FLEXDEAL SIMFE S.A.
Sede: Rua Doutor Francisco Torres, nº78
4750-160 Barcelos
Número de matrícula na C.R.C. do Porto e de pessoa coletiva: 513 167 447

Capital Social: 18.585.270 euros

Carta de Representação

Exma. Senhora
Presidente da Mesa da Assembleia

Assunto: Flexdeal, SIMFE, S.A.
Assembleia Geral Anual – a realizar-se no dia 7 de março de 2022, por meios telemáticos

Nome do/da acionista: ___________________________________________
NIF:__________________________________________________

O/a

acionista

acima

identificado,

titular

de

________________

ações

representativas do capital social da Flexdeal, SIMFE, S.A., confere pelo presente ao(à) senhor(a)
____________________________________________________, nos termos do
disposto no artigo 380º do Código das Sociedades Comerciais, os necessários poderes para:
a) O representar na Assembleia Geral Anual da Flexdeal, SIMFE, S.A. a realizar no
próximo dia 7 de março de 2022;
b) Deliberar e votar na referida assembleia geral, assuntos da Ordem de Trabalhos ou
outros posteriormente alterados ou aditados, nos termos que entender por
convenientes.

Com os melhores cumprimentos,

Data:_______________
Nome:____________________________________________________________
Assinatura:_________________________________________________________

1.

Nome completo (pessoas singulares) ou denominação completa (pessoas coletivas) do/da acionista, em
letras maiúsculas.

2.

Assinatura (pessoas singulares) / Assinatura(s), nome(s), qualidade(s) dos/das representantes do/da
acionista e carimbo da empresa (pessoas coletivas). No caso de pessoas singulares, a assinatura deve ser
idêntica à assinatura do documento de identificação. No caso de pessoas coletivas, a(s) assinatura(s) deve(m)
ser devidamente reconhecida(s) na qualidade e com poderes para o ato.

3.

No caso de pessoas singulares, o/a acionista deve juntar a esta comunicação uma fotocópia do documento
de identificação;

Notas:
1.

Esta carta deve ser enviada, pelos/pelas acionistas, à Presidente da Mesa da Assembleia Geral da
Flexdeal, SIMFE, S.A., através de carta registada dirigida para a morada da sede da sociedade, na Rua
Doutor

Francisco

Torres,

nº78,

4750-160

Barcelos,

ou

por

correio

eletrónico

para

pmag@flexdeal.com, de forma a ser recebida até às 17:00 horas (GMT) do dia 2 de março de 2022;
2.

O envio desta carta não dispensa o/a acionista de remeter, por escrito, a sua intenção de participar na
Assembleia Geral ao intermediário financeiro junto do qual se encontre aberta a conta de registo
individualizado de valores mobiliários, até às 23:59 horas (GMT) do dia 27 de fevereiro de 2022 e de
o intermediário financeiro responsável pelo registo em conta das ações enviar até às 16:00 horas
(GMT) do dia 28 de fevereiro de 2022, a declaração com a informação sobre o número de ações
representativas do capital social da Flexdeal, SIMFE, S.A., registadas em nome do/da acionista.

