
DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL  

  

A ENVIAR AO INTERMEDIÁRIO FINANCEIRO JUNTO DO QUAL SE ENCONTRA ABERTA A 

CONTA DE REGISTO INDIVIDUALIZADO NA QUAL ESTÃO INSCRITAS AS AÇÕES  

  

PELOS ACIONISTAS PESSOAS SINGULARES  

  

Ao  

Nome________________________________________  

Morada_______________________________________  

_____________________________________________  

Fax__________________________________________  

  

____ de _____________ de 2018 

  

Assunto: Assembleia Geral Anual de Acionistas de 24 de maio de 2018 

  

Nome do Acionista: _______________________________________________________________  

  

Morada: __________________________________________________________________________  

  

Código Postal: ______________________________________  

  

NIF: _______________________________________________  

  

NIB: □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □  

  

  

Eu, acima identificado, venho pela presente, na qualidade de acionista da GLINTT – Global Intelligent 

Technologies, S.A. («GLINTT») titular de ___________________________________ ações 

depositadas junto da conta associada ao NIB acima identificado, manifestar junto de V. Exa., nos 

termos e para os efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 23.º-C do Código dos Valores Mobiliários, a 

minha intenção de participar na Assembleia Geral da GLINTT a realizar no próximo dia 24 de maio de 

2018.  

  

Para este efeito, solicito que nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 23.º-C do 

Código dos Valores Mobiliários, enviem ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral da GLINTT, até 

ao fim do dia 17 de maio de 2018, informação sobre o número de ações representativas do capital 

social desta sociedade registadas em meu nome (e com indicação do número de contribuinte) na 

referida conta às 00h00 horas (hora legal de Portugal) do dia 17 de maio de 2018, podendo para o 

efeito utilizar o endereço de correio eletrónico raquel.rocha.silva@glintt.com, nos termos indicados na 

Convocatória da Assembleia Geral de Acionistas.  

  

Com os melhores cumprimentos,  

  

mailto:raquel.rocha.silva@glintt.com


  

  

_________________________________________________________________  

(assinatura do Acionista igual à constante da ficha bancária)  

  

Nota: Esta declaração deverá ser enviada ao Intermediário Financeiro junto do qual se encontra aberta a conta 
de registo individualizado de valores mobiliários na qual estão inscritas as ações por forma a ser recebida até às 
23h59 horas (hora legal de Portugal) do dia 16 de maio de 2018.  

MOD. 3  
  


