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GUIA PARA OS ACIONISTAS E REPRESENTANTES
PARTICIPAÇÃO POR MEIOS TELEMÁTICOS

Notas prévias
A Assembleia Geral Anual da NOS, SGPS, S.A. ("NOS" ou "Sociedade"), a realizar no dia 19 de junho, conforme
convocatória publicada no dia 25 de maio, e disponível para consulta no sítio da Internet da NOS em
www.nos.pt/institucional, será realizada exclusivamente por meios telemáticos e os Acionistas podem participar
na reunião através de videoconferência.
Só podem participar na reunião os Acionistas (ou Representantes) relativamente aos quais (i) seja recebida pelo
intermediário financeiro, a quem esteja cometido o serviço de registo das respetivas ações, a declaração do
Acionista pela qual este declara a sua intenção de participar na Assembleia Geral e (ii) seja enviada a informação
do referido intermediário financeiro sobre o número de ações registadas em nome do seu cliente, com
referência à Data de Registo, em condições de ser rececionada pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral
em tempo.
Caso pretenda o acesso à Assembleia Geral por meios telemáticos, os Acionistas devem indicar previamente
essa intenção ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, para o endereço de correio eletrónico
assembleia@nos.pt, bem como cumprir previamente os procedimentos previstos para o exercício do direito de
voto por meios eletrónicos para assegurar a autenticidade das declarações de voto.
Subsequentemente a esta comunicação, os Acionistas receberão no endereço de correio eletrónico, por si
indicado, a informação necessária para a sua participação na reunião da Assembleia Geral por meios
telemáticos. Nos termos legais aplicáveis, a Sociedade procederá ao registo do conteúdo das comunicações e
dos respetivos intervenientes.
Aos Acionistas que tenham exercido o seu voto por meios eletrónicos ou por correspondência eletrónica e
participem, pelos meios acima referidos, na Assembleia Geral será permitido alterar o sentido de voto no
decurso da reunião, antes da proclamação do resultado de cada votação.
Os Acionistas que não tenham exercido o seu direito de voto por meios eletrónicos ou por correspondência
eletrónica podem participar na Assembleia Geral (visionando e intervindo nos trabalhos), mas já não poderão
exercer tal direito de voto no decurso da reunião.

Utilização da plataforma de videoconferência CISCO WEBEX MEETING (“plataforma WEBEX”)
Para participar na reunião através de videoconferência na plataforma WEBEX, por favor siga os seguintes
instruções:

1. Registe-se na plataforma após receção do convite remetido, por correio eletrónico, pela Assembleia Geral da
NOS.

2. Deverá registar-se preenchendo os dados definidos como obrigatórios (nome, endereço de correio eletrónico,
empresa e telefone de contacto).

3. Após efetuar o “Registo” receberá a informação que o seu registo se encontra pendente.

4. A Equipa da Assembleia Geral da NOS irá confirmar os dados e, estando estes de acordo com a informação
disponível, aprovará o acesso à reunião, remetendo uma mensagem de correio eletrónico com um link e uma
senha para aderir à videoconferência.

5. No dia e hora da reunião, ao clicar no botão verde (Join meeting) que encontra na mensagem de correio
eletrónico remetida pela Equipa da Assembleia Geral, entrará no “lobby” da “sala virtual” da Assembleia Geral.

6. De seguida, voltando a clicar no botão verde (Join Meeting) entrará na “sala virtual” da Assembleia Geral
Anual da NOS.

Regras para participação na videoconferência:
a)

Os dados fornecidos pela NOS para participação na videoconferência da Assembleia Geral Anual da
NOS são pessoais e intransmissíveis, pelo que não deverão ser fornecidos, sem o consentimento
expresso da NOS, a terceiros.

b) Os microfones dos dispositivos utilizados pelos Senhores Acionistas ou Representantes devem estar
sempre desligados (Mute), por forma a não existirem interferências sonoras no decurso da reunião. Só
deverão ser ligados em caso de uso da palavra e após permissão dada pelo Presidente da Mesa da
Assembleia Geral.
c)

Os Senhores Acionistas ou Representantes que queiram fazer uso da palavra ou alterar o sentido de
voto expresso, anteriormente, por meios eletrónicos, deverão remeter uma mensagem a informar de
tal pretensão utilizando para o efeito o “chat” que encontram no lado direito do ecrã.
O pedido será comunicado ao Presidente da Assembleia Geral, o qual comunicará quando poderá o
Senhor Acionista ou Representante usar da palavra.
A alteração do sentido de voto será processada pela Equipa da Assembleia Geral e, igualmente,
comunicada pelo Presidente da Assembleia Geral.

Notas finais
1. A plataforma WEBEX suporta todos os dispositivos, pelo que pode seguir a videoconferência a partir do seu
computador, tablet ou telemóvel.
2. A realização da Assembleia Geral exclusivamente através de meios telemáticos implica a gravação de som e
imagem, assumindo a NOS que os Senhores Acionistas e Representantes dão o seu consentimento para a
referida recolha de dados pessoais através deste meio quando registem a sua participação na reunião através
de videoconferência.
3. As instruções constantes deste guia poderão ser alteradas pela NOS, obrigando-se a Sociedade a dar
conhecimento das referidas alterações aos Senhores Acionistas e Representantes através do sitio da internet
www.nos.pt/investidores.

