
 

 

FFURFLEN GAIS 

Cynnig Cyfranddaliadau Egni Cydweithredol Cyfyngedig, Chwefror 2014 
Pwysig: cyn llenwi’r Ffurflen Gais hon, mae’n rhaid i chi: 

 Ddarllen y Ddogfen Cynnig Cyfranddaliadau sy’n dod gyda’r ffurflen hon 

 Rhoi sylw arbennig i'r Ffactorau Risg a nodir yn y Ddogfen Gynnig hon 

 Ystyried lle mae angen i chi geisio cyngor ariannol neu gyngor arall mewn perthynas â Thelerau ac  

Amodau'r Cynnig sydd yn y Ddogfen Gynnig 

 Darllen Rheolau Egni Cydweithredol Cyfyngedig, sydd ar gael ar wefan y prosiect www.egni.coop neu gan y 

Gydweithfa (manylion cyswllt ar flaen y Cynnig hwn) 

DEFNYDDIWCH LYTHRENNAU BRAS AC INC DU, A LLENWCH DDWY DUDALEN Y FFURFLEN GAIS 

Swm i’w fuddsoddi 

Rwy’n dymuno / mae fy sefydliad yn dymuno buddsoddi cyfanswm o £_______yn Egni Cydweithredol Cyfyngedig ar sail 

Telerau ac Amodau y Ddogfen Gynnig hon ar bris o £1.00 fesul cyfran. (Cewch fuddsoddi unrhyw swm dros £250 a dim mwy 

na £20,000 (ac eithrio Cymdeithasau Diwydiannol a Darbodus)). 

Cynllun Buddsoddi mewn Egin Fenter  

Ticiwch os ydych yn bwriadu hawlio rhyddhad treth SEIS  

Talu llog 

Os hoffech i’ch taliadau llog blynyddol gael eu talu drwy BACS, darparwch y manylion banc yn y blwch isod, neu fel arall 

bydd y llog yn cael ei dalu drwy siec. 

Yr enw sydd ar y cyfrif: Cod didoli: Rhif cyfrif: 

 

Manylion yr ymgeisydd unigol     

Teitl (Mr/Mrs/Ms/arall):    Enwau cyntaf: 

Cyfenw: 

Cyfeiriad: 

 

Cod post:      Rhif ffôn yn ystod y dydd: 

E-bost: 

Rhowch eich cyfeiriad e-bost os yw hynny’n bosibl, er mwyn lleihau costau gweinyddu’r Gydweithfa. 

Dyddiad geni: 

 

Os yw’r ymgeisydd yn enwebai ar gyfer plentyn (gan nodi unrhyw effaith o ran treth) 

Enw’r plentyn:  

Dyddiad geni’r plentyn:  

Cyfeiriad y plentyn (os yw’n wahanol i’r uchod):  

 

 

Cod post: 

 

Os yw’r cais yn cael ei wneud yn enw sefydliad  

Enw’r sefydliad: 

Cyfeiriad y sefydliad: 

 

 

Math o sefydliad:     Rhif cofrestru: 

Enw’r sawl a awdurdodwyd i lofnodi’r cais hwn: 

Swydd y sawl a awdurdodwyd: 

Ewch yn eich blaen i lofnodi’r Datganiad dros y dudalen  



 

 

DATGANIAD 

Cadarnhaf fy nealltwriaeth o’r canlynol:  

 Gall y Cais gael ei dynnu'n ôl os bydd Dogfen Gynnig atodol yn cael ei gyhoeddi, ond nid fel arall ac os a phan dderbynnir gan 

Egni Cydweithredol Cyfyngedig y mae’n ffurfio contract sy’n amodol â chyfraith Cymru a Lloegr o ran y Telerau ac Amodau’r 

Ddogfen Gynnig. 

 Mae Ymgeisydd nad yw'n preswylio yn y Deyrnas Unedig  yn gyfrifol am sicrhau bod y cais hwn yn cydymffurfio ag unrhyw 

gyfreithiau neu reoliadau perthnasol y tu allan i'r Deyrnas Unedig y maent yn ddarostyngedig iddynt. 

 Os bydd Cynnig wedi'i gordanysgrifio mae'n bosibl na fydd Cais sy’n gymwys fel arall yn  cael ei dderbyn yn rhannol neu'n 

gyfan gwbl. 

