
CARTA DE REPRESENTAÇÃO DE OBRIGACIONISTA 

 

 

 

A/C:  

Exmo. Senhor  

Presidente da Assembleia Geral 

(ou seu substituto legal) 

Rua Maria Luísa Holstein 20 

1300 - 388 Lisboa 

Portugal 

 

[●] de [●] de 2019 

 

Com o propósito de participar na assembleia geral de obrigacionistas titulares de obrigações da 

emissão de até €30.000.000 de obrigações Best of Fixed Callable Notes due 2031, (as 

“Obrigações”), emitidas pela Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. (a “Emitente”), 

[nome completo], com morada em [●], portador(a) de [●] Obrigações, para participar na 

Assembleia a realizar em 6 de julho de 2019, às 10:30 horas (GMT+1), na sede da Emitente sita 

na Rua Maria Luísa Holstein, n.º 20, 1300-388, Lisboa, Portugal, e qualquer outra assembleia 

convocada que se realize, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

Ponto Um: Deliberar sobre o adiamento da data de vencimento e pagamento de juros das 

Obrigações de 8 de julho de 2019 para 8 de julho de 2020, sem qualquer 

penalização para a Emitente e correspondentes alterações aos Termos e 

Condições das Obrigações, e sobre o reconhecimento e aceitação de que o facto 

de a Emitente não efetuar o pagamento de juros nos 14 dias posteriores ao dia 8 

de Julho de 2019 não constitui um Event of Default; 

Ponto Dois: Deliberar sobre o estabelecimento de um direito de a Emitente adiar, por uma ou 

mais vezes, a data de vencimento e de pagamento de juros das Obrigações para 

qualquer data futura (desde que seja uma data de pagamento de juros) até à data 

de vencimento das Obrigações (8 de Julho de 2031) sem qualquer penalização 

para a Emitente e correspondentes alterações aos Termos e Condições das 

Obrigações. 

 

 

Pela presente nomeia seu REPRESENTANTE: 

______________________________________________ [nome completo de pessoa 

singular] 

com morada em: 

________________________________________________________________ 



e documento de identificação nacional n.º: 

____________________________________________ 

 

A quem concede os poderes para: (i) representar o Obrigacionista na assembleia; (ii) consultar 

todos os documentos disponibilizados na assembleia; (iii) discutir e votar os pontos da ordem de 

trabalhos no sentido que entender mais conveniente. 

 

Pela presente, confere ainda poderes para o representante acima indicado votar no sentido que 

julgue satisfazer melhor os interesses do signatário no caso de serem apresentadas novas 

propostas de deliberação sobre os assuntos da ordem de trabalhos ou de surgirem 

circunstâncias imprevistas no decurso da assembleia. 

Se a assembleia for adiada, as instruções de voto dadas na presente Carta de Representação 

de Obrigacionista manter-se-ão válidas para a assembleia que reunir em segunda convocação, 

salvo se a Carta de Representação de Obrigacionista for revogada antes da assembleia em 

segunda convocação se realizar.  

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

_________________________________________ 

(Assinatura igual ao documento de identificação) 

 

 


