
 

 
 

 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE ACCIONISTAS DA 

EDP RENOVÁVEIS, S.A. 
9 de Abril de 2015  

MODELO DE CARTA DE REPRESENTAÇÃO 
 

Exmo. Senhor 
Presidente da Assembleia Geral de Accionistas 
da EDP RENOVÁVEIS, S.A. 
Plaza de la Gesta n.º 2 
33007 Oviedo 
Espanha 

Exmo. Sr., 
 
[Nome legível e em maiúsculas]___________________________________________________, residente 
em [endereço legível e em maiúsculas] _____________________________________ 
_______________________________________, vem, por este meio, nomear seu representante o Sr. / a 
Sra. [nome legível e em maiúsculas]_________________________________________ 
______________________, a quem confere os poderes para apreciar, discutir, propor e votar, em meu 
nome, todos os assuntos da Ordem do Dia da Assembleia Geral Ordinária da EDP RENOVÁVEIS, S.A., 
convocada para dia 9 de Abril de 2015.  
 
Na ausência de nomeação expressa do representante, entende-se conferida a representação ao 
Presidente do Conselho de Administração da Sociedade, que votará favoravelmente as propostas de 
deliberação que sejam formuladas pelo Conselho de Administração relativamente aos diferentes pontos 
incluídos na Ordem do Dia. Se durante a Assembleia Geral forem apresentadas propostas de deliberação 
alternativas àquelas que foram propostas pelo Conselho de Administração, relativamente aos pontos 
incluídos na Ordem do Dia, o representante votará no sentido que entenda ser mais favorável aos meus 
interesses. No caso de ocorrerem situações de conflito de interesses do representante na votação de 
alguns dos pontos submetidos à Assembleia Geral, a representação considerar-se-á conferida ao Vice-
Presidente, e, em caso de conflito destes, ao Secretário da Assembleia, salvo indicação em contrário que 
se considerará efectuada no caso de assinalar Não no quadro seguinte, pelo que se entenderá que a 

substituição não foi autorizada. NÃO____      

 
Atentamente, 
 
_____ de __________ de 2015. 
     _________________________________________ 
                    (Assinatura do accionista) 
 
 

_________________________________________ 
                 (Assinatura do Representante) 
Notas: 
 

1. A presente carta não constitui uma solicitação pública de representação nem indicação do sentido de voto, destinando-se a exemplificar 
os termos habitualmente usados para a representação de accionistas. 
 

2. No caso de se pretender utilizar o presente modelo, a carta deverá ser devidamente assinada e enviada ao Presidente da Assembleia Geral 
de modo a ser recebida antes do final do dia 7 de Abril de 2015, na sede social, no apartado n.º 15005 EC Campolide, 1074-003 Lisboa, ou 
para a direcção de correio electrónico shareholdersedpr@edprenovaveis.com. 
 

3. Solicita-se ao accionista que tenha intenção de participar na Assembleia Geral de comunicar por escrito a intenção de participar na 
Assembleia Geral até ao final do dia 30 de Março de 2015, mediante o envio de uma comunicação escrita (podendo para o efeito utilizar 
o modelo que se encontra em www.edprenovaveis.com), para a sede social, para o apartado dos correios nº 15005EC Campolide, 1074-
003, Lisboa, Portugal ou para a direcção de correio electrónico shareholdersedpr@edprenovaveis.com.  

4. O certificado de titularidade de acções emitido pelo correspondente Banco ou Instituição Financeira referindo a posição das acções detidas 
às 0h00 do dia 31 de Março de 2015 deverá fazer-se chegar pelo correspondente Banco ou Instituição Financeira até ao final do dia 31 de 
Março de 2015 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. 


