
Modelo de Declaração de Participação em Assembleia Geral 

 

Nome:_____________________________ 

Morada:____________________________ 

___________________________________ 

NIF: _______________________________ 

 

Para: [Identificação do Intermediário Financeiro]1 

Morada: ________________________________ 

_______________________________________ 

Fax: ___________________________________ 

 

 

Assunto: Assembleia Geral de 13 de abril de 2016 

 
 

 

________________________________________________2, titular de ______ ações ordinárias com direito de voto da 

REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, SA (REN), registadas junto da V. instituição, na(s) conta(s) de valores 

mobiliários com o(s) número(s)_______________________ declara, pela presente, ao abrigo do disposto no n.º 3 do 

artigo 23.º-C do Código dos Valores Mobiliários, a intenção de participar na Assembleia Geral da REN, a ter lugar no 

dia 13 de abril de 2016. Nessa medida, vem requerer o seguinte, nos termos e para os efeitos do n.º 4 do artigo 23.º -C 

do Código dos Valores Mobiliários: 

 

a) A emissão de declaração pela V. instituição, na qual certifique o número de ações da REN registadas na conta do 

signatário às 00:00 horas (GMT) do dia 6 de abril de 2016 (a “Data de Registo”), com indicação do número de 

identificação fiscal do signatário; e 

 

b) O envio da declaração acima referida ao cuidado do Presidente da Mesa da Assembleia Geral para a sede social da 

REN, na Avenida dos Estados Unidos da América, n.º 55, 1749-061 Lisboa, ou para o correio eletrónico AG2016@ren.pt, 

até às 23:59 horas (GMT) do dia 6 de abril de 2016, em condições de ser rececionada pelo Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral em tempo e formato adequados à expedita organização da Assembleia Geral.  

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

____________________, ____/_______________/_______3   

______________________________________4 

 

 

 

1 Denominação, em letras maiúsculas, da instituição financeira em que as ações se encontram registadas. 

2 Nome completo (pessoas singulares) ou a denominação da sociedade (pessoas coletivas), em letras maiúsculas. 

3 Local e data. 

4 Assinatura idêntica à registada na instituição em causa. 

 

mailto:AG2016@ren.pt


 

Notas explicativas 

 

1. A Assembleia Geral terá lugar a 13 de abril de 2016, pelas 10:30 horas, na Rua Cidade de Goa, n.º 4, 2685-038 

Sacavém, com a ordem do dia e a respetiva documentação referidas na convocatória disponíveis para consulta.  

 

2. Esta declaração deverá ser enviada pelos Senhores Acionistas ao intermediário financeiro relevante, de forma a ser 

por este recebida até às 23:59 (GMT) do dia 5 de abril de 2016. 

 

3. O modelo de declaração constante do presente documento destina-se exclusivamente a facilitar a solicitação de 

declarações a emitir pelo intermediário financeiro nos termos do n.ºs 3 e 4 do artigo 23.º-C do Código dos Valores 

Mobiliários, podendo, porém, ser exigido o cumprimento de requisitos adicionais e o pagamento de comissões ao 

intermediário financeiro que proceda à emissão da referida declaração. 

 

4. Para qualquer esclarecimento adicional, está disponível o seguinte telefone (+351) 210 013 900 e endereço de e-

mail AG2016@ren.pt. 
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