
Pwysig: cyn llenwi’r Ffurflen Gais hon, rhaid i chi:
 ▶ Ddarllen y Ddogfen Cynnig Cyfranddaliadau atodedig

 ▶ Dalu sylw arbennig i’r Ffactorau Risg a nodwyd yn y Ddogfen Gynnig hon

 ▶ Ystyried ble mae angen i chi gymryd cyngor ariannol neu gyngor arall parthed Amodau a Thelerau y Cynnig a gynhwysir yn 
Nogfen y Cynnig

 ▶ Ddarllen Rheolau Awel Co-op sydd ar gael ar www.awel.coop

DEFNYDDIWCH BRIFLYTHRENNAU AC INC DU A LLENWI DWY DUDALEN Y FFURFLEN GAIS

Swm i’w fuddsoddi
Hoffwn i/fy sefydliad fuddsoddi cyfanswm o £_______ yn Awel Co-op ar sail Amodau a Thelerau’r 
Ddogfen Gynnig ar bris o £1.00 y Cyfranddaliad. (Ni allwch fuddsoddi llai na £50 a dim mwy na 
£100,000).

Ffurflen Gais

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

Cyfenw:

Cyfeiriad:

Cod post: Rhif ffôn yn y dydd:
E-bost:

Rhowch eich cyfeiriad e-bost os yn bosibl i gadw costau gweinyddu’r Fenter Gydweithredol i isafswm.

Manylion Ymgeisydd Unigol

Os yw’r Ymgeisydd yn sefydliad, llenwch y manylion cyswllt uchod ac yna’r canlynol hefyd:

Enw sefydliad:
Cyfeiriad y sefydliad:

Math o sefydliad: Rhif Cofrestrur:

Enw’r sawl sydd wedi ei awdurdodi i lofnodi’r ffurflen gais hon:
Swydd yr unigolyn awdurdodedig

Manylion y Sefydliad

Os hoffech i’ch taliadau llog blynyddol gael eu talu 
trwy BACS yn hytrach na siec, rhowch fanylion 
banc:

Talu Llog

Enw ar y Cyfrif
Cod Didoli
Rhif y Cyfrif

Ewch ymlaen at a llofnodi’r Datganiad&



Rwy’n cadarnhau fy nealltwriaeth:
 ▶ Wedi ei derbyn gan Awel Co-op mae’r Cais hwn yn ffurfio contract sy’n amodol i gyfraith Cymru a Lloegr ar Amodau a Thelerau’r Ddogfen 

Gynnig. 
 ▶ Bydd Ymgeisydd nad yw’n preswylio yn y Deyrnas Unedig yn gyfrifol a sicrhau bod y Cais hwn yn cydymffurfio gydag unrhyw gyfreithiau 

neu reoliadau sy’n berthnasol tu allan i’r Deyrnas Unedig y mae ef/hi yn amodol iddynt.
 ▶ Os rhagorir ar danysgrifiad y Cynnig, mae’n bosibl na fydd Cais a fyddai fel arall yn gymwys yn cael ei dderbyn yn rhannol neu’n llawn
 ▶ Os nad yw’r Cynnig yn codi digon o arian, ni fydd Arian Ceisiadau yn cael ei ddychwelyd a bydd Awel Co-op yn chwilio am gronfeydd cyllid 

amgen i dalu’r diffyg.

Rwy’n cadarnhau:
 ▶ Rydw i wedi darllen y Ddogfen Gynnig (yn cynnwys y Ffactorau Risg a’r Nodiadau Canllaw i’r Ffurflen Gais hon) a Rheolau Awel Co-op.
 ▶ Rydw i dros 16 oed ac mae’r Ymgeisydd yn bodloni meini prawf cymhwyster y Cynnig.
 ▶ Felly mae Awel Co-op wedi ei awdurdodi i wneud unrhyw ymholiadau y mae’n pennu i fod yn angenrheidiol i gadarnhau cymhwyster y Cais 

hwn.
 ▶ Nid yw’r Ymgeisydd (oni bai ei fod yn Gymdeithas Gofrestredig) yn gwneud cais neu geisiadau lluosog am fwy na 100,000 o Gyfranddalia-

dau.
 ▶ Nid yw’r Ymgeisydd yn dibynnu ar unrhyw wybodaeth na sylwadau parthed Cyfranddaliadau’r Cynnig yn Awel Co-op nad yw wedi ei chyn-

nwys yn y Ddogfen Gynnig.
 ▶ Bydd yr Ymgeisydd yn darparu’r holl wybodaeth a dogfennaeth atodol y mae Awel Co-op wedi gofyn amdani parthed y Cais hwn, yn cyn-

nwys parthed gwyngalchu arian, trethiant neu reoliadau eraill.
 ▶ Trwy lofnodi’r Cais hwn ar ran unrhyw unigolyn/sefydliad, rwy’n gwneud hynny gydag awdurdod llwy

Rwy’n deall y bydd y siec yn cefnogi’r cais hwn (os yw wedi ei amgáu) yn cael ei gyflwyno ar gyfer taliad ar dderbyn ac rwy’n 
gwarantu y bydd yn cael ei dalu ar y cyflwyniad cyntaf. 

Llofnod (Ymgeisydd/ar ran sefydliad ymgeisydd fel fo’n berthnasol): Dyddiad::

Datganiad

Hoffwn dalu gyda  (ticiwch fel fo’n berthnasol))

Siec BACS (trosglwyddiad banc)

Atodwch un siec neu archeb banc ar gyfer y swm a nodir 
uchod, yn daladwy i Awel Ltd ac wedi’i chroesi a/c Talai. 

Talwch trwy BACS i’r cyfrif canlynol

Enw’r cyfrif:   Awel Ltd

Cod didoli:   16 58 10  

Rhif cyfrif:                  20647522

Defnyddiwch eich enw fel cyfeirnod ar gyfer y trosglwyddiad.

Taliad

 ▶ Os byddwn angen dychwelyd rhywfaint o’ch arian neu’r cyfan oherwydd rhagori ar danysgrifiad neu ganslo’r prosiect, nodwch a 
hoffech i ni ddychwelyd hyn trwy siec neu BACS i’ch cyfrif a nodir trosodd

Dychwelwch unrhyw arian trwy siec:  BACS:

 ▶ Anfonwch eich Ffurflen Cais wedi ei llenwi a’r taliad at: 

Awel Co-op, 76-78 Heol Gwilym, Cwmllynfell, Abertawe, SA9 2GN, neu llofnodwch, sganiwch ac e-bostiwch ar: 
info@awelamantawe.co.uk

 ▶ Byddem yn ddiolchgar pe gallech roi gwybod i ni sut daethoch yn ymwybodol o’r Cynnig Cyfranddaliadau hwn:

Gellir llungopïo’r ffurflen gais hon ac mae ffurflenni cais atodol ar gael. Ar gyfer unrhyw ymholiadau, defnyddiwch y manylion 
cyswllt ar gefn y Ddogfen Cynnig hon.

Diolch i chi am ystyried ymuno ag Awel Co-op. &


