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ANEXO 3 
INTERRUPÇÃO 
DE PARTICIPAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

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”) – Interrupção de minha participação 

 

 

 

Prezado Senhor/Senhora, 

 

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

artigos 3.2 do referido Contrato de Participação e 5.3 do Plano, referentes à interrupção 

de minha participação no Plano. As expressões com iniciais maiúsculas utilizadas no presente 

instrumento, mas que não estão aqui definidas, deverão ter os significados que lhes são 

atribuídos no Contrato de Participação e no Plano. 

 

Pelo presente interrompo minha participação no Plano. Requiro que meu Empregador deixe de 

efetuar as Deduções assim que for administrativamente possível. Estou ciente de que 

quaisquer Deduções que já tenham sido efetuadas durante o Ciclo de Poupança Mensal em 

curso serão processadas de acordo com o Plano. 

 

Estou ciente que esta notificação escrita para interrupção de minha participação no Plano só 

terá efetios caso seja recebida dentro de um Período Aberto. Nesse caso, estou ciente de que 

não serão feitas outras Deduções de acordo com o Plano e que, devido à presente interrupção 

estou excluído de participação no Plano pelo menos pelos próximos 6 (seis) meses. Qualquer 

participação posterior no Plano só terá efeitos após a apresentação de um novo Contrato de 

Participação de acordo com os termos e condições do Plano. 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). Reconheço que aceitei voluntariamente os riscos aqui 

previstos e concordo que a execução deste contrato é de minha inteira responsabilidade e por 

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.  

 

Atenciosamente, 

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

