SC INDEPENDENTA SA SIBIU
Capital social subscris si varsat: 7 .179.235\ei
Nr. total de actiuni:2.871 .694 lei

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
PERSOANE JURIDICE

Subscrisa

_,

reprezentata legal de

avand cod unic de inregistrare
in calitate de

-,

din

al

actiuni reprezentand
capitalul social
SC
INDEPENDENTA SA Sibiu, ce imi confera dreptul la
in Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor ce va avea loc in data de 10.04.2017 ora 11,00 la sediul societatii din Sibiu, str. Stefan
detinatoare a

_voturi

cel Mare nr.152-154 , iar daca aceasta nu este statutara si Ia a doua convocare din data de
11.04.2017, in acelasi loc si la aceeasi ora, in conformitate cu prevederile Legii 29712004 si cu
procedura de vot prin corespondenta, imi exercit dreptul de vot dupa cum urmeaza:

Nr.
crt-

Ordinea de zi

a

Pentru

Adunarii Generale Ordinare

lmpotriva

Abtinere

Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare aferente
exercitiului financiar 2016 pe baza Raportului auditorului
financiar cu privire la verilicarea si certiflcarea situatiilor
financiare incheiate la 31.12.2016 si a raportului de gestiune al
CA pentru exercitiul financiar 2016.

a administratorilor

2.

Descarcarea de gestiune
financiar 2016.

J

Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta

p-entru exercitiul

aprobate pentru exercitiul financiar 2016.
4.

Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru
exercitiul financiar 2017; Stabilirea nivelului asigurarii de
raspundere profesionala pentru exercitiul financiar 2017 pentru
adm inistratori/directori.

5.

lmputernicirea persoanei desemnate sa indeplineasca
formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii
Generale Ordinare a Actionarilor. si AGEA.

Stabilirea datei de 05.05.2017 ca data de inregistrare =pentru
6. identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele
hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art
238 din Legea nr 29712004 privind piata. de capital si
Regulamentul nr 1 /2006 al C.N.VM. Ex date 04.05.2017,
conform Regulamentului fi 1|ZOOG al CNVM, modificat si
completat prin RegulamentulASF NR 1312014. '

Reprezentant legal
Stampila societatii

Pentru exercitarea votului, marcati cu X in interiorul chenarului corespunzator optiunii dvs.
pentru fiecare punct al ordinii de zi, in caz contrar votul exprimat pentru respectivul punct va fi
anulat.

Nota: returnati in plic inchis, pana la data de 07.04.2017 la sediul SC INDEPENDENTA
SA Sibiu buletinul de vot semnat si datat de dvs.

'

