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ASSEMBLEIA DOS OBRIGACIONISTAS DAS OBRIGAÇÕES DA CLASSE C CHAVES SME CLO NO.1 

CONVOCATÓRIA 

ESTA CONVOCATÓRIA É IMPORTANTE E EXIGE A ATENÇÃO IMEDIATA DOS OBRIGACIONISTAS. SE OS 

OBRIGACIONISTAS TÊM QUALQUER DÚVIDA SOBRE QUE ACÇÃO TOMAR, DEVEM CONSULTAR 

IMEDIATAMENTE OS SEUS CONSULTORES JURÍDICOS E/OU FINANCEIROS INDEPENDENTES. 

 

€ 38,050,000 Class C Asset-Backed Floating Rate Notes due 2034 

 

(as “Obrigações Classe C Chaves SME CLO No. 1”) 

 Common Code  ISIN 

Class C Notes  027689299 XS0276892998 

 

Sagres – Sociedade de Titularização de Créditos, S.A. 

(o “Emitente”) 

Registado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de fiscal e de pessoa coletiva 506 561 

461 

Capital Social: € 250 000 

Sede: Rua Barata Salgueiro, 30, 4º andar, Lisboa, Portugal 

Nos termos dos Artigos 65.º, n.º 7 da Lei da Titularização de Créditos e 355.º, n.º 2 do Código das Sociedades 

Comerciais, o Representante Comum dos Obrigacionistas vem pela presente convocar os Senhores Obrigacionistas da 

Classe C Chaves SME CLO No. 1 para a Assembleia das Obrigações Titularizadas Classe C Chaves SME CLO No. 1, 

que terá lugar no dia 17 de novembro de 2017, pelas 08h30 na Avenida da Liberdade, 224, 1250-148 Lisboa (a 

“Primeira Assembleia”) ou, em caso de adiamento, deverá ter lugar no dia 5 de dezembro de 2017, pelas 11h00, na 

Avenida da Liberdade, 224, 1250-148 Lisboa (a “Segunda Assembleia” e juntamente com a Primeira Assembleia, a 

“Assembleia”). 

A Assembleia realizar-se-á para deliberar sobre os pontos da Ordem de Trabalhos prevista no Anexo I (a “Proposta de 

Deliberação”). 
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A Proposta de Deliberação foi solicitada por obrigacionistas que detêm conjuntamente pelo menos 5% do Montante de 

Capital em Dívida das Obrigações Titularizadas Chaves SME CLO No. 1 da Classe C, pelo que, nos termos da 

Condição 15 (Meetings of Noteholders) podem solicitar ao Representante Comum dos Obrigacionistas que convoque 

uma Assembleia de Obrigacionistas. 

O Representante Comum dos Obrigacionistas não esteve envolvido na formulação ou negociação das propostas 

contidas na Proposta de Deliberação. O Representante Comum dos Obrigacionistas não expressa qualquer opinião ou 

faz qualquer recomendação relativamente ao mérito das matérias constantes na Proposta de Deliberação ou qualquer 

opinião sobre se os Obrigacionistas da Classe C Chaves SME CLO No. 1, individualmente ou como uma classe, estarão 

a atuar nos seus melhores interesses votando a favor ou contra a Proposta de Deliberação. Contudo, o Representante 

Comum dos Obrigacionistas autorizou que fosse declarado que não tem qualquer objeção a que a Proposta de 

Deliberação seja posta à consideração dos Obrigacionistas da Classe C Chaves SME CLO No. 1, tendo como base a 

informação estabelecida nesta Convocatória e nos documentos disponíveis para consulta, incluindo o Contrato de 

Adenda, como definido infra (os “Documentos”), os quais o Representante Comum dos Obrigacionistas recomenda 

que sejam lidos cuidadosamente pelos Obrigacionistas da Classe C Chaves SME CLO No. 1. 

