A Reunião anual da Publishers International Linking Association, Inc. (“Crossref”) acontecerá
em 26 de outubro de 2022. Cinco diretores serão eleitos para o Conselho para o cumprimento
de mandatos de três anos que se encerrarão em março de 2026. Os membros podem
participar e votar em tempo real ou por procuração. Ao votar online, o Membro que você
representa concorda em ser representado por procuração. Seus votos serão computados na
assembleia, de acordo com as suas instruções.

PUBLISHERS INTERNATIONAL LINKING ASSOCIATION, INC
PROCURAÇÃO
O Membro votante da Publishers International Linking Association, Inc., uma empresa sem fins
lucrativos de Nova York (a “Empresa”, também conhecida como Crossref), vinculado à
presente procuração por meio do nome de usuário e senha exclusivas fornecidas ao Membro
pela Empresa, desde já nomeia Edward Pentz e Emily Cooke, ou qualquer um dos dois, e lhes
outorga plenos poderes de substituição e revogação com o escopo exclusivo de votar, na
posição de advogados e procuradores do Membro e com todos os poderes conferidos ao
Membro (se este estivesse presente), durante a Annual Meeting of the Members of the
Corporation (reunião anual dos membros da empresa), a ser realizada em 26 de outubro de
2022, ou qualquer reunião postergada, sobre qualquer matéria levada a votação em tal reunião
ou em sessão posterior. A procuração contém desde já instruções para a votação em favor dos
candidatos ao Conselho Diretor indicados abaixo pelo Membro.
Eleição de cinco membros do Conselho Diretor, com mandato até março de 2026.
Consentimento do participante
Ao clicar no botão “enviar” abaixo, eu confirmo que a declaração a seguir é
verdadeira: (i) Li e concordo com a procuração; (ii) analisei todas as minhas escolhas
e acredito que as mesmas estão completas e corretas; (iii) concordo que minhas
escolhas sejam transmitidas para um banco de dados seguro para tabulação e (iv)
entendo que, depois de clicar na opção “enviar”, ficarei impedido de realizar quaisquer
alterações a menos que envie um e-mail com uma procuração assinada para
lofiesh@crossref.org até terça-feira, 25 de outubro de 2022 ou substitua minha
procuração participando e votando na reunião em tempo real.

