
Modelo de Boletim de Voto por Correspondência     

 

Pessoas Singulares 
 

 

F _________________ (nome completo), residente em _________, titular do Bilhete de 

Identidade/Cartão de Cidadão nº __________, emitido em/válido até __/__/____, por ______, 

NIF _____________,  
 

Accionista da sociedade CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S. A., sociedade aberta, sede 

na Rua de Meladas, 380, Mozelos, Santa Maria da Feira, capital social de 133.000.000 de 

euros, pessoa colectiva e matrícula nº 500 077 797, registada na Conservatória do Registo 

Comercial de Santa Maria da Feira, titular de _______ acções, depositadas no(s) Banco(s) 

________________, 

 

Vem exercer o seu direito de voto por correspondência na   

 

ASSEMBLEIA GERAL de 

Data: ___________ (dia / mês / ano) 

Hora: ___________ horas 

Local: ___________ (sede social / outro local) 

 

Ponto da Ordem de Trabalhos: _________ (primeiro / segundo / terceiro / outro) 

Proposta - apresentante:  __________ (Accionista) 

 

Votação: ___________ (indicar a opção desejada: a  favor / contra / abstenção) 

 

L______ (local), ___ de __________ de 20__ (data). 

 

 

______________________________ 

(Assinatura)) 

 

 

Observações: 

 
- por cada proposta deve ser preenchido, assinado e enviado um boletim de voto, 

 

- os boletins de voto devem ser assinados e reconhecidas as assinaturas notarialmente ou certificadas 

pela sociedade, 

 

- os boletins de voto devem ser endereçados, em envelope lacrado, ao Presidente da Mesa da Assembleia 

Geral e enviados  para a sede da sociedade, 

 

- os boletins de voto devem dar entrada na sociedade até às 18 horas do 3º dia útil anterior ao dia 

designado para a Assembleia Geral, 

 

- o envio dos boletins de voto não dispensa o Accionista de fazer prova da titularidade das acções, 

através de carta emitida por intermediário financeiro, até ao fim do 5º dia de negociação anterior 

ao da realização da Assembleia Geral, com referência a este dia, podendo, para o efeito, ser 

utilizado o endereço de correio electrónico corticeira.amorim@amorim.com.  

mailto:corticeira.amorim@amorim.com


Modelo de Boletim de Voto por Correspondência 

 
Pessoas  Colectivas 

 

 

S_______________ (firma), com sede em ________________, pessoa colectiva e matrícula 

nº ________________, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de ___________, 

com o capital social de _________ euros,     

 

Accionista da sociedade CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S. A., sociedade aberta, sede 

na Rua de Meladas, 380, Mozelos, Santa Maria da Feira, capital social de 133.000.000 de 

euros, pessoa colectiva e matrícula nº 500 077 797, matriculada na Conservatória do Registo 

Comercial de Santa Maria da Feira, titular de ________ acções, depositadas no(s) Banco(s) 

_____________, 

 

Vem exercer o seu direito de voto por correspondência na   

 

ASSEMBLEIA GERAL de 

Data: ___________ (dia / mês / ano) 

Hora: ___________ horas 

Local: ___________ (sede social / outro local) 

 

Ponto da Ordem de Trabalhos: _________ (primeiro / segundo / terceiro / outro) 

Proposta - apresentante:  __________ ( Accionista) 

 

Votação: ___________ (indicar a opção desejada: a  favor / contra / abstenção) 

 

L______ (local), ___ de __________ de 20__ (data). 

 

 

______________________________ 

(Assinatura(s)) 

 

 

Observações: 

 
- por cada proposta deve ser preenchido, assinado e enviado um boletim de voto, 

 

- os boletins de voto devem ser assinados e reconhecidas as assinaturas notarialmente ou certificadas 

pela sociedade,  na qualidade e com poderes, 

 

- os boletins de voto devem ser endereçados, em envelope lacrado, ao Presidente da Mesa da Assembleia 

Geral e enviados  para a sede da sociedade, 

 

- os boletins de voto devem dar entrada na sociedade até às 18 horas do 3º dia útil anterior ao dia 

designado para a Assembleia Geral, 

 

- o envio dos boletins de voto não dispensa o Accionista de fazer prova da titularidade das acções, 

através de carta emitida por intermediário financeiro, até ao fim do 5º dia de negociação anterior 

ao da realização da Assembleia Geral, com referência a este dia, podendo, para o efeito, ser 

utilizado o endereço de correio electrónico corticeira.amorim@amorim.com.  

mailto:corticeira.amorim@amorim.com

