
Modelo de Carta de Representação 

 

 

Exmo. Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral de 

Acionistas da SONAECOM, SGPS, S.A. 

Lugar do Espido  

Via Norte 

4470-177 Maia 

 

 

            de   de 2017 

 

Exmo. Senhor, 

 

Nome/Denominação Social:______________________ 
 
Morada/Sede:__________________________________ 
 
Código Postal:_________________________________ 
 
NIF/NIPC: ____________________________________ 
 

Nos termos da Lei e dos Estatutos da Sonaecom, SGPS, S.A., comunico/comunicamos a V. Exa. que, na 

qualidade de acionista dessa Sociedade, me/nos farei/faremos representar na Assembleia Geral 

convocada para as 14 horas e 30 minutos, do dia 28 de Abril de 2017, pelo Senhor: 

_____________________________ com domicílio em _______________________________________ 

________________________________________ou, na falta deste(a), pelo Senhor(a) ,(FACULTATIVO) 

        com domicílio em ________________________ 

__________________________________a quem confiro/conferimos os necessários poderes para 

discutir e votar, no sentido que entender, todos os assuntos que forem objeto de deliberação nessa 

Assembleia. 

 

Com os melhores cumprimentos,          

______________________________________   

(Assinatura do Acionista se pessoa singular 

ou, se pessoa coletiva, assinatura do seu legal representante) 

 

 

 

 



 

Notas 

 

Os acionistas poderão fazer-se representar na Assembleia Geral mediante documento de representação escrito, dirigido e 

entregue ao Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral até ao início dos trabalhos, indicando o nome, o domicílio do 

representante e a data da reunião da Assembleia Geral, podendo, para o efeito ser utilizado o endereço de correio eletrónico 

aganual2017@sonae.com. 

Um acionista pode nomear diferentes representantes relativamente às ações detidas em diferentes contas de valores 

mobiliários, sem prejuízo todavia do princípio da unidade do voto, nos termos do artigo 385.º do Código das Sociedades 

Comerciais.  

 

O documento de concessão de poderes de representação poderá ser recebido até às 14:30 horas (GMT) do dia 28 de Abril de 

2017. 

 

O presente modelo de carta de concessão de poderes de representação não constitui uma solicitação de representação, 

destinando-se somente a, nos termos da lei, informar os acionistas sobre os meios de se fazerem representar na Assembleia 

Geral. 

 

Caso subsista qualquer dúvida pode contactar a Sociedade para o número (+351) 220 132 349 ou para o endereço eletrónico 

aganual2017@sonae.com. 
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