Interpretação 

A menos que definição diversa resulte da presente ou se outro significado resultar do contexto, os termos em maiúsculas 

utilizados nesta Convocatória devem ser interpretados com o sentido que lhes é atribuído nos Termos e Condições das 

Obrigações. As Referências a “Assembleia” são à Assembleia dos Obrigacionistas da Classe C Chaves SME CLO No.  

1 convocada pela presente. 

Documentos Disponíveis 

Os Documentos, incluindo o Contrato de Adenda, como definido infra, estarão disponíveis para consulta pelos 

Obrigacionistas da Classe C Chaves SME CLO No. 1 ou um representante autorizado dos mesmos durante as horas de 

expediente normais em qualquer dia útil (Sábados, Domingos e feriados excluídos) até ao dia útil anterior à data da 

Assembleia (inclusive), na Sede Indicada de qualquer Agente Pagador e na sede principal do Emitente das Obrigações 

Titularizadas Classe C Chaves SME CLO No. 1. Cada Obrigacionista da Classe C Chaves SME CLO No. 1 terá de 

comprovar perante o Emitente das Obrigações Titularizadas Classe C Chaves SME CLO No. 1 ou perante o respetivo 

Agente Pagador, conforme aplicável, o seu estatuto de Obrigacionista da Classe C Chaves SME CLO No. 1 e, no caso 

das pessoas coletivas que se façam representar, o representante terá de comprovar que é um representante autorizado de 

um Obrigacionista da Classe C Chaves SME CLO No. 1, a fim de poder analisar e, após pedido escrito dirigido ao 

Emitente na morada referida infra, recolher ou receber uma cópia dos Documentos. 

Cópias dos Documentos estarão disponíveis para análise na Assembleia. 
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Quórum e Votação 

As disposições que regem a convocação e a realização da Assembleia constam da Condition 15 (Meetings of 

Noteholders) dos Termos e Condições das Obrigações (cópia dos quais estarão disponíveis para inspeção nos termos 

referidos supra) e do artigo 355.º do Código das Sociedades Comerciais. Tratando-se de uma Reserved Matter, o 

quórum exigido para a Primeira Assembleia aprovar a Proposta de Deliberação corresponde a qualquer pessoa ou 

pessoas detendo ou representando um agregado de 75 por cento do Montante de Capital em Dívida (Principal Amount 

Outstanding) das Obrigações Titularizadas Classe C Chaves SME CLO No. 1 assim detidas ou representadas ou, na 

Segunda Assembleia, duas ou mais pessoas detendo ou representando 25 por cento do Montante de Capital em Dívida 

das Obrigações Titularizadas Classe C Chaves SME CLO No. 1 nessa data. A maioria exigida para aprovação da 

Proposta de Deliberação é de 75 por cento dos votos expressos na Assembleia. As Deliberações aprovadas na 

Assembleia serão vinculativas para todos os Obrigacionistas de Classe C da Chaves SME CLO No. 1, quer tenham ou 

não estado presentes na Assembleia ou tenham votado contra as Deliberações. 

Para evitar qualquer dúvida, é expressamente referido que isto será também aplicável a quaisquer futuros detentores das 

Obrigações Titularizadas Classe C Chaves SME CLO No. 1 que adquiram essas Obrigações Titularizadas Classe C 

Chaves SME CLO No. 1 após a data de aprovação da Deliberação. 

Procedimento de exercício do direito de voto  

Os Obrigacionistas da Classe C Chaves SME CLO No. 1 devem atentar no disposto na Condition 15 (Meetings of 

Noteholders) dos Termos e Condições das Obrigações, no artigo 355.º do Código das Sociedades Comerciais e no 

Anexo 6 do Common Representative Appointment Agreement relativamente aos procedimentos aplicáveis à 

comparência dos Obrigacionistas da Classe C Chaves SME CLO No. 1 na Assembleia de Obrigacionistas da Classe C 

Chaves SME CLO No. 1 e ao exercício, por estes, do direito de voto. 

