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ANEXO 2 
ALTERAÇÃO 
EM DEDUÇÕES 

 

 

 

 

 

 

NÃO UTILIZE ESTE FORMULÁRIO 

Por favor, introduza os seus dados via https://arcadis.globalsharesequity.co.uk/. 

 

EMPREGADOR  

Arcadis Logos S.A.  

 

 

 

Ref.: “Global Share Plan” (“Plano”) – Alteração em minhas Deduções 

 

 

 

Prezado Senhor/Senhora, 

 

Refiro-me a meu Contrato de Participação com data de [data] e mais especificamente aos 

artigos 3.1 desse Contrato de Participação e 5.5 do Plano, referentes ao ajuste da quantia de 

minhas Deduções. As expressões com iniciais maiúsculas utilizadas no presente instrumento, 

mas que não estão aqui definidas, deverão ter o significado atribuído a elas no Contrato de 

Participação e no Plano. 

 

Gostaria de alterar, e neste ato autorizo meu Empregador a alterar, a quantia de minhas 

Deduções a partir de [1º da janeiro / 1º de abril / 1º de julho / 1º de outubro] para uma quantia 

em BRL [montante] por mês (mínimo BRL 90 e máximo BRL 1.400). 

 

Estou ciente de que a alteração do valor de minhas Deduções só começará a valer a partir do 

que for mais cedo entre 1º janeiro, 1º de abril, 1º de julho ou 1º de outubro , caso a presente 

notificação escrita tenha sido recebida em um Período Aberto antes de 1º de janeiro, 1º de 

abril, 1º de julho ou 1º. de outubro, respectivamente, do ano em que a alteração do valor de 

minhas Deduções começará a valer.  

 

Estou ciente e reconheço que o ajuste em minhas Deduções não alterará os outros termos e 

condições de minha participação no Plano estabelecidos no Contrato de Participação acima 

mencionado. Reconheço, também, que li e concordei com os termos e condições do Global 

Share Plan. Declaro, para todos os fins, que aceitei voluntariamente os riscos aqui previstos e 

concordo que a execução deste acordo é de minha responsabilidade e a meu próprio risco. 

Reconheço e declaro que declino o direito de reclamar, em juízo ou fora dele, por qualquer 

eventual dano sofrido decorrente da execução deste acordo. Também estou ciente e 

reconheço que as instruções da presente notificação são irrevogáveis, e não podem ser 

canceladas ou modificadas por um período de 6 (seis) meses contados da data desta 

instrução. Confirmo e reconheço que não estou em posse de e não tenho conhecimento de 

qualquer informação privilegiada relacionada a meu Empregador ou qualquer outra Sociedade 

do Grupo, como definido no artigo 7 do Regulamento Europeu de Abuso de Mercado 

(European Market Abuse Regulation). 

 

Atenciosamente, 

https://arcadis.globalsharesequity.co.uk/

