ASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTAS
SOCIEDADE COMERCIAL OREY ANTUNES, S.A.
Sociedade Aberta

Exmo. Senhor
Presidente da Mesa da Assembleia Geral
da Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A.
Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, nº 17 6ºA
1070 – 313 Lisboa

Exmo. Senhor,
(Nome)_______________________________________________________________
residente em___________________________________________________________
vem por este meio nomear seu representante o (a) Senhor (a) ___________________
_____________________________________________________________________
a quem confere poderes para apreciar, discutir, propor e votar em seu nome todos os
assuntos da ordem de trabalhos da Assembleia Geral de Accionistas da Sociedade
Comercial Orey Antunes, S.A., convocada para o dia 21 de Abril de 2008.
Cumprimentos,

_______ de _____________________ de 2008

____________________________________
(Assinatura)

Notas:
1. Esta carta modelo não constitui solicitação de procuração nem indicação de sentido
de voto, destinando-se a exemplificar os termos habitualmente usados para a
representação de accionistas (art. 380º/1. do Código das Sociedades Comerciais: “O
contrato de sociedade não pode proibir que um Accionista se faça representar na
Assembleia Geral.”). Deverá esta comunicação ser remetida até ao décimo dia útil
anterior à data de realização da Assembleia Geral.
2. O pedido de procuração para representação em assembleia geral de sociedade
aberta, que seja feito a mais de cinco accionistas ou que utilize um dos meios de
contacto com o público referidos no n.º 2 e na alínea b) do n.º 3 do artigo 109.º, deve
conter, além dos elementos referidos na alínea c) do n.º 1 do artigo 381.º do Código
das Sociedades Comerciais, os seguintes:
a) Os direitos de voto que são imputáveis ao solicitante nos termos do n.º 1 do artigo
20.º;
b) O fundamento do sentido de voto a exercer pelo solicitante.
3. Caso pretenda utilizar este modelo, a carta deverá ser assinada e remetida por via
postal para:
Assembleia Geral de Accionistas
Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, nº17 6º A
1070 – 313 Lisboa
Para qualquer esclarecimento adicional contactar:
Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. - Gabinete de Apoio aos Investidores Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, nº 17 6ºA, 1070 – 313 Lisboa
Tel. + 351 21 340 7000 Fax + 351 21 347 2492
Email: ir@orey.com