Chama-se a atenção dos Obrigacionistas para o seguinte: 

(a) Cada votante deverá ter um voto por cada €50.000 de Montante de Capital em Dívida das Obrigações da Classe C 

por si detidas; 

(b) As Obrigações Classe C Chaves SME CLO No. 1 estão atualmente representadas por um Título Global (Global 

Note) detido pelo Citibank N.A., London Branch, enquanto agente do depositário comum (Citibank Europe PLC) 

para o Euroclear e para o Clearstream, Luxemburgo (os “Sistemas de Liquidação” e cada um o “Sistema de 

Liquidação”); 

(c) Um Obrigacionista da Classe C Chaves SME CLO No. 1 que queira comparecer na Assembleia pessoalmente 

deve apresentar na Assembleia um Certificado de Voto (Voting Certificate) válido emitido pelo Agente Pagador 

Principal em relação às Obrigações da Classe C sobre as quais pretende exercer o seu direito de voto. Os 

Certificados de Voto serão disponibilizados mediante pedido ao Agente Pagador, pedido esse que deve seguir a 

minuta que se encontra no Anexo II à presente Convocatória. 
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(d) Um Obrigacionista da Classe C Chaves SME CLO No. 1 que não queira comparecer na Assembleia pessoalmente 

pode (i) submeter uma Nota de Instrução Eletrónica (conforme definida infra) ao Sistema de Liquidação respetivo, 

caso em que o respetivo Agente Pagador deve registar tal instrução numa Instrução de Voto Bloqueada (Block 

Voting Instruction) e comparecer na Assembleia para emitir tais votos ou (ii) solicitar um Certificado de Voto e 

entregá-lo à pessoa que pretende que esteja presente na Assembleia em sua representação, ou (iii) solicitar um 

Certificado de Voto e entregá-lo à pessoa que pretende que esteja presente na Assembleia em sua representação 

juntamente com um Certificado de Representação para Efeitos do Exercício do Direito de Voto (Proxy Voting 

Certificate) (minuta do qual se encontra incluída no Anexo III desta Convocatória) onde deve confirmar a 

nomeação de tal representante para comparecer na Assembleia em sua representação, sendo esta uma exigência de 

lei portuguesa. Uma Nota de Instrução Eletrónica (conforme definida infra) deve igualmente ser submetida ao 

Sistema de Liquidação relevante, salientando o nome, número de passaporte ou de identidade e número de 

participante da pessoa que estará presente na Assembleia em sua representação, por forma a que o Agente Pagador 

Principal harmonize o seu Certificado de Representação para Efeitos do Exercício do Direito de Voto com esta 

Nota de Instrução Eletrónica recebida pelo Sistema de Liquidação relevante, sendo esta uma exigência de lei 

portuguesa. 

(e) Um Obrigacionista da Classe C Chaves SME CLO No. 1 pode obter um Certificado de Voto ou solicitar a emissão 

de uma Instrução de Voto Bloqueada através do depósito das suas Obrigações Titularizadas Classe C Chaves SME 

CLO No. 1 junto do Agente Pagador Principal, ou diligenciar para que as Obrigações sejam detidas à sua ordem 

com uma antecedência de dois (2) Dias Úteis relativamente à data fixada para a Assembleia. 

“Nota de Instrução Eletrónica” significa qualquer mensagem SWIFT autenticada ou qualquer outra forma de 

mensagem eletrónica aceite pelos Sistemas de Liquidação. 

O prazo para a entrega das Notas de Instrução Eletrónica pelos Obrigacionistas da Classe C Chaves SME CLO No. 1 ao 

Agente Pagador Principal ou para obter um Certificado de Voto de um Agente Pagador acaba às 10h00 (hora de 

Londres) do dia 15 de novembro de 2017. 

