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FFURFLEN
GAIS
Sylwer y gallwch hefyd gyflwyno cais a thalu ar-lein trwy ein gwefan
www.communityenergypembrokeshire.org/renewable-power-pembrokeshire.html
Hoffwn brynu cyfanswm o 				
(isafswm: £100
uchafswm: £50,000)

Title (Mr/Mrs/Ms/other):

cyfranddaliad yn RPP am £1.00 cyfranddaliad.

Enwau cyntaf:

Cyfenw:

Rhowch eich cyfeiriad e-bost os oes un gennych, er mwyn cadw’r costau gweinyddol i lawr
E-bost:
Cyfeiriad Post:

Cod Post:

Rhif Ffôn yn Ystod y Dydd:

Os ydych yn cyflwyno cais ar ran sefydliad corfforedig, a wnewch chi hefyd ddarparu:
Enw’r sefydliad:

Math o sefydliad:

Cyfeiriad y sefydliad:

Rhif cofrestru:

Eich Swydd gyda’r Sefydliad:

cofrestrwyd gyda: Tŷ’r Cwmnïau / Awdurdod Ymddygiad Ariannol:

32

(Rhaid eich bod wedi eich awdurdodi i lofnodi ar ran y sefydliad. Anfonwch hysbysiad o’r trefniant
hwn gan y corff llywodraethu gyda’r ffurflen gais hon)
Os ydych yn prynu cyfranddaliadau ar ran un plentyn neu fwy, rhowch eu henwau, dyddiad(au)
geni a nifer y cyfranddaliadau yr ydych yn bwriadu clustnodi ar eu cyfer. I gael gwybod sut y mae’r
trefniant hwn y gweithio, gweler yr adran ar y cynnig cyfranddaliadau ym mhrif destun y ddogfen.
Defnyddiwch ddarn o bapur ar wahân os ydych yn dymuno cynnwys mwy na thri enw.
Enw

Dyddiad Geni

Nifer y cyfranddaliadau

Os hoffech dderbyn taliadau gan y gymdeithas trwy drosglwyddiad banc, nodwch eich manylion
banc:
Rhif y Cyfrif:

Cod Didoli:

Ticiwch i gadarnhau:
Rydw i wedi darllen y ddogfen hon ac nid wyf yn dibynnu ar unrhyw ffynhonnell wybodaeth arall
am y gymdeithas. Rydw i dros 16 oed ac yn gymwys i gyflwyno cais. Rydw i wedi ystyried p’un ai
fod angen i mi gael cyngor ariannol neu gyngor arall, ai peidio. Rydw i’n awdurdodi’r gymdeithas i
wneud ymholiadau i gadarnhau cymhwysedd y cais hwn os oes angen. Deallaf y gellir tynnu’r cais
hwn yn ôl os cyhoeddir dogfen gynnig atodol, ond nid fel arall, ac os yw’n cael ei dderbyn gan y
gymdeithas, a phan fydd yn cael ei dderbyn gan y gymdeithas, mae’n ffurfio contract cyfreithiol ar
yr Amodau a Thelerau yn y ddogfen gynnig.
Llofnod:

Dyddiad:

SIEC. Os ydych yn talu gyda siec, a wnewch chi’r siec yn daladwy i Renewable Power Pembrokeshire
Ltd a chroesi’r siec gyda chyfrif y talai.
TROSGLWYDDIAD. Os ydych yn talu trwy drosglwyddiad, defnyddiwch y manylion hyn:
HSBC Limited. Cod didoli: 40 16 23 Rhif y Cyfrif: 41736981
Defnyddiwch ynydau a chod post yr ymgeisydd fel cyfeirnod y trosglwyddiad fel ein bod yn gallu
cysylltu trafodion banc at geisiadau.
Anfonwch y ffurflen hon, wedi ei chwblhau, i Renewable Power Pembrokeshire, The Pump House,
Coton Hill, Shrewsbury, SY1 2DP neu gallwch lofnodi a sganio’r ffurflen a’i he-bostio i
shares@sharenergy.coop

