AOS ASSOCIADOS DO SINDEL
AOS TRABALHADORES DO GRUPO EDP
ASSEMBLEIA GERAL DA EDP DE 24 DE ABRIL DE 2019
Caros Colegas,
A EDP, omnipresente na vida dos portugueses dada a sua relevante posição no setor energético e
na economia nacional, está ainda mais omnipresente na vida dos seus trabalhadores.
Não é por acaso. É, digamos assim, por amor!
Somos trabalhadores, clientes e, alguns de nós, acionistas da EDP. É também já o caso do SINDEL.
A empresa tem sempre – e declarações recentes do seu Presidente do Conselho de Administração
Executivo, António Mexia, relativamente a pretensões da acionista Elliot, atestam exemplarmente
esta afirmação – muita atenção ao que os acionistas lhe pedem, preterindo a voz dos
trabalhadores?
Assumamos, então, essa condição – que temos! – para que nos ouçam e respeitem! Porque é,
afinal, “apenas” isso que todos queremos.
Consciente disto, o SINDEL dirige-se aos seus associados e restantes trabalhadores que possuam
ações e que normalmente não participam nas Assembleias Gerais, para os exortar à participação,
pois todos juntos poderemos fazer uma frente alargada de interesses.
Para poder participar na Assembleia Geral do próximo dia 24 de Abril de 2019, basta ir, até ao final
do dia de amanhã, 12/4/2019, em https://www.edp.com/pt-pt/inscricao-assembleia-geral para
fazer a sua inscrição e no mesmo prazo deverá também comunicar à entidade financeira onde se
encontram as suas ações esta sua vontade de participar na Assembleia Geral da EDP.
Se possui ações, mas não pode ou não pretende participar na Assembleia Geral, o SINDEL dispõese a representá-lo, na defesa dos objetivos atrás enumerados, bastando para isso que nos
comunique a sua anuência para podermos tratar da parte burocrática da representação.

→

Estamos certos de que com esta iniciativa, poderemos dar mais um passo para que a Empresa,
retome o respeito que sempre foi observado no diálogo com os seus trabalhadores e as suas
estruturas representativas.
De qualquer forma, se não se encontrar nas condições desta comunicação, fique com a certeza de
que o SINDEL está sempre disponível para a defesa dos seus associados e dos trabalhadores da EDP
em geral, onde e quando se tornar mais útil e necessário!

Certo da sua atenção, apresento os meus cumprimentos

Secretário Geral

EM TODAS AS FRENTES PELA “NOSSA” EDP!
EM TODAS AS PLATAFORMAS PELOS NOSSOS DIREITOS!
EM TODOS OS FÓRUNS NA DEFESA DAS EXPECTATIVAS E AMBIÇÕES DOS TRABALHADORES!

CONNOSCO A TUA VOZ SOA MAIS ALTO!
ADERE AO SINDEL!
11.4.2019

www.facebook.com/SindelOficial

2

http:/sindel.pt

