AO PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
DA NOS, SGPS, SA
RUA ACTOR ANTÓNIO SILVA, Nº 9, CAMPO GRANDE
1600-404 LISBOA

BOLETIM DE VOTO POR CORRESPONDÊNCIA
ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS
19 DE JUNHO DE 2020

Nome/Designação Social: __________________________________________________________________________________________________________________
Morada/Sede: ____________________________________________________________________________________________________________________________
NIF: ___________________________Número de ações: _________________ Instituição Financeira: _____________________________________________________

Deve assinalar o sentido de voto, como segue:



Agenda

A favor
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Contra
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Ponto um: Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas, individuais e consolidadas, e demais
documentos de prestação de contas, incluindo o relatório de governo da sociedade e demonstração não
financeira consolidada, relativos ao exercício de 2019, nos termos do disposto na alínea a) do número 1 do
artigo 376.º do Código das Sociedades Comerciais;
Ponto dois: Deliberar sobre a proposta de aplicação e distribuição de resultados relativa ao exercício de
2019, nos termos do disposto na alínea b) do número 1 do artigo 376.º do Código das Sociedades
Comerciais;

Ponto três: Deliberar sobre a apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade, nos termos do
disposto na alínea c) do número 1 do artigo 376.º e do artigo 455.º do Código das Sociedades Comerciais;

Ponto quatro: Deliberar sobre a declaração apresentada pela Comissão de Vencimentos sobre a política de
remunerações dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização da Sociedade, nos termos do
disposto no número 1 do artigo 2.º da Lei n.º 28/2009, de 19 de junho;
Ponto cinco: Deliberar sobre a concessão de autorização ao Conselho de Administração para a aquisição e
alienação de ações próprias pela Sociedade e sociedades dependentes;

Ponto seis: Deliberar sobre a concessão de autorização ao Conselho de Administração para aquisição e
alienação de obrigações próprias pela Sociedade e sociedades dependentes;

Ponto sete: Deliberar sobre a ratificação da cooptação dos administradores Ana Rita Ferreira Rodrigues
Cernadas, Cristina Maria de Jesus Marques e José Carvalho de Freitas, para completar o mandato em curso
(triénio 2019-2021);
Ponto oito: Deliberar sobre a nomeação do Administrador Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério
para exercício das funções de Presidente do Conselho de Administração para completar o mandato em curso
(triénio 2019-2021);
Ponto nove: Deliberar sobre a eleição de um membro para a Comissão de Vencimentos para completar o
mandato em curso (triénio 2019-2021).

______________________________________________________________
(assinatura igual ao documento de identificação civil)

NOTA: A votação expressa neste boletim tem por objeto as propostas que se encontram disponíveis no site www.nos.pt/institucional.

