
 
 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE ACCIONISTAS 
EDP RENOVÁVEIS, S.A. 

14 de Abril de 2016  
MODELO DE CARTA DE PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL 

 
 

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Geral 
de Accionistas da 
EDP RENOVÁVEIS, S.A. 
Plaza de la Gesta nº2 
33007 Oviedo 
España 

 
 
Exmo. Sr.:  
 
Pela presente, informo sobre a minha intenção de participar na Assembleia Geral Ordinária de 
Accionistas da EDP Renováveis, S.A. a celebrar no dia 14 de Abril de 2016. Os meus dados 
pessoais são os seguintes [letra legível e maiúsculas]:  

- Nome completo: 

- NIF (Número de Identificação Fiscal) ou caso não tenha, o número do Passaporte: 

- Telefone: 

- E-Mail: 
 
Por último, aproveito para informar que a/s Instituição/ões Financeira/s onde tenho 
depositadas _______________________________ [letra legível e maiúsculas] acções da EDP 
Renováveis, S.A., das quais sou titular, é/são _________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
[letra legível e maiúsculas].   
 
Atentamente, 
 
 
 
__________________________________________________________ 
Assinatura do accionista igual à do Documento de Identidade Nacional 
 
Notas:  

1. Solicita-se ao accionista que tenha intenção de participar na Assembleia Geral que o comunique por escrito ao Presidente 
da Assembleia Geral de Accionistas e à entidade ou entidades encarregues do registo em conta das acções da sociedade. 
O prazo limite de recepção desta comunicação é o final do dia 6 de Abril de 2016, mediante envio de comunicação escrita. 
A comunicação ao Presidente da Assembleia Geral de Accionistas poderá realizar-se através de uma plataforma on-line 
ou através do preenchimento deste formulário, a enviar para a sede social, ou para o apartado de correios nº 15005EC 
Campolide, 1074-003, Lisboa, Portugal ou para o endereço de correio electrónico shareholdersedpr@edpr.com. Tanto a 
plataforma on-line como o formulário estão disponíveis na página web (www.edprenovaveis.com). 
 

2. O certificado de titularidade dos accionistas, emitido pelo correspondente Banco ou Instituição Financeira e referindo-se 
à posição de acções detidas às 0:00 horas do dia 7 de Abril de 2016, deverá ser enviado pelo Banco ou Instituição 
Financeira até ao final do dia 7 de Abril de 2016, para o Presidente da Assembleia Geral de Accionistas, para a sede social, 
para o apartado de correios nº 15005EC Campolide, 1074-003, Lisboa, Portugal ou para o endereço de correio electrónico 
shareholdersedpr@edpr.com. 
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