
Modelo de carta de representação1 

 

 

 

Exmo. Senhor 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da 

REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, SA  

Av. Estados Unidos da América, 55 

1749-061 Lisboa 

 

 

 

 

Assunto: Assembleia Geral de 11 de maio de 2017 

 

 

_______________________________2, portador do documento de identificação _________, emitido em ______ por 

______, com o número de identificação fiscal __________, titular de _______ ações ordinárias da REN - Redes 

Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. (REN), de acordo com o artigo 380.º do Código das Sociedades Comerciais, vem, por 

este meio, nomear_________________________________________________________________________________ seu(s) 

representante(s), a quem confere os poderes necessários para: 

(a) Atuar por e em seu nome na Assembleia Geral da REN a ter lugar a 11 de maio de 2017, pelas 10:30 horas; 

(b) Apreciar, intervir, discutir, propor e votar como considerar(em) conveniente e em seu nome todos os assuntos 

constantes da ordem do dia da referida Assembleia Geral da REN, incluindo os que possam surgir, por 

circunstâncias imprevisíveis, após a emissão desta carta ou no decurso da Assembleia.  

 

____________________,____/_______________/_______3   

______________________________________4 

 

 

 

 

1  A presente carta de representação deve ser recebida na sede social da REN até às 17 horas do penúltimo dia útil 

anterior ao da reunião da Assembleia Geral (ou seja, até às 17 horas do dia 9 de maio de 2017). O envio da presente 

carta não dispensa o cumprimento do disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo 23.º-C do Código dos Valores Mobiliários e na 

Convocatória. 

2 Nome completo (pessoas individuais) ou denominação social (pessoas coletivas), em letras maiúsculas. 

3 Local e data. 

4 Assinatura (pessoas singulares) / assinaturas(s), nome(s), capacidade (pessoas coletivas) e carimbo da empresa. 



Notas explicativas 

 

 

1. A Assembleia Geral terá lugar a 11 de maio de 2017, 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. O comparecimento na Assembleia Geral do acionista representado revoga automaticamente qualquer poder de 

representação concedido ao representante.  

 

3. Esta carta modelo não constitui solicitação de procuração nem indicação de sentido de voto, destinando -se a 

exemplificar os termos habitualmente usados para a representação de acionistas.  

 

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

mail AG2017@ren.pt. 
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