Ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral da
Sonae Indústria, SGPS, S.A.
Voto por Correspondência Postal
Assembleia Geral Anual de Acionistas da Sonae
Indústria, SGPS, S.A. de 9 de Maio de 2017

BOLETIM DE VOTO
Exercício do Voto por Correspondência Postal

Nome do Acionista:
Morada Completa:
Número Contribuinte:
Número de ações:

Ordem de Trabalhos:

Banco(s) depositário(s):

A Favor

Abstenção

Contra

1 – Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas, individuais e consolidadas,
relativos ao exercício de 2016

Proponente:
2 – Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados relativos ao exercício de 2016

Proponente:
3 – Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade

Proponente:

4 - Deliberar sobre a ratificação da cooptação efetuada no Conselho de Administração

Proponente:

5 - Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 35º do Código das Sociedades Comerciais, discutir
e deliberar sobre a redução do capital social da sociedade de 812.107.574,17 Euros para
253.319.797,26 Euros, para cobertura de prejuízos, sendo a redução do capital efetuada sem alteração
do número de ações existentes, sem valor nominal, e consequente alteração do número um do artigo
5º do Pacto Social ou, não sendo aprovada a redução do capital social, sobre a dissolução da sociedade
ou realização pelos sócios de entradas para reforço da cobertura do capital

Proponente:

6 - Discutir e deliberar proceder à aquisição a titulo gratuito de 167 ações da sociedade e sua posterior
extinção, bem como proceder ao reagrupamento das demais ações representativas do capital social da
sociedade, nos termos do disposto no artigo 23º-E do Código dos Valores Mobiliários, e, consequente
alteração do número dois do artigo 5º do Pacto Social

Proponente:
7 – Deliberar sobre a declaração da Comissão de Vencimentos relativa à política de remunerações dos
órgãos sociais e dirigentes

Proponente:
8 – Deliberar sobre a aquisição e alienação de ações próprias até ao limite legal de 10%

Proponente:

9 - Deliberar sobre a aquisição e/ou detenção de ações representativas do capital social desta
Sociedade, por sociedades dela direta ou indiretamente dependentes

Proponente:

(Assinatura do Acionista)

