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Presidente da Mesa da Assembleia Geral da 

     Toyota  Caetano Portugal, S.A. 

Assembleia Geral de Accionistas de Toyota Caetano 

Portugal, S.A. de 20 de Abril de 2018 

 

 

BOLETIM DE VOTO 

Exercício de Voto por Correspondência Postal 

 

Nome do Accionista:  ___________________________________________________________ 

Morada Completa:   ____________________________________________________________ 

Número Contribuinte: ___________________________________________________________ 

Número de Ações: __________________Banco(s) depositário(s): _______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Ordem de Trabalhos:                                   A Favor           Abstenção             Contra 

 

Ponto Um: Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas, individuais e consolidadas, do 

exercício de 2017, e demais documentos de prestação de contas respeitantes ao mesmo 

exercício; 

 

Proponente: _____________________ 

 

Ponto Dois: Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados líquidos apurados no 

exercício de 2017; 

 

Proponente: _____________________ 

 

Ponto Três: Proceder à apreciação geral de administração e fiscalização da Sociedade; 

 

Proponente: _____________________ 

 

 



 

 

Ponto Quatro: Proceder à apreciação da declaração sobre a política de remuneração dos 

membros dos órgãos de Administração e de Fiscalização da Sociedade, elaborada pela 

Comissão de Remunerações; 

 

Proponente: _____________________ 

 

Ponto Cinco: Deliberar sobre a nomeação de suplente do Conselho Fiscal, face à renúncia 

apresentada pelo Senhor Kenichiro Makino.. 

 

Proponente: _____________________ 

 

Ponto Seis: Deliberar sobre a alteração do objeto social da Sociedade e consequente alteração 

número 1 do artigo 2.º dos Estatutos, passando o mesmo a ter a seguinte redação: 

O objeto da sociedade consiste na importação, fabricação e comercialização de viaturas 

automóveis e respetivas peças e acessórios, e ainda na importação e comercialização de 

máquinas industriais e correspondentes peças e acessórios, a prestação de serviços de 

assistência técnica às mesmas, a criação e operacionalização de projetos de formação e 

desenvolvimento de recursos humanos, bem como a gestão de imóveis próprios, incluindo o 

arrendamento dos mesmos, e ainda o aluguer de veículos de curta ou longa duração, com ou 

sem condutor; 

 

Proponente: _____________________ 

 

Ponto Sete: Aquisição onerosa de ações próprias pela Sociedade a atuais acionistas, nos 

termos do disposto nos artigos 317.º, 319.º, 321.º e seguintes do Código das Sociedades 

Comerciais e tendo em consideração o disposto na alínea c) do artigo 12.º dos Estatutos da 

Sociedade. 

 

Proponente: _____________________ 

 

 

 

 

______________________________ 

(Assinatura do Acionista) 


