
Por favor preencha este impresso se não tem intenção de estar presente na Assembleia Geral 
Ordinária e deseja que outro sócio ordinário o represente por meio de procuração. 
Please fill out this form if you will not be attending the Annual General Meeting but wish another 
certificate holder to act as your proxy.

Venho por este meio nomear / I hereby appoint

Nome / Name ________________________________________Cert No. _________
(escreva aqui o nome e num.certificado do sócio que vai receber a procuração)
(enter here the name and certificate number of the Member to receive the proxy vote)

como meu procurador na Assembleia Geral Ordinária a realizar-se a 30 de Junho 2020.
to act as my proxy at the Annual General Meeting to be held on 30th June 2020.

Se o sócio escolhido acima não estar presente, nomeio o Presidente da Mesa da Assembleia para 
me representar como meu procurador na assembleia geral de 30 Junho de 2020.
If the member selected above is not present, I nominate the Chairman of the Assembly Board to 
act as my proxy at the Annual General Meeting to be held on 30th June 2020.

Tomei conhecimento que este impresso de procuração è inválido para a clausula 11,12 &13 da 
Agenda 
I also understand that this proxy is invalid for item 11,12 & 13 of the Agenda

Nome / Name ________________________________________  Cert No. ________
(escreva aqui o seu nome e num.certificado)
(enter here your name and certificate number)

Assinatura / Signature __________________________________________________

Os Formulários devem ser recebidos pelo escritório o mais tardar até ás 12h00 de Segunda-Feira, 
29 de Junho de 2020. Este formulário deve ser enviado para o endereço do club, com “procu-
ração” escrito no envelope. As procurações poderão ser enviadas por email (office@cgql.com).

Forms must be received by the office no later than noon on Monday 29th June 2020. This form 
should be mailed to the official address of the Club, with the envelope marked “Proxy”. Proxy forms 
may also be emailed as an attachment to office@cgql.com.

Se mudou um voto por email não pode apresentar procuração
If you submitted a postal vote you may not submit a proxy form

Formulário de Procuração para Assembleia Geral Ordinária
Proxy Form for Annual General Meeting 2020
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