
CARTA PARA A EMISSÃO DE DECLARAÇÕES DE VOTO 

EXERCÍCIO DE VOTO POR CORRESPONDÊNCIA 

ASSEMBLEIA DE OBRIGACIONISTAS DE 6 DE JULHO DE 2019 OU DE 22 DE JULHO 

DE 2019, SE REALIZADA EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO 

RELATIVA À EMISSÃO DE ATÉ €30.000.000,00 DE OBRIGAÇÕES BEST OF FIXED CALLABLE NOTES 

DUE 2031 EMITIDAS PELA SOCIEDADE COMERCIAL OREY ANTUNES, S.A. 

 

Nome completo / denominação social:  

N.º de identificação fiscal / n.º de pessoa coletiva:  

Morada ou sede social:  

Telefone:                                                E-mail:  

Intermediário Financeiro: 

Deve assinalar o sentido de voto com um x 

Ordem dos Trabalhos A favor Contra Abstenção 

Ponto Um: Deliberar sobre o adiamento da data de 

vencimento e pagamento de juros das Obrigações de 8 

de julho de 2019 para 8 de julho de 2020, sem qualquer 

penalização para a Emitente e correspondentes 

alterações aos Termos e Condições das Obrigações, e 

sobre o reconhecimento e aceitação de que o facto de 

a Emitente não efetuar o pagamento de juros nos 14 

dias posteriores ao dia 8 de Julho de 2019 não constitui 

um Event of Default 

   

Ponto Dois: Deliberar sobre o estabelecimento de um 

direito de a Emitente adiar, por uma ou mais vezes, a 

data de vencimento e de pagamento de juros das 

Obrigações para qualquer data futura (desde que seja 

uma data de pagamento de juros) até à data de 

vencimento das Obrigações (8 de Julho de 2031) sem 

qualquer penalização para a Emitente e correspondentes 

alterações aos Termos e Condições das Obrigações  

   

A votação expressa nesta carta tem por objeto as propostas em anexo à convocatória publicada no site 

http://publicações.mj.pt e www.orey.com, também se encontrando disponíveis na sede da Emitente. 

 

Mais confirmo que tomei conhecimento das alterações propostas aos termos e condições 

das Obrigações, bem como dos riscos envolvidos quer em caso de aprovação, quer em caso 

de não aprovação de tais alterações. 

Assinatura: 

Data: 


