ASSSEMBLEIA G
GERAL DE 27 DE MAIO DE 2017

In
nstruções parra o exercíci o do direito de voto porr corresponddência

Acionistas co
om direito a voto que pretendam exercê‐lo por
p corresp ondência, deverão,
d
em
m
1. Os A
primeeiro lugar, deemonstrar esssa sua qualiidade, nos te
ermos previsstos na Convvocatória.

2. Além de cumprirrem todas as condições e prazos re
eferidos na Convocatória
C
a para demo
onstrar essaa
dade de Aciionistas com
m direito a vvoto, deverãão fazer chegar carta diirigida ao Prresidente daa
qualid
Mesaa da Assembleia Geral e que
q seja receebida na sed
de social ‐ Lag
goas Park, Eddifício 2, 274
40‐265 Porto
o
Salvo
o ‐ até às 17 horas do dia 26 de Maaio de 2017, nela expresssando o seuu propósito de exercício
o
dessee direito e indicando a sua identifficação (nom
me ou deno
ominação coompletos e número do
o
documento de identificação),, domicílio e número de ações de que
e são titularees, o qual será conferido
o
com o entretanto
o certificado pela instituiição financeira onde as mesmas
m
estãão inscritas, sendo
s
este o
prevaalecente.

er a assinatuura do Acion
nista ou de quem
q
o vinccule reconhe
ecida ou, no
o
3. Tal caarta deverá ainda conte
caso de pessoas singulares, acompanhad
a
da de fotocó
ópia legível do
d seu Bilhette de Identid
dade/Cartão
o
o que o substtitua.
de Cidadão ou dee documento

ncluirão, em envelopes ffechados, as declaraçõess
4. Juntaamente com a mencionada carta, os Acionistas in
do seeu voto quaanto a cada
a um dos ppontos da Ordem
O
de Trabalhos, dee forma esp
pecificada e
inequ
uívoca, seguiidas da sua assinatura
a
apposta de mo
odo idêntico ao que conssta da carta de remessa,,
devendo tais envvelopes trazzer a anotaçção: “Contém declaraçã
ão de voto sobre o ponto número
o
mero respetiivo) da Orde m de Trabalhos”.
(indiccação do núm
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5. Para execução do
os procedimentos acimaa indicados, a Sociedade disponibilizaa minutas de carta e do
o
bolettim de voto no
n seu sítio da Internet ((www.teixeiraduarte.pt) e na sua sedde social, em
m horário dee
exped
diente.

nvelopes con
ntendo as de
eclarações d e voto emitiidas nos term
mos acima ddescritos serã
ão abertos e
6. Os en
consiiderados pelo Presidente
e da Mesa dda Assemble
eia Geral no momento dda votação do
d respetivo
o
o da Ordem de Trabalho
os, valendo como não emitidos
e
os votos
v
incluíddos em declarações não
o
ponto
aceitees.

otos por corrrespondência valem com
mo votos ne
egativos em relação a prropostas de deliberação
o
7. Os vo
apressentadas ulteeriormente à sua emiss ão.

a Geral do Acionista que tenha exercido o direito de
e voto porr
8. A prresença na Assembleia
correespondência determina a revogação ddo voto ante
es dessa form
ma expresso..

d voto por correspondêência, a sua confidenciali
c
idade até aoo momento da
d votação e
9. A auttenticidade do
o respetivo proceessamento se
erão assegurrados pelo Presidente da
a Mesa da Asssembleia Ge
eral.

mentos ou in
nformações aadicionais qu
ue os Senhorres Acionistaas entendam necessárioss
Quaisquer esclarecim
o ser prestaadas pelo Gabinete
G
dee Apoio ao
o Investidor,, através ddo endereço
o eletrónico
o
poderão
assembleiageral@teeixeiraduarte
e.pt, pelo núm
mero de fax 21 791 24 21 ou pelo tellefone 21 79
91 24 15, nass
horas dee expedientee.
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