
Exmo. Senhor  
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da
Galp Energia, SGPS, S.A.
Rua Tomás da Fonseca, Torre A – 13º Piso
1600-209 Lisboa

Assunto: Galp Energia, SGPS, S.A. - Assembleia Geral Anual - 15 de maio de 2018

(Local e Data)

Nome do acionista: 1

NIF:

O acionista acima identificado, titular de ______ ações representativas do capital social da Galp Energia, 
SGPS, S.A., vem pela presente:

 manifestar intenção de exercer o direito de voto por correspondência postal na Assembleia Geral da Galp 
Energia, SGPS, S.A. de 15 de maio de 2018.

 manifestar intenção de exercer o direito de voto por correspondência eletrónica na Assembleia Geral da 
Galp Energia, SGPS, S.A. de 15 de maio de 2018.

 solicitar que lhe seja enviado, para a morada abaixo indicada/endereço de email abaixo indicado, o 
respetivo boletim de voto. 
__________________________________
__________ - _________________
_____________________
Ou
_____@_______

Com os melhores cumprimentos

(assinatura do acionista)2

1  Nome completo (pessoas singulares) ou denominação completa (pessoas coletivas) do acionista, em letras 

maiúsculas.
2  Assinatura do acionista (pessoas singulares) / assinatura(s), nome(s), qualidade(s) do(s) representante(s) 

e carimbo da empresa (pessoas coletivas). 

Notas: 
1 -  Esta carta deve ser recebida na sede da Galp Energia, SGPS, S.A. até às 23:59 (WEST) do dia 5 de maio de 2017.

2 -  O envio desta carta não dispensa o acionista de remeter, por escrito, a sua intenção de participar na 
Assembleia Geral até às 23:59 horas (WEST) do dia 7 de maio de 2018 e de o intermediário financeiro 
responsável pelo registo em conta das ações enviar até às 23:59 horas (WEST) do dia 8 de maio de 2018 a 
declaração com a informação sobre o número de ações representativas do capital social da Galp Energia, 
SGPS, S.A. registadas em nome do acionista.

3 -  No caso de pessoas singulares, o acionista deve juntar a esta comunicação uma fotocópia do documento de 
identificação.

Declaração de intenção de exercício de voto por 
correspondência postal ou eletrónica e solicitação 

de boletim de voto