Os Obrigacionistas da Classe C Chaves SME CLO No. 1 deverão ter presente que os Sistemas de Liquidação e os seus 

bancos, intermediários de valores mobiliários ou corretores através dos quais detêm as Obrigações Titularizadas Classe 

C Chaves SME CLO No. 1 irão estabelecer prazos mais curtos do que os referidos supra. Os comprovativos de receção 

das Instruções Eletrónicas serão feitos de acordo com as práticas comuns dos Sistemas de Liquidação e terão como 

resultado o bloqueio das Obrigações Titularizadas Classe C Chaves SME CLO No. 1 no respetivo Sistema de 

Liquidação, de modo a que não possam ser feitas transferências em relação às Obrigações Titularizadas Classe C 

Chaves SME CLO No. 1. 

Quaisquer Obrigações Titularizadas Classe C Chaves SME CLO No. 1 assim detidas e bloqueadas serão entregues aos 

Obrigacionistas da Classe C Chaves SME CLO No. 1 pelo respetivo Sistema de Liquidação após o término da 

Assembleia. 
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Apenas aquelas entidades que detêm as Obrigações Titularizadas Classe C Chaves SME CLO No. 1 diretamente nos 

Sistemas de Liquidação (“Participantes Diretos”) podem submeter as Notas de Instrução Eletrónicas ou solicitar os 

Certificados de Voto. Se um Obrigacionista da Classe C Chaves SME CLO No. 1 não é um Participante Direto, deverá 

diligenciar junto de um Participante Direto através do qual detém as Obrigações Titularizadas Classe C Chaves SME 

CLO No. 1 para que aquele atue em sua representação na data relevante ou antes do termo do prazo relevante. 

Os Certificados de Representação para Efeitos do Exercício do Direito de Voto emitidos pelos Obrigacionistas da 

Classe C que não queiram estar presentes pessoalmente na Assembleia, e após terem seguido os procedimentos 

previstos no ponto (d) supra, deverá ser dirigido ao Agente Pagador Principal, com cópia para o Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral, e recebido pelo menos 1 (um) dia útil antes da data da Assembleia.  

Para evitar quaisquer dúvidas, os Obrigacionistas da Classe C Chaves SME CLO No. 1 que não sejam pessoas 

singulares, devem fazer-se representar pelo seu representante legal ou outra pessoa por si nomeada de acordo com o 

ponto (d) supra e enviar uma carta devidamente assinada ao presidente da Assembleia que deverá ser recebida pelo 

Emitente das Obrigações Titularizadas Classe C Chaves SME CLO No. 1 pelo menos 1 (um) dia útil antes da data da 

Assembleia. 

 

Contactos: 

 

Emitente: 

 

Sagres - Sociedade de Titularização de Créditos, S.A. 

Morada: Rua Barata Salgueiro, N.º 30 – 4.º andar 

1269-056 Lisboa 

Portugal 

Telefone: +351 21 311 6300 

Fax: +351 21 311 6392 

A/C: Raquel Pacheco 

Email: raquel.pacheco@citi.com 

 

Agente Pagador Principal 

 

Citibank, N.A. (London Branch) 

Morada: Citigroup Center, Canada Square, Canary Wharf 

London E14 5LB 

Telefone: +44 207 5001505 

Fax: +44 207 5005877 

A/C: Alexandru Sturzu 

mailto:raquel.pacheco@citi.com
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E-mail: alexandru.sturzu@citi.com 

 

Agente Pagador do Luxemburgo 

 

Banque Internationale à Luxembourg S.A. 

Morada: 69 route d'Esch 

L-2953 Luxembourg 

Telefone: 00352 4590 1 

Fax: 00352 4590 4227 

E-mail: contact@bil.com 

A/C: Corporate Actions 

 

Representante Comum dos Obrigacionistas: 

 

The Law Debenture Trust Corporation p.l.c. 

Morada: Fifth Floor 

100 Wood Street 

London 

E2CV 7EX 

United Kingdom 

Fax: +44 207 606 0643 

A/C: The Manager Trust Administration 

 

 

Esta Convocatória foi emitida em versões portuguesa e inglesa. Em caso de discrepância entre as duas versões, a versão 

inglesa prevalecerá. 

