
 

Modelo de carta de Participação em Assembleia Geral 

 

 

 

Exmo. Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral de Accionistas 

Ibersol - SGPS, S.A. 

(morada da sede) 

 

 

 

Assunto: Assembleia Geral de Accionistas de 11 de Abril de 2011 

 

Exmo. Senhor, 

Nome do Accionista:       
Morada:         
Código Postal:        
NIF:         
 

 

na qualidade de accionista da Ibersol - SGPS, S.A., titular de _____________ acções com direito de voto, vem manifestar a V. 

Exa., nos termos e para os efeitos do disposto no número 3 do artigo 23.º-C do Código dos Valores Mobiliários, a intenção de 

participar na Assembleia Geral Ordinária da Ibersol – SGPS, S.A. a realizar no próximo dia 11 de Abril de 2011. 

 

Para este efeito, foi solicitado ao (identificação do intermediário financeiro) o envio a V. Exa., até às 23h59 GMT do dia 4 de Abril 

de 2011, de informação sobre o numero de acções detidas às 00h00 GMT do dia 4 de Abril de 2011, nos termos do art.º 23-C, 

nº4 do Código dos Valores Mobiliários. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

                

 

      

(Assinatura do legal representante do accionista) 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Notas 

Esta declaração deve ser envidada ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral por forma a ser recebida até às 

23h59 GMT do dia 3 de Abril de 2011. 

 

O envio poderá ser efectuado através de correio electrónico para o endereço psousa@ibersol.pt  



Modelo de carta para o Intermediário Financeiro 

 

 

Ao 

      (a) 

      (b) 

   

 

 

  

 

Assunto: Declaração de Participação na Assembleia Geral Anual de 11 de Abril  de 2011; 
 

Exmo. Senhor, 

 

           (c) na qualidade de 

accionista da Ibersol - SGPS, S.A., vem pela presente, nos termos e para os efeitos do n.º 3 do artigo 23.º-C do CVM, 

declarar a sua intenção em participar na Assembleia Geral Anual da referida Sociedade.  

 

Para os efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 23.º-C do CVM, solicita a V. Exas. que seja emitida e enviada ao Presidente 

da Mesa da Assembleia Geral da referida Sociedade, até às 23:59 horas (GMT) do dia 4 de Abril de 2011, informação sobre 

o número de acções da dita Sociedade registadas em seu nome, às 00:00 horas (GMT) do dia 4 de Abril de 2011, na conta 

de títulos número     (d). 

 

Com os meus cumprimentos, 

                

 

 

      

(Assinatura do legal representante do accionista) 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Notas 

(a) Identificação do intermediário financeiro; (b) Morada do intermediário financeiro; (c) Nome completo do remetente; (d) 
Identificação da conta de títulos.  
 
A presente declaração deverá ser enviada pelos interessados, de modo a ser recebida pelo Intermediário Financeiro até às 
23:59 horas (GTM) do dia 1 de Abril de 2011. 
 


