EXERCÍCIO DO VOTO POR VIA ELETRÓNICA
(A ser recebida na sede da Sonae - SGPS, SA até às 18h do dia 19 de abril de 2018)

Nome:
Morada:
NIF:________________________________________
Assembleia Geral de Acionistas
3 de maio de 2018
Sonae - SGPS, SA
Lugar do Espido, Via Norte
Apartado 1011
4471-909 MAIA
_______, ___ de_________ de 2018
Na qualidade de Acionista, titular de _____________________ ações da Sonae - SGPS, SA, manifesto a intenção de
exercer o direito de voto por correspondência eletrónica (em www.sonae.pt), na Assembleia Geral Anual convocada para
as 11 horas e 30 minutos do dia 3 de maio de 2018, solicitando, para o efeito o envio para o endereço de correio eletrónico
____________________________________________________________________________,
do código secreto definido pela Sonae - SGPS, SA, o qual será utilizado em conjunto com o seguinte código por mim
definido:

(O Código Secreto deverá ser constituído por cinco algarismos. Deverá guardar este código em local seguro, já que o
mesmo será indispensável para o exercício do direito de voto)
Telefone de contacto:______________________
O exercício do direito de voto fica dependente do envio da prova da minha qualidade de acionista a ser recebida pela
Sociedade nos termos estabelecidos no aviso convocatório.
Com os meus cumprimentos,
____________________________________
(assinatura legalmente reconhecida)1
…………………………………………………………………………………………………………………...…………………
Notas:
1) Por notário, advogado ou solicitador. Se pessoa coletiva, ser a assinatura reconhecida com menção da qualidade e
com poderes para o ato.
Os dados pessoais que os acionistas, as entidades financeiras custodiantes e seus representantes, disponibilizam à
Sociedade no exercício dos direitos de participação, representação e exercício de direito de voto acionista na assembleia
geral, endereçado diretamente ou através de intermediários habilitados ou depositários, serão objeto de tratamento pela
Sociedade com a finalidade de gerir a sua relação com os acionistas no âmbito da assembleia geral para cumprimento
das suas obrigações legais.
__________________________________________________________________________________________