Sem prejuízo dos termos aqui definidos, os termos em maiúscula utilizados na Convocatória têm o significado que lhes 

é dado nos Documentos. 

Londres, 18 de outubro de 2017. 

The Law Debenture Trust Corporation p.l.c. 

O Representante Comum dos Obrigacionistas  

mailto:alexandru.sturzu@citi.com
mailto:contact@bil.com
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Anexo I 

 

SAGRES – SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A. 

(o Emitente) 

(constituído ao abrigo da lei portuguesa com o número único de fiscal e de pessoa coletiva 506 561 461 

 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 

aos detentores das 

Class C Asset-Backed Floating Rate Notes due 2034 do Emitente 

ainda não reembolsadas 

(as “Obrigações Classe C Chaves SME CLO No. 1” e os “Obrigacionistas da Classe C”, respetivamente) 

 

Emissão pela Sagres - Sociedade de Titularização de Créditos, S.A. de 

 

€ 38,050,000 Class C Asset Backed Floating Rate Notes due November 2034 

 

A Assembleia reunirá para deliberar sobre os seguintes pontos (“Ordem de Trabalhos”): 

  

(A) Aprovar que todos os montantes existentes para crédito da Cash Reserve Account e registados no registo de 

Senior Reserve na Data de Pagamento de Juros (Interest Payment Date) que imediatamente se segue à 

Assembleia, isto é, a 20 de novembro de 2017 (a “Data de Pagamento Relevante”, Relevant Payment Date) 

(montantes esses no valor de EUR 12.265.000) deverão ser adicionados à Excess Available Principal Account e 

que todos esses montantes sejam também imediatamente disponibilizados nessa data para serem utilizados como 

Principal Component Available Funds; 

(B) Aprovar que o Senior Reserve Required Amount deverá ser de EUR 0 com efeito desde a Data de Pagamento 

Relevante; 

(C) Aprovar que qualquer pagamento que pudesse ser realizado na Data de Pagamento Relevante (Relevant Payment 

Date), nos termos do item (c) da cláusula de Prioridade de Pagamento de Juros (Interest Priorities of Payments) 

fixada na Condição 4.7, não seja realizado; 

(D) Aprovar a receção, pelo Emitente, de um pagamento extraordinário realizado pelos detentores de Obrigações da 

Classe D, da Classe E e da Classe F, no valor de EUR 7.000.000, a creditar na Excess Available Principal 
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Account do Emitente, e que estes montantes sejam imediatamente disponibilizados para serem utilizados como 

Principal Component Available Funds na Data de Pagamento Relevante (Relevant Payment Date); 

(E) Aprovar que, com efeitos restritos à data da Data de Pagamento Relevante (Relevant Payment Date, os conceitos 

de Senior Reserve Required Amount and Principal Component Available Funds, sejam interpretados de acordo 

com as Propostas de Deliberação tomadas nos parágrafos (A),(B) e D acima para efeitos de aplicação das 

Condições 4.7 e 4.8; 

(F) Alterar a definição de General Reserve Required Amount que passa a ter a seguinte redação “significa 

€2,405,000 enquanto o Montante de Capital em Dívida (Principal Amount Outstanding) de alguma das 

obrigações for superior a zero” (“means €2,405,000 while the Principal Amount Outstanding of any of the 

Notes is greater than zero.”). 

