
Modelo de Carta para efeitos da alínea b) do ponto I do Aviso Convocatório 

(exercício do voto por correspondência eletrónica)  

(deve ser enviada para o endereço de correio eletrónico aganual2022@sonaecom.pt até 

às 00h00 (TMG) do dia 20 de abril de 2022) 

 

 

 

Exmo. Sr. Presidente da  

Mesa da Assembleia Geral de 

Acionistas da Sonaecom - SGPS, SA                                                                    

Email: aganual2022@sonaecom.pt 

 

 

Exmo. Senhor, 

 

Nome do Acionista:_______________________________________________ 

EMAIL [dado de inclusão obrigatória]:______________________________ 

Acionista Profissional1: Sim       Não   

Morada:________________________________________________________ 

Código Postal:___________________________________________________ 

NIF:___________________________________________________________ 

 

 

Declara que pretende exercer o seu direito de voto por correspondência eletrónica (e-mail), enviando o boletim 

de voto com o sentido de voto até às 23:59 horas (TMG) do dia 22 de abril de 2022 para o endereço de correio 

eletrónico aganual2022@sonaecom.pt. 

 

Para o efeito, solicito o envio, para o email acima indicado, do boletim de voto e do código secreto. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

_____________________________________ 

[assinatura do acionista ou, no caso de pessoa coletiva, do seu legal representante]2 

 

 

 

 
1 Acionistas que, a título profissional, detenham as ações em nome próprio mas por conta de clientes. 
2 Assinatura conforme documento identificação.  
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Nota sobre Proteção de Dados Pessoais 
  
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 da assembleia geral para cumprimento das 
suas obrigações legais, sendo conservados pelos prazos legalmente estabelecidos no Código das Sociedades Comerciais e 
no Código dos Valores Mobiliários ou pela duração de qualquer disputa relativa à tramitação procedimental da Assembleia 
Geral, incluindo o respetivo processo e resultado deliberativo. Os Srs. Acionistas poderão exercer os direitos de, nos termos 
legais aplicáveis, solicitar à Sociedade o acesso aos dados pessoais que lhes digam respeito, assim como a sua retificação, 
a limitação do tratamento ou o direito de se opor ao tratamento, através de carta enviada para a sede da sociedade.   

 
 


