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Cătľe: Buľsa dę Valori Bucureşti
Autoritatea de Supraveghere Finaciară
- Sectorul Instrumentelor şi Investi1iiloľ Finaciaľe-

RAPORT

CURENT

înconformitate cu pľevedeľile
Regulamentului A.S.F. nr.5l20l8 privind emitenţii de instrumente ťtnaciare
şi opeľaţiuni de piaţă

Data ľaportului: 1 8.03.202 1
Societatea comercială S.C. INDEPENDENŢA S.A. Sibiu
Sediulsocial:stľ. ŞtefanCel Mare nr.l52-l54, judeţul Sibiu
Număr de telefoďfax: 0269 l 505000/5 05 0 1 2
Nľ. şi data de înĺegistľăriila oRC: J32l2I0lI991
Cod fiscal: RO 2577677
Codul LEI (Legal Entiţ ldentifier) : 2549009 IKLO2C4QIHD 1 1
Capital social: 7 .I79.235,00 lei ľeprezentând un nr. de acţiuni đe2.87L694, cu o valoaľe nominală
de 2,50 RoN/acţiune.
Acţiunile societăţii setranzacţioĺeazâpe BVB - SISTEMUL ALTERNATIV DE

TRANZACŢIONARE

(

AeRo

)

Eveniment ĺmpoľtantde ľaportat:

Consiliul de Administľaţie al S.C. INDEPENDENŢA S.A. Sibiu, cu sediul înSibiu, str.
la o.R.C. Sibiu sub nľ. J32l2I0lI99l, CUI Ro 2577671' în
Ştefancel Mare nr.152-I54, înĺegistľată
confoľmitate cu prevedeľile Legii societăţilor comerciale nr. 3Il1990, ale Legii 2412017 privinđ
emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţá, ale Regulamentelor ASF nľ. 5l20l8 şi cu
dispozi1iile Actului Constitutiv actualizat, uľľnare a şedinţei din data de 17.03.2021, convoacă
Adunaľea Generală Extraordinara a Acţionaľiloľpentru data de 20.04.202I, ora 13:00 si Adunaľea
Geneľala oľdinara a Actionaľiloľ pentru data de Ż0.04.20Ż1, oľa 14:00 însala de consiliu a societăţii
S.C.INDEPENDENŢA S.A. Sibiu, str. Ştefan cel Maľe ru.I52-I54.

I.

Adunaľea Generală Extraordinară a Acţionarilor va avea uľmătoarea:

ORDINE DE ZT

1

Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societăţii, cap VI
22, aliniatul (3 ) astfel :

Art.22 aliniatul (3) conţinut actual

- Directorii societăţii,

aľt.

:

,,Limitele remuneľaţiei lunare a directorului/diľectorilor se stabilesc intre 7 si 10 salarii
medii brute ľealizate pe societate in exeľci1iul ťrnanciar anterior''

Art.22 aliniatul (3) conţinut propus:
,,Limitele remuneĄiei lunaľe a diľectorului/diľectoriloľ se stabilesc intľe 3-5 salaľii medii
brute realizate pe societate in exeľciçiul ťrnanciaľ anterior''

2.

Împutemicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie să seÍmeze Actul Constitutiv
l
t /.
actua|izat conform modificăľilor aprobate la pct. 1 de pe oľdinea de

3.

Desemnaľe persoanei împuternicitesă îndeplