
 

[Bondholder NAME ]  [Bondholder/Obrigacionista NAME] 
 

CERTIFICATE OF ELECTION, 
INCUMBENCY AND SIGNATURE 

 

 CERTIFICADO DE ELEIÇÃO, 
INCUMBÊNCIA E ASSINATURA 

The undersigned certifies that [he/she] is a duly 
authorized legal representative of [full name of 
the Bondholder] a corporation duly organized 
under the laws of [country] (“[Bondholder]”) 
and that, as such, [he/she] is authorized to 
execute and deliver certificates of incumbency, 
holder and powers of attorney in the name and 
on behalf of [Bondholder] and further certifies 
that each of the persons named below has been 
duly elected or appointed and qualified as, of 
this date, an authorized person of [Bondholder] 
to validly represent it, holding the title set forth 
below his name. Additionally, the undersigned 
certifies that the signature of each of the persons 
named below, set forth opposite his name and 
title is his genuine signature.  
 

 O subscritor abaixo identificado e assinado 
certifica que [ele/ela] é representante legal da [full 
name of the Bondholder/Obrigacionista], uma 
entidade legal devidamente constituída sob as leis 
de [país] ("[Bondholder/Obrigacionista]") e que, 
como tal, [ele/ela] está autorizado a assinar e 
entregar certificados de incumbência, propriedade 
de títulos e procurações em nome e por conta do 
[Bondholder/Obrigacionista] e ademais certifica 
que cada uma das pessoas mencionadas abaixo foi 
devidamente eleita ou nomeada e qualificado 
como, a partir desta data, diretor ou pessoa 
autorizada pelo [Bondholder/Obrigacionista] para 
validamente representá-lo, possuindo o cargo 
descrito abaixo do seu nome. Além disso, atesta 
que a assinatura de cada uma das pessoas abaixo 
indicadas, embaixo do seu nome e cargo é a sua 
assinatura genuína. 

 
Name [●] 
 
Title [●] 
 
Signature                                    
 

  
Nome [●] 
 
Cargo [●] 
 
Assinatura  

I DO HEREBY FURTHER CERTIFY that in 
their status as attorneys in fact as aforesaid, they  
are also fully authorized to execute and deliver 
certificates of incumbency, holder and powers of 
attorney and delegate their special powers 
without limitations on behalf and for the benefit 
of [Bondholder] for all legal purposes. 
 

 CERTIFICO ainda que, em sua qualidade de 
diretor ou representante conforme apontado 
acima, os representantes estão autorizados a 
assinar e entregar certificados de incumbência, 
propriedade de títulos e procurações e delegar os 
seus poderes correspondentes, sem limitações, em 
nome e por conta do [Bondholder/Obrigacionista] 
para todos os efeitos legais. 

IN WITNESS HEREOF, the undersigned has 
hereunto set his hand and delivered this 
certificate in the name and on behalf of 
[Bondholder] effective as of the [●] th day of [●]. 
 

 E, PARA CONSTAR, o representante descrito 
abaixo assinou e entregou este certificado em 
nome e por conta do [Bondholder/Obrigacionista], 
válido a partir de [●] de [●]. 

SIGNATURE:_________________________ 
NAME: [●] 
TITLE: [●] 

 ASSINATURA:_________________________ 
NOME: [●] 
CARGO: [●] 
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