
Foirm Léiriúcháin agus Ábhar na Miontuairiscí na gCruinnithe 
Ginearálta  
 

Éilíonn Acht na gCuideachtaí ar cuideachtaí miontuairiscí ar imeachtaí gach chruinnithe 
ghinearálta agus téarmaí rún a choinneáil i leabhair a choimeádfar chuige sin1. Ceanglaítear 
na leabhair a choimeád san áit chéanna. Má chliseann cuideachta miontuairiscí cruinnithe 
nó rún a choinneáil beidh an cuideachta agus aon oifigeach di a rinne mainneachtain 
ciontach i gcion catagóir 42.  
 
Ní shonraíonn Alt 199 an eolas is ceart a thaifeadadh sna miontuairiscí. Mar sin féin, ba 
cheart go léiríonn na miontuairiscí go cruinn an méid a tharla ag an cruinniú. Dá réir sin, 
moltar, ar a laghad, go ba chóir an fhaisnéis seo a leanas a thaifeadadh i miontuairiscí.  
 

Cruinnithe Ginearálta gCuideachtaí 
 

• Dáta, am agus ionad coinne na cruinnithe;  
• Ainmneacha na stiúrthóra agus rúnaí i láthair;  
• Daoine ónar faighte leithscéalta le neamhábaltacht a bheith i láthair;  
• Ainm an duine i gceannas ar an gcruinniú (an Cathaoirleach);  
• Ainmneacha daoine eile i láthair (ag an ‘príomhbhord’) agus an cháil ina bhfuil siad i láthair;  
• Faomhadh miontuairiscí an chruinnithe roimhe agus aon cheartúcháin a iarradh;  
• Sonraí aon doiciméid nó páipéir arna gcur síos lena mbreithniú ag na comhaltaí, lena n-
áirítear an teideal agus údar aon doiciméid den sórt sin. Ba chóir doiciméid a bheidh mar 
bhonn cinntí (rúin) ag an gcruinniú, ar nós na ráitis airgeadais agus tuarascáil iniúchóra 
(nuair is infheidhme), a scaipeadh ar na comhaltaí roimh an gcruinniú chun deis chun 
staidéar a dhéanamh orthu iad;  
• Sonraí na moltaí a chur faoi bhráid na comhaltaí le haghaidh vótáil, ainmneacha na 
ndaoine a mholadh agus a chuidigh leis na tograí;  
• Sonraí aon choinbhleachtaí leasa dearbhaithe ag stiúrthóirí agus cibé, mar shampla, staon 
siad ó bheith rannpháirteach in aon phlé, staon ó aon vótáil nó cuir siad as láthair iad féin as 
an gcruinniú d'aon phlé ar an ábhar;  
• Ba chóir go mbeadh cuntas ar na tuairimí a léirítear ag gach duine ag cur leis an 
díospóireacht a thaifeadadh, lena n-áirítear, mar shampla, ceisteanna a chur ar an mbord ón 
urlár ag comhaltaí agus na freagraí a tugadh. Cé gur féidir na miontuairiscí achoimre na 
ranníocaíochtaí a rinneadh, ba chóir go léiríonn go cruinn an achoimre go cruinn substaint 
na ranníocaíochtaí a rinneadh. I gcás ina n-iarrfaidh comhalta boird go sonrach go 
taifeadadh a n-ranníocaíocht e.g. nuair a thagann easaontas, ba chóir cúram ar leith a 
dhéanamh lena chinntiú go léiríonn na miontuairiscí go cruinn an ranníocaíocht a rinneadh;  
• Torthaí aon vótáil (mar a mbeidh dearbhaithe ag an Cathaoirleach) agus cibé tógadh é ag 
taispeáint lámh nó trí vótaíocht;  
• Sonraí na rúin a ritheadh ag an gcuideachta i.e. cinntí foirmiúla a rinneadh tar éis vóta;  
• Síniú Chathaoirleach an bhoird ag deimhniú go bhfuil na miontuairiscí a taifeadadh ina 
léiriú cruinn ar na himeachtaí;  
• Ba cheart an clár oibre, mar a scaipeadh ar siúd a fhreastalaíonn ar an gcruinniúk, a 

cheangal leis na miontuairiscí (ba chóir do gach mír ar an gclár oibre a uimhriú go 

seicheamhach mar áis tagartha). 

 

 

                                                           
1
 Alt 199 d’Acht na gCuideachtaí 

2
 Alt 871 d’Acht na gCuideachtaí 



Tábhacht Miontuairiscí na gCruinnithe 

 
Feiceáiltear go minic miontuairiscí mar leadránach agus maorlathach ach ba chóir dóibh 
bheith ina bpáirt bhunúsach i mbainistíocht aon chuideachta. Léiríonn taifeadadh 
miontuairiscí na gcruinnithe an bprionsabal go bhfuil na stiúrthóirí tarmligthe i dteannta a 
údarás an cuideachta a stiúradh, agus chomh maith go mbeadh an deis ag na comhaltaí 
cuntasach a choimeád as na stiúrthóirí. 
 
ngníomhartha arna nglacadh agus ta siad tábhachtach go háirithe sa chás go bhfuil 
ceisteanna conspóideacha. Féadfaidh teip chun miontuairiscí cruinn agus shuntasach a 
choimeád ar bun a léirmhíniú sa chúirt mar Siomptómach de fadhbanna níos tromchúisí 
bunúsacha leis an gcuideachta.  
 
Sa chomhthéacs céanna, tá na miontuairiscí ina dtaifead scríofa foirmiúil an ghnó a rinneadh 
ag cruinniú agus is féidir iad a chur isteach sa chúirt mar fhianaise go bhfuil an ngnó á 
reáchtáil ar mhodh cuí. 