 Os nad oes digon o arian yn cael ei godi gan y Cynnig yna bydd y Cais Ariannol yn cael ei ddychwelyd atoch. 

Cadarnhaf:  

 Fy mod wedi darllen y Ddogfen Gynnig (gan gynnwys y Ffactorau Risg a'r Nodiadau Cyfarwyddyd ar gyfer y Ffurflen Gais hon) 

ynghyd â Rheolau Egni. 

 Fy mod dros 16 oed a bod yr Ymgeisydd yn cwrdd â'r meini prawf ar gyfer y Cynnig. 

 Fy mod yn rhoi’r awdurdod i Egni Cydweithredol Cyfyngedig i wneud unrhyw ymholiadau fel y bo'n angenrheidiol i gadarnhau 

cymhwysedd Cais hwn. 

 Nad yw'r Ymgeisydd (oni bai ei fod ar ran Cymdeithas Ddiwydiannol a Darbodus) yn gwneud cais neu geisiadau lluosog  am 

gyfanswm o fwy na 20,000 o Gyfranddaliadau. 

 Nad yw'r ymgeisydd yn dibynnu ar unrhyw wybodaeth na  chynrychiolaeth sy’n ymwneud â'r Cyfranddaliadau Cynnig, Egni 

Cydweithredol Cyfyngedig sydd heb fod yn y Ddogfen Gynnig. 

 Bydd yr ymgeisydd yn darparu'r holl wybodaeth a'r dogfennau ychwanegol y gofynnir amdanynt gan Egni Cydweithredol 

Cyfyngedig mewn cysylltiad â'r cais hwn, gan gynnwys gwybodaeth sy’n gysylltiedig â gwyngalchu arian, treth neu reoliadau 

eraill. 

 Os ydw i'n arwyddo y Cais ar ran unrhyw berson / sefydliad fy mod yn gwneud hynny gydag awdurdod penodol. 

 

Rwy'n deall y bydd y siec  sy’n cefnogi'r cais hwn (os yw’n amgaeedig) yn cael ei dalu wrth ei dderbyn ac rwy'n gwarantu y 

bydd yn cael ei dalu yn y lle cyntaf. 

 

Llofnod ( Yr Ymgeisydd/ ar ran y Sefydliad sy’n  ymgeisio 

 fel y bo'n berthnasol): 

 

Dyddiad: 

 

 

Taliad  

Hoffwn dalu drwy  siec:  BACS:   (ticiwch fel y bo'n briodol) 

 

Siec BACS 

Dylech amgáu siec sengl neu ddrafft banc ar 

gyfer y swm a ddangosir uchod, yn daladwy i 

Egni Cydweithredol Cyfyngedig a chroesi A/c 

Taledig. 

A fyddech cystal â thalu drwy BACS i'r cyfrif canlynol:  

Enw’r cyfrif: Egni Cydweithredol Cyfyngedig  

Cod didoli:  08 92 99     

Rhif y Cyfrif:  65650518 

Defnyddiwch eich enw fel y cyfeirnod sy’n gysylltiedig â’r 

trosglwyddiad hwn. 

Os bydd arnom angen dychwelyd rhan neu’r cyfan o'ch arian o ganlyniad i ordanysgrifio neu o ganlyniad i ganslo'r prosiect, 

nodwch sut y byddech yn hoffi  i’r arian gael eu dychwelwyd atoch, unai drwy siec neu drwy BACS i'ch cyfrif a nodir dros y 

dudalen. Dychwelwch unrhyw arian ataf drwy siec:  BACS: 

 

Anfonwch eich Ffurflen Gais wedi'i chwblhau a'r taliad at: 

Egni Cydweithredol Cyfyngedig, 76-78 Heol Gwilym, Cwmllynfell, Castell-nedd, SA9 2GN 

 

Byddem yn ddiolchgar pe baech yn rhoi gwybod i ni sut y clywsoch chi’n gyntaf am y Cynnig am Gyfranddaliadau :  

 

 

Gellir llungopïo'r ffurflen gais hon ac mae ffurflenni cais ychwanegol ar gael. Ar gyfer pob ymholiad defnyddiwch y 

manylion cyswllt sydd ar gefn y ddogfen Cynnig. 

 

Diolch i chi am ystyried ymuno ag Egni Cydweithredol Cyfyngedig. 