(G) Reconhecer que a Proposta de Deliberação apenas entrará em vigor no seguimento do consentimento necessário 

por parte (i) dos obrigacionistas da Classe D, da Classe E e da Classe F através de Written Resolutions (as 

“Junior Noteholder Consent”) e (ii) do consentimento dos outros Transaction Creditors por meio de um 

contrato de adenda, (o “Contrato de Adenda”) a obter em tempo útil para a implementação de Proposta de 

Deliberação supra na Data de Pagamento Relevante (Relevant Payment Date); 

(H) Reconhecer que no evento das Junior Noteholder Consent não serem concedidas e/ou o consentimento de outros 

Transaction Creditors não ser obtido, o Emitente irá devolver aos pagadores a totalidade de qualquer pagamento 

feito ao Emitente nos termos do parágrafo (D) supra, previamente a qualquer aplicação dos Principal Component 

Available Funds na Data de Pagamento Relevante (Relevant Payment Date); 

(I) Reconhecer expressamente que a implementação da Proposta de Deliberação supra poderá potencialmente ter 

um impacto negativo, ou resultar na retirada, do Rating das Obrigações e renunciar a qualquer autorização prévia 

ou pedido de confirmação escrito às Agências de Rating para a execução da Proposta de Deliberação; 

(J) Nos termos da deliberação aprovada no parágrafo (G) supra, instruir o Emitente a notificar as Agências de 

Rating da implementação da Proposta de Deliberação na Data de Pagamento Relevante (Relevant Payment 

Date); 

(K) Autorizar, solicitar e (no caso do Representante Comum dos Obrigacionistas) conduzir cada uma das Partes da 

Transação (Transaction Parties) a concordar tomar as medidas por si consideradas necessárias, desejáveis ou 

convenientes à execução e aplicação da Proposta de Deliberação; 

(L) Reconhecer expressamente que a implementação da Proposta de Deliberação tomada nos termos do parágrafo(A) 

a (F) acima não deverá dar origem a um Evento de Incumprimento (Event of Default) ou a um Evento de 

Incumprimento Potencial (Potential Event of Default) do Emitente como previsto nos Termos e Condições das 

Obrigações e que o Representante Comum dos Obrigacionistas está pela presente autorizado e instruído a 
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considerar que não ocorreu um Evento de Incumprimento Potencial e a expressamente renunciar a ocorrência de 

qualquer Evento de Incumprimento Potencial resultando ao abrigo daquele contrato; 

(M) Reconhecer expressamente que o Representante Comum dos Obrigacionistas fica desde já liberto e exonerado de 

qualquer e toda a responsabilidade em que poderá incorrer por atuar em conformidade com a Proposta de 

Deliberação mesmo quando seja posteriormente reconhecido que existe um defeito na aprovação da Proposta de 

Deliberação ou que, por qualquer razão a Deliberação não é válida e eficaz perante os Obrigacionistas da Classe 

C Chaves SME CLO No. 1, ficando desde já fica o Representante Comum dos Obrigacionistas exonerado de 

quaisquer responsabilidades resultantes da implementação da Proposta de Deliberação. 

(N) Renunciar expressamente qualquer ação que os Obrigacionistas da Classe C possam tomar contra o 

Representante Comum dos Obrigacionistas resultantes de qualquer perda ou prejuízo que os Obrigacionistas da 

Classe C possam sofrer ou em que possam incorrer como resultado da atuação do Representante Comum dos 

Obrigacionistas em conformidade com a Proposta de Deliberação ou em conformidade com o Contrato de 

Adenda, e confirmar que os Obrigacionistas de Classe C não responsabilizarão o Representante Comum dos 

Obrigacionistas por tais perdas ou prejuízos. 

Sem prejuízo dos termos aqui definidos, ou por este meio alterados, os termos em maiúscula utilizados na Convocatória 

da Assembleia têm o significado que lhes é dado no Master Framework Agreement. 

  



 

 

 

10 

 

Anexo II 

 

MINUTA DE CERTIFICADO DE VOTO 

Este é um Certificado de Voto para a assembleia dos obrigacionistas da Classe C Chaves SME CLO No. 1 (as 

“Obrigações”) emitidas pela Sagres – Sociedade de Titularização de Créditos, S.A. (o “Emitente”), que será realizada 

no próximo dia 17 de novembro de 2017, pelas 08h30, na Avenida da Liberdade, n.º 224, 1250-148 Lisboa, e bem 

assim para a assembleia a realizar em caso de adiamento desta. 

