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CARTA PARA REPRESENTAÇÃO DE ACIONISTAS_PESSOAS COLETIVAS 1 2 
  

(A ser recebida na GLINTT até às 18h00m GMT do dia 24 de maio de 2022)  
  
Exma. Senhora  
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da 
GLINTT – Global Intelligent Technologies, S.A.  
E-mail: joao.mesquita_ext@glintt.com 

  
 

____ de _____________ de 2022 
  
Assunto:  Assembleia Geral Anual de 26 de maio de 2022 

  

Exma. Senhora,  
 

Denominação social: ___________________________________________________________  

Sede: _______________________________________________________________________  

Código Postal: ____________ - _____________________ NIPC: ________________________,  

E-mail (dado obrigatório): _________________ 

Titular de ______________________ ações da GLINTT – Global Intelligent Technologies, S.A.,  

Vem por este meio constituir seu representante o(a) Senhor(a)3 _________________________ 

___________________________________________________________________________, 

com o e-mail (dado obrigatório) __________________ e domicílio em 

________________________________________________, a quem autoriza que seja 

transmitido o link de acesso à reunião da Assembleia Geral, através do software Microsoft 

Teams4 e confere poderes para apreciar, intervir, propor e votar todos os assuntos que sejam 

tratados na Assembleia Geral Anual da GLINTT – Global Intelligent Technologies, S.A. 

convocada para o próximo dia 26 de maio de 2022.  

 

Com os melhores cumprimentos,  

___________________________________________ 
(Assinatura)5 

 
1  Esta carta modelo não constitui solicitação de procuração nem indicação de sentido de voto, destinando-se a 
exemplificar os termos habitualmente usados para a representação de accionistas (art. 380º/1 do Código das Sociedades 
Comerciais: “O contrato de sociedade não pode proibir que um Acionista se faça representar na Assembleia Geral.”). 

2 O envio desta carta não dispensa aos Acionistas de obterem, nos termos da Convocatória, a competente declaração 
emitida pelo intermediário financeiro junto do qual as respetivas ações estejam registadas. 
3 Identificação completa. 
4 O representante nomeado receberá no e-mail indicado, um link de acesso á reunião da Assembleia Geral, através do 
software Microsoft Teams. 
5 Assinatura do legal representante do Acionista, que deverá anexar reconhecimento da sua assinatura, nos termos 
legais aplicáveis, com menção da qualidade e com poderes para o ato. 


