THE NAVIGATOR COMPANY, S.A.
Capital - € 500.000.000,00
Pessoa coletiva n.º 503025798
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Setúbal
Sede - Península da Mitrena, freguesia do Sado - Setúbal

VOTO POR CORRESPONDÊNCIA ELETRÓNICA
INSTRUÇÕES E MODELOS

O direito de voto na Assembleia Geral da The Navigator Company, S.A. pode ser
exercido por correspondência nos termos do artigo 22.º do Código dos Valores
Mobiliários. Para o efeito podem ser usados os modelos anexos e seguidas as
seguintes instruções:
1.

Deve ser dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral uma mensagem de
correio eletrónico contendo os seguintes anexos:
a.

Declaração, elaborada de acordo com o modelo constante da página
seguinte, em formato PDF, devidamente assinada - de acordo com a
assinatura constante do respetivo documento de identificação válido, cuja
cópia deverá acompanhar a mesma declaração, ou através de assinatura
digital qualificada, dispensando-se, nesse caso, a junção do documento de
identificação -, manifestando a vontade de votar, e

b.

Declaração de voto, assinada com observância do procedimento enunciado
na alínea anterior, elaborada nos termos do formulário constante da página
3 da presente comunicação.

2.

A carta e a declaração de voto, elaboradas de acordo com os formulários
constantes das páginas 2 e 3, devem ter formato PDF e ser incluídas em anexo
à mensagem de correio eletrónico dirigida ao Presidente da Mesa.

3.

As mensagens de correio eletrónico contendo a declaração dirigida ao Presidente
da Mesa, a comunicação e as declarações de voto devem ser enviadas por correio
eletrónico para o endereço ag.tnc@thenavigatorcompany.com, até às 23:59
horas (GMT) do dia 20 de novembro de 2022 (véspera da reunião).

The Navigator Company, S.A.
Ex.mo Senhor
Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Mitrena - Apartado 55
2901-861 Setúbal

Assunto: Exercício do direito de voto por correspondência nos termos do
artigo 22.º do Código dos Valores Mobiliários

[local], ___ de novembro de 2022

Nome completo / denominação social: ___________________________________
N.º de identificação fiscal / N.º de pessoa coletiva: _________________________
Telefone: __________________
E-mail:_________________________________
Ex.mo Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Venho por este meio manifestar vontade de exercer o direito de voto na Assembleia
Geral dessa Sociedade do dia 21 de novembro de 2022, em relação ao(s) ponto(s)
da Ordem de Trabalhos.
Para o efeito junto declaração de voto relativa a cada ponto da Ordem de Trabalhos,
em formato PDF, assinada de acordo com a assinatura constante do documento de
identificação em anexo ou através de assinatura digital qualificada.
O documento comprovativo da titularidade das ações foi enviado de forma a
independente pela instituição financeira depositária.
Com os melhores cumprimentos,

_______________________________________________
[assinatura de acordo com a assinatura constante do
documento de identificação válido ou através de assinatura
digital qualificada]

BOLETIM DE VOTO POR CORRESPONDÊNCIA ELECTRÓNICA
ASSEMBLEIA GERAL DE 21 DE NOVEMBRO DE 2022

Ex.mo Senhor
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da
The Navigator Company, S.A.
Ponto da Ordem dos Trabalhos:

Ponto único:

A favor

Contra

Abstenção

Deliberar sobre a proposta de distribuição aos acionistas de reservas da Sociedade
apresentada pela acionista SEMAPA ‐ Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS,
S.A.

Data: ______________, ____ de novembro de 2022
________________________________________________________
assinatura de acordo com a assinatura constante do documento de
identificação válido ou através de assinatura digital qualificada
(a) Assinalar a opção com um X.
NOTA: Este Boletim de Voto dever ser enviado para o endereço eletrónico indicado na convocatória até às 23:59 horas (GMT) do dia 20 de novembro de
2022