Nós, abaixo assinados, certificamos que, nesta data ou previamente, as Obrigações (não sendo Obrigações em relação às 

quais foi emitida uma instrução de voto bloqueada que se encontra válida em relação à assembleia acima mencionado 

ou à assembleia a realizar em caso de adiamento da primeira) que fazem parte da emissão acima referida com o 

Montante de Capital em Dívida abaixo indicado, foram depositados junto de nós ou em nosso benefício ou se 

encontram à nossa ordem ou sob o nosso controlo, e que tais Obrigações não serão libertadas até à conclusão da referida 

assembleia (ou da assembleia a realizar em caso de adiamento da primeira) ou até à determinação do resultado de 

qualquer ação tomada sobre qualquer deliberação proposta em tal assembleia ou até que nos seja entregue este 

Certificado de Voto (qualquer que ocorra primeiro). 

Mais certificamos que, até à libertação das Obrigações, o titular deste Certificado tem poderes para comparecer e votar 

na referida assembleia ou na assembleia a realizar em caso de adiamento da primeira, relativamente às Obrigações 

representadas por este Certificado de Voto. 

Quaisquer termos em maiúscula utilizados e aqui não definidos deverão ter o significado que lhes é dado no Master 

Framework Agreement, celebrado, entre outros, entre o Emitente e a Law Debenture Trust Corporatiom, enquanto 

Representante Comum dos Obrigacionistas. 

Nome: 

Data: 

Instituição: 

Morada: 

Número de Passaporte / Cartão do Cidadão: 

Montante Agregado do Capital em Dívida da Classe C das Obrigações Chaves SME CLO No. 1 

Assinado por: ________________________  por: ________________________ 

Por e em representação do Agente Pagador Principal 
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Anexo III 

MINUTA DE CERTIFICADO DE REPRESENTAÇÃO PARA EFEITOS DO 

EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTO 

 

Para: Agente pagador Principal / Alexandru Sturzu 

C/C: Representante Comum dos Obrigacionistas ou qualquer 

Representante Autorizado, na sua qualidade de Presidente 

da Mesa da Assembleia de Obrigacionistas 

 

Exmos. Senhores, 

No que respeita à Proposta de Deliberação relativamente a: 

€ 38,050,000 Class C Asset-Backed Floating Rate Notes due 2034 

(as “Obrigações da Classe C Chaves SME CLO No. 1” ou “Obrigações”) 

emitidas pela Sagres – Sociedade de Titularização de Créditos, S.A. 

 

Na qualidade de detentor(es) de [valor do Capital em Dívida] das Obrigações da Classe C Chaves SME CLO No. 1 

(Participante n.º [•]), pelo presente vos constituo/imos meu/nosso bastante procurador e vos confiro/imos os necessários 

poderes para comparecer (ou nomear um vosso representante para estes efeitos) na Assembleia ou na Assembleia a 

realizar em caso de adiamento da primeira e para, em minha/nossa representação, se abster / votar 

FAVORAVELMENTE / CONTRA relativamente às Propostas de Deliberação previstas na Convocatória da 

Assembleia. 

Desde já, eu/nós: 

(i) confirmo/amos que instruí/imos o [respetivo Sistema de Liquidação / Custodiante] através do qual detenho/emos 

as Obrigações para bloquear as Obrigações que estão sujeitas a tal instrução; 

(ii) confirmo/amos que não irei/emos instruir o [respetivo Sistema de Liquidação / Custodiante] através do qual 

detenho/emos as Obrigações para desbloquear as Obrigações que são objeto desta comunicação; 

(iii) reconheço/emos e aceito/amos ser representado(s) na Assembleia pelo respetivo agente/procurador enquanto 

detentor da procuração e comprometo-me/comprometemo-nos a não comparecer na Assembleia. 

Assinaturas / Contactos do respetivo Obrigacionista 


