
Modelo de  

Carta de Representação  

[Nota: Caso a acionista seja uma pessoa coletiva e seja representada pelo representante legal/ 
procurador na Assembleia Geral Anual, bastará a apresentação do respetivo documento comprovativo 
da legitimidade] 

(deve ser enviada para o endereço de correio eletrónico AGM2022@greenvolt.pt 

até às 23:59 horas (TMG) do dia 26 de abril de 2022) 

 

Exmo. Sr. Presidente da  

Mesa da Assembleia Geral de Acionistas da  

GreenVolt – Energias Renováveis, S.A. 

Email: AGM2022@greenvolt.pt 

 

Assunto: Carta de Representação Assembleia Geral Anual de Acionistas da GreenVolt – Energias 
Renováveis, S.A. (“Sociedade”) de 29 de abril de 2022 

 

Exmo. Senhor, 

O/A signatário/a, abaixo-assinado, na qualidade de acionista da Sociedade, vem comunicar a V. Exa. 
que se fará presentar na Assembleia Geral Anual de Acionistas da Sociedade, convocada para as 15h00 
horas (TMG) do dia 29 de abril de 2022, pelo/a Senhor/a [inserir nome completo do representante], a 
quem confere os necessários poderes para discutir e votar, no sentido que entender, todos os 
assuntos que forem objeto de deliberação na Assembleia. 

Com os melhores cumprimentos, 

 

_____________________________________ 

[assinatura do acionista ou, no caso de pessoa coletiva, do seu representante legal, conforme respetivo 
documento de identificação] 

 

Nome: ___________________________________________________________________ 

Morada: __________________________________________________________________ 

NIF: _____________________________________________________________________ 

e-mail: ___________________________________________________________________ 
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Notas: 

(i) Um acionista pode nomear diferentes representantes relativamente às ações detidas em 
diferentes contas de valores mobiliários, sem prejuízo, todavia, do princípio da unidade 
de voto, nos termos do art.º 385.º do Código das Sociedades Comerciais; 

(ii) O presente modelo de carta 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; 

(iii) Caso subsista qualquer dúvida pode contactar-nos para o endereço eletrónico 
AGM2022@greenvolt.pt;  

(iv) Os dados pessoais que os Senhores Acionistas, as entidades financeiras custodiantes e os 
representantes dos Senhores Acionistas disponibilizam à Sociedade no exercício dos 
direitos de participação, representação e voto acionista na Assembleia Geral, serão objeto 
de tratamento pela Sociedade com a finalidade de cumprimento das suas obrigações 
legais na organização da Assembleia Geral, 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. 

(v) Mais se informa que os Senhores Acionistas poderão exercer os direitos legais relativos 
ao tratamento dos seus dados pessoais, através do endereço de correio eletrónico 
dadospessoais@greenvolt.pt. 
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