SC INDEPENDENTA SA SIBIU
Capital social subscris si varsat: 7.179.235 lei
Nr. total de actiuni: 2.871.694 lei
ACŢIONAR ........................................
NR. ACŢIUNI...................................…
BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENŢA
Pentru persoana fizica
AGOA
Subsemnatul/a___________________________, identificat/ă prin B.I./C.I. seria ______ nr.
_______________, CNP ___________________, deţinător/are a unui număr de __________ acţiuni,
reprezentând _________ % din capitalul social al acesteia, care îmi confera un numar de
_________voturi în cadrul AGOA SC Independenţa SA Sibiu ce va fi stabilită pentru prima convocare
în data de 20.04.2021, ora 14:00, la sediul societăţii din Sibiu, str. Ştefan cel Mare, nr. 152-154, sau în
data de 21.04.2021 la aceeaşi oră şi la aceeaşi adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în
care cea dintâi nu s-ar putea desfăşura, îmi exercit dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate la
data de referinţă în Registrul Acţionarilor, după cum urmează:
Nr.
crt.
1

Punctele din ordinea de zi supuse votului AGOA

Pentru

Împotrivă

Abţinere

Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare aferente
exercițiului financiar 2020 pe baza Raportului auditorului
financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor
financiare încheiate la 31.12.2020 și a Raportului de gestiune al
Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020.

2

3
4
5

Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de
performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2020, anexa la
contractele de administrare si mandat la care sunt anexate
criteriile de performanta. Aprobarea remuneratiei variabile in
baza contractelor de administrare si mandat.
Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru
exerciţiul financiar 2020.
Aprobarea strategiei de restructurare a activitatii Independenta
Aprobarea politicii de remunerare a conducatorilor societatii in
conformitate cu art 92, alin 1 din legea 24/2017 privind
emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

6

Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru
exercitiul financiar 2021

7

Stabilirea nivelului asigurării de răspundere profesională pentru
exercițiul financiar 2021 pentru administratori/directori.

8

Împuternicirea

persoanei

desemnate

să

îndeplinească

formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării
Generale Ordinare a Acționarilor.
9

Stabilirea datei de 10.05.2021 ca data de înregistrare pentru
identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectul
hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,
Data________________
Semnătura______________
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 16.04.2021, la sediul SC INDEPENDENTA SA
Sibiu buletinul de vot semnat si datat de dvs.

