoileadh X

Glanchaiteachais X



124

[2015.][Uimh. 2.]
  

An tAcht fá Ghléasanna Éireannacha um 
Chomhbhainistiú Sócmhainní, 2015.

Gnóchain/caillteanais réadaithe agus 
neamhréadaithe ó infheistíochtaí agus 
airgeadra coigríche X

Gnóchain/caillteanais réadaithe agus 
neamhréadaithe ó dhíorthaí airgeadais X

Is cuid dhílis de na cuntais bhliantúla seo na nótaí a ghabhann leo.

Ráiteas maidir 
le hathruithe ar 
Ghlansócmhainní

3 Ráiteas maidir le hathruithe ar 
Ghlansócmhainní

Méadú ar ghlansócmhainní ó 
oibriúcháin X

Indáilte ar scairshealbhóirí X

Glansócmhainní

Tús na bliana X
Deireadh na bliana X

Nótaí maidir 
leis na Ráitis 
Airgeadais

4 1) Mórbheartais chuntasaíochta;
2) Luachálacha urrús;
3) Idirbhearta díorthacha;
4) Cánacha ioncaim;
5) Giaráil;
6) Idirbhearta scairchaipitil; agus
7) Táillí.
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