
 
 

BOLETIM DE VOTO POR CORRESPONDÊNCIA 
ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS EDP RENOVÁVEIS, S.A. 

23 de Abril de 2013 
 

Propostas Relativas aos seguintes pontos da Ordem do Dia Voto 

 Favor Abstenção Contra 

1. Análise e aprovação, se for o caso, das contas anuais individuais da EDP 
RENOVÁVEIS, S.A. (balanço, demonstração de resultados, demonstração de 
variações no património líquido, demonstração de fluxos de caixa e notas), bem 
como das contas consolidadas em conjunto com as suas sociedades dependentes 
(balanço, demonstração de resultados, demonstração de variações no património 
líquido, demonstração de fluxos de caixa e notas), correspondentes ao exercício 
social terminado a 31 de Dezembro de 2012. 

   

2. Análise e aprovação, se for o caso, da proposta de aplicação do resultado e da 
distribuição de dividendos correspondente ao exercício social que terminou a 31 
de Dezembro de 2012. 

   

3. Análise e aprovação, se for o caso, do Relatório de Gestão Individual da EDP 
RENOVÁVEIS, S.A., do Relatório de Gestão Consolidado em conjunto com as suas 
sociedades dependentes, e do Relatório de Governo Societário, correspondentes 
ao exercício social que terminou a 31 de Dezembro de 2012. 

   

4. Análise e aprovação, se for o caso, da gestão e actuação do Órgão de 
Administração durante o exercício social que terminou a 31 de Dezembro de 
2012. 

   

5. Conselho de Administração: ratificação das nomeações por cooptação de 
Administradores: 

   

Quinto.1.- Ratificação da nomeação por cooptação do Senhor 
Administrador João Manuel Veríssimo Marques da Cruz. 
 

   

Quinto.2.- Ratificação da nomeação por cooptação do Senhor 
Administrador António do Pranto Nogueira Leite. 
 

   

Quinto.3.- Ratificação da nomeação por cooptação do Senhor 
Administrador Acácio Jaime Liberado Mota Piloto. 
 

   

Quinto.4.- Ratificação da nomeação por cooptação do Senhor 
Administrador José António Ferreira Machado. 
 

   

6. Modificação do Artigo 27.3 dos Estatutos Sociais, com o objectivo de reduzir o 
número de membros da Comissão Executiva, para fixá-lo num mínimo de quatro 
(4) e num máximo de sete (7).  

   

7. Aprovação da Política de Remuneração dos Dirigentes da Sociedade. 
 

   

8. Reeleição, como auditores de contas da EDP RENOVÁVEIS, S.A., a KPMG 
AUDITORES, S.L. registada no Registo Oficial dos Auditores sob o número S0702 e 
com o Número de Identificação Fiscal B 78510153, para o ano 2013. 

   

9. Delegação de poderes para formalização e implementação das resoluções 
adoptadas na Assembleia Geral de Accionistas com o objectivo de celebrar a 
respectiva acta pública e permitir a sua interpretação, correcção e adição ou 
desenvolvimento de forma a obter o registos apropriados. 

   

 
_____ de __________ de 2013 
 

____________________________________________ 
     Nome do Acionista legível e em maiúsculas 
 

____________________________________________ 
     Número de acções  
 
     ____________________________________________ 
     Assinatura do Acionista idêntica ao Documento de Identificação Nacional 



 
 
 

Notas:  

1. Solicita-se ao accionista que tenha intenção de participar na Assembleia Geral de o comunicar por escrito ao Presidente da Assembleia Geral 

até ao final do dia 15 de Abril de 2013, mediante o envio de uma comunicação escrita (podendo para esse efeito utilizar o modelo que se 

encontra na página www.edprenovaveis.com), para a sede social, para o apartado de correios nº 15005EC Campolide, 1074-003, Lisboa, 

Portugal, ou para a direcção de correio electrónico shareholdersedpr@edprenovaveis.com.  

2. O certificado de titularidade dos accionistas emitido pelo correspondente Banco ou Instituição Financeira e referindo-se à posição de acções 

detidas a 16 de Abril de 2013, deverá ser enviado para o Presidente da Assembleia Geral, para a sede social, para o apartado de correios nº 

15005EC Campolide, 1074-003, Lisboa, Portugal ou para a direcção de correio electrónico shareholdersedpr@edprenovaveis.com. 

 


