
Modelo de carta de Participação em Assembleia Geral 

 

Exma. Sr.ª Presidente da Mesa  

da Assembleia Geral de Accionistas da Ibersol  SGPS, S.A. 

Edifício Península 

Praça do Bom Sucesso, nºs 105 a 159, 9º andar, 

4150-146 Porto 

Portugal 

 

Assunto: Declaração de Participação na Assembleia Geral de Accionistas de 8 de Maio de 2019; 

 

Exm.º (ª). Senhor(a) 

Presidente da Mesa  

 

Nome do Accionista:       
 
Morada:         
 
Código Postal:  ____ 
 
NIF:   ____ 
 

na qualidade de Accionista da Ibersol SGPS, S.A., titular de ( nº) _____________ 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 Anual da Ibersol  SGPS, S.A. a realizar no próximo dia 8 de Maio de 2019, pelas 14 horas. 

Para este efeito, foi solicitado ao ………………. (identificação do intermediário financeiro)……. o envio a V. Exa., até às 00: 00 h. 

GMT do dia 1 de Maio de 2019, da informação sobre o numero de acções detidas pelo ora Declarante às 00h00 GMT do dia 30 de 

Abril de 2019, nos termos do art.º 23-C  nº 4 do Código dos Valores Mobiliários. 

 

Com os melhores cumprimentos,                 

 

    ______________ 

(Assinatura do Accionista ou do seu legal representante ) 

 

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

Notas 

Esta declaração deve ser envidada à Presidente da Mesa da Assembleia Geral por forma a ser recebida até às 00:00h 
GMT do dia 30 de Abril de 2019. 
O envio poderá ser efectuado através de correio electrónico para o endereço psousa@ibersol.pt . 
 
Os dados pessoais que os acionistas, as entidades financeiras custodiantes e seus representantes, disponibilizam à Sociedade no 
exercício dos direitos de participação, representação e exercício de direito de voto acionista na assembleia geral, endereçado 
diretamente ou através de intermediários habilitados ou depositários, serão objeto de tratamento pela Sociedade com a finalidade de 
gerir a sua relação com os acionistas no âmbito desta assembleia geral para cumprimento das suas obrigações legais. 


