
FORMULÁRIO SOCIETÁRIO DE DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA 
GERAL 1  

   
 

Exma. Senhora  
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da  
GLINTT – Global Intelligent Technologies, S.A.  
E-mail: joao.mesquita_ext@glintt.com 

  
 
 
ASSUNTO: ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE 26 DE MAIO DE 2022 
  
 
Identificação do Acionista: 
 
Nome completo / denominação social: _____________________________________________ 
 
E-mail (dado obrigatório): ____________________________________________________________ 
 
N.º de identificação fiscal / N.º pessoa coletiva: _____________________________________ 
 
Morada / sede social: __________________________________________________________ 
  
 
O Acionista da GLINTT – Global Intelligent Technologies, S.A. («GLINTT») acima identificado, titular 
de ______________________ ações, vem manifestar junto de V. Exa., nos termos e para os efeitos 
do disposto no n.º 3 do artigo 23.º-C do Código dos Valores Mobiliários, a sua intenção de participar 
na Assembleia Geral da GLINTT a realizar no próximo dia 26 de maio de 2022.  
  
Para o mesmo efeito, foi solicitado ao seu intermediário financeiro, 
_______________________________________________ junto do qual se encontra aberta a conta 
de registo individualizado na qual estão inscritas as referidas ações, que proceda ao envio a V. Exa., 
nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 4 do Artigo 23.º-C do Código dos Valores Mobiliários, 
até às 23:59 horas (GMT) do dia 19 de maio de 2022, da informação sobre o número de acções 
representativas do capital social daquela sociedade registadas em seu nome na data de registo 
correspondente às 00:00 horas (GMT) do dia 19 de maio de 2022.   
 
 
Mais declara que pretende exercer o seu direito de voto (pf. selecionar uma opção):  
  
☐ 1. Por correspondência eletrónica (e-mail)2, enviando o boletim de voto com o sentido de voto 

até às 18h00 (GMT) do dia 23 de maio de 2022 para o endereço de correio eletrónico 
VotoElectronicoAGGlintt2022@glintt.com; 

 
☐ 2. Na Assembleia Geral a ser realizada por meios telemáticos por recurso ao software Microsoft 

Teams3, no dia 26 de maio de 2022, pelas 10h00, tendo conhecimento que devo para o efeito 
assegurar os seguintes recursos técnicos e operacionais, mínimos, para o acesso a essa 
plataforma de comunicação4: 

 

 
1 Esta declaração deverá ser enviada pelos Senhores Acionistas à Presidente da Mesa da Assembleia Geral, de forma a ser 
recebida até às 23:59 horas (GMT) do dia 18 de maio de 2022, podendo para o efeito ser usado o endereço de e-mail 
joao.mesquita_ext@glintt.com. 
2 Receberá no e-mail indicado o boletim de voto para exercer o seu voto e um código identificador. O boletim de voto deverá ser 
remetido por correio eletrónico para VotoElectronicoAGGlintt2022@glintt.com até às 18h00m (GMT) do dia 23 de maio de 2022, 
mencionando no assunto da mensagem o referido código identificador. 
3 Receberá no e-mail indicado um link de acesso à reunião da Assembleia Geral, através do software Microsoft Teams. 
4 A Glintt disponibilizará todo o apoio necessário para o acesso aos meios telemáticos através dos quais será realizada a reunião 
da Assembleia Geral. 



 Computador com software Windows ou Mac instalado e com acesso à internet; 

 Sistema operativo Windows 10 / 8.1 ou sistema operativo Mac OS X 10.11 El Capitan (ou 
superior); 

 Câmara, altifalantes e microfone (podem ser utilizados dispositivos internos ou externos ao 
computador); 

 Browser instalado no computador para acesso à internet Google Chrome ou Microsoft 
Edge. 

 
 

 

 
Com os melhores cumprimentos,  
 
 
 
 ______________________,____/____/__________ 
 
 
 
 
___________________________________________ 
(Assinatura)5 
  
 
 

 
5 Assinatura conforme o documento de identificação a anexar. No caso de Acionistas pessoas coletivas, o legal representante  
deverá apresentar reconhecimento da sua assinatura, nos termos legais aplicáveis, com menção da qualidade e com poderes 
para o ato. 


