
 
Modelo de Declaração de Participação em Assembleia Geral  

 
 

Nome:_____________________________ 

Morada:____________________________ 

___________________________________ 

NIF: _______________________________ 

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 3 de maio de 2018 

 
 

________________________________________________1, titular de ______________ ações ordinárias com direito de 

voto da REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, SA (REN), vem, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 23.º -C do 

Código dos Valores Mobiliários, declarar a sua intenção de participar na Assembleia Geral da REN a realizar no próximo 

dia 3 de maio de 2018.  

Adicionalmente, informa ter solicitado, nos termos e para os efeitos previstos nos n.ºs 3 e 4 do artigo 23.º -C do Código 

dos Valores Mobiliários, a __________________________________________2, junto do qual se encontra aberta a conta 

de registo individualizado na qual estão registadas as ditas ações, que envie a V. Exa., até às 23:59 (GMT) do dia  25 de 

abril  de 2018, a informação sobre o número de ações registadas em seu nome às 00:00 horas (GMT) do dia 25 de abril  

de 2018 (a “Data de Registo”).  

Declara ainda, para os devidos efeitos (mormente o cumprimento da Decisão da ERSE – Entidade Reguladora dos 

Serviços Energéticos de 31.07.2015), que não se encontra inibido/a de exercer os direitos sociais inerentes a quaisquer 

ações representativas do capital social da REN de que é titular, uma vez que (assinalar a opção pretendida):  

 

□ Não exerce, direta ou indiretamente, controlo sobre qualquer entidade que exerça uma das atividades de entre 

a produção ou a comercialização de eletricidade ou gás natural.  

 

□ Já foi reconhecida pela ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos a inexistência de risco de conflito 

de interesses. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

____________________, ____/_______________/_______3 

 

_____________________________________4 

(Assinatura) 

 

                                                 
1 Nome completo (pessoas singulares) ou denominação social (pessoas coletivas), em letras maiúsculas. 
2 Identificação do Intermediário Financeiro.  
3 Local e data. 
4 Assinatura (pessoas singulares) / assinatura(s), nome(s), qualidade(s) e carimbo da empresa (pessoas coletivas). 



Notas explicativas 

 

1. A entrega da presente declaração não dispensa o Acionista de cumprir as formalidades adicionais previstas na 

Convocatória, disponível para consulta. 

 

2. A Assembleia Geral terá lugar a 3 de maio de 2018, pelas 10:30 horas, na Rua de Cidade de Goa, n.º 4, 2685-038 

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

 

3. Esta declaração deverá ser enviada pelos Senhores Acionistas ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, de forma 

a ser recebida até às 23:59 (GMT) do dia 24 de abril de 2018. 

 

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

mail AG2018@ren.pt. 

 

mailto:AG2018@ren.pt

