
MINUTA CARTA DE REPRESENTAÇÃO 

 

 

 

Exmo. Senhor Presidente  

da Mesa da Assembleia Geral  

da CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A.  

Rua Comendador Américo Ferreira 

Amorim, 380 

4535-186 MOZELOS VFR  

 

 

Ex.mo Senhor,  

 

 

______________________ (pessoas singulares: nome completo, estado civil, naturalidade e 

residência, Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão nº _______, emitido em/válido até 

__/__/_____, por _____, NIF _______; pessoas coletivas: firma completa, sede e capital social, 

nº de pessoa coletiva e matrícula, conservatória do registo comercial), na qualidade de Acionista 

da CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A., pela presente carta de representação confere ao (à) 

Senhor(a) _________________________ (nome completo, estado civil, naturalidade e 

residência, Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão nº _______, emitido em/válido até 

__/__/_____, por _____, NIF _______ ), nos termos dos Artigos 380º do Código das Sociedades 

Comerciais e 23º dos Estatutos, os poderes necessários para o (a) representar, na Assembleia 

Geral da CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A., a realizar no dia 3 de dezembro de 2021, pelas 

09:00 horas (GMT). 

 

Com os mais respeitosos cumprimentos,  

 

 

______________________________ (Local e data) _________________________  

 

(Assinaturas: pessoas singulares - assinatura conforme o Bilhete de Identidade/Cartão de 

Cidadão; pessoas coletivas - assinaturas conforme o Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão, 

a qualidade em que assinam e carimbo da pessoa coletiva).  

 

 

Notas:  

- Esta comunicação deve ser enviada pelos acionistas ao Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral de forma a ser recebida no endereço de correio eletrónico 

ag.corticeiraamorim@amorim.com até às 23:59 horas (GMT) do dia 25 de novembro de 

2021. 

 

- O envio desta comunicação não dispensa o acionista de remeter, por escrito, até às 

23:59 horas (GMT) do dia 25 de novembro de 2021, a sua intenção de participar na 

Assembleia Geral e do intermediário financeiro responsável pelo registo em conta das 

ações enviar, até às 23:59 horas (GMT) do dia 26 de novembro de 2021, a declaração 

com a informação sobre o número de ações representativas do capital social da 

Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A. registadas em nome do acionista.  

mailto:ag.corticeiraamorim@amorim.com

