
Annex 4 – PoA authorising MBCP to collect the refund cheque 

Procuração para efeitos de acompanhamento de processos de reclamação de imposto 
(Power of Attorney for tax reclaim processes follow-up) 

Nós, Nome complete do beneficiário 
We, (full name of beneficial owner)

Morada complete do beneficiário 
(full address of beneficial owner)

Por este meio atribuírnos uma procuração, com todos os poderes necessários, de acordo com a lei, em favour de: 
(Hereby grant a special Power of Attorney, as broad as is necessary under applicable law, in favour of):

Banco Comercial Portuguȇs SA 

Abaixo referido como Procurador, de forma a realizar todos os atos que sejam necessary à autoridades fiscais 
portuguesas pedidos de reembolso de imposto sobre o rendimento (IRS/IRC), relative o pagamento de dividendos e/ou 
de juros de obrigações e outros tîtulos dívida. 
(Hereinafter referred to as the Proxy, in order that it may realise and effect any and all acts which are necessary and appropriate 
for presenting to the Portuguese Tax authorities requests for refund of withholding tax on income (IRS – Tax on Individual 
Investors / IRC – Tax on Corporate Investors) concerning dividends and interest payments in relation with shares and bonds or 
other debt certificates.)

Por este meio autorizamos o Procurador: 
(We hereby authorise the Proxy to):

 Acompanhar todos os processos já enviados ou por enviar ainda que digam respeito a um intermediário
financeiro responsável pela retenção de imposto diferente do Procurador (intermediário financeiro portuguȇ por
alteração de agente para o Mercado portuguȇs) 
(follow-up on all processes presented or to be presented even if concerning a tax paying agent different from the 
proxy (Portuguese financial intermediary as a result of a change of agent for the Portuguese market))

 Acompanhar o processo de apresentação de formulários referents a este assunto 
(present the forms concerning the a.m. subject)

 Receber toda a correspondȇncia relativia a este processo sejam: 
(receive all correspondence related to these processes being):

o comunicação de rejeição / aceitação do processamento dos pedidos
(acknowledge of forms refusal / acceptancy)

o recebimento do pagamento referente ao reembolso dos pedidos
(receive the refund concerning the form processing)

o crédito do reembolso na conta n.° 231743962 alberta junto do Procurador em nome de Euroclear Bank
SA/NV (o ‘Intermediário Registado’), na sequȇncia de [acordo de custódia datado de 17/12/1996]
(credit such refund on the account n.° 231743962 opened in the books of the Proxy in the name of Euroclear
Bank SA/NV (the ‘Registered Intermediary’), pursuant to the [depository agreement dated 17/12/1996])

 Acompanhar em nosso nome a evolução dos pedidos junto das autoridades competentes
(follow-up on our behalf with the relevant authorities with regard to the activities mentioned herein)

 A efetuar quaisquer outros atos que o Procurador considere necessários e apropriados em relação aos
assuntos mencionados, mesmo na ausȇncia de instruçães explícitas, ficando liberto do sigilo bancãrio
relativamente às mesmas operaçãoes 

(to do such other acts the Proxy may deem nedessary and appropriate in relation to the above-mentioned matters, 
even in the absence of explicit instructions. In regard to these subjects, the Proxy is waived from bank secrecy)
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Assinatura autorizada 
(Authorised signature) 

Nome e posição do signatário 
(Name and title of authorised signatory) 

Place Date 
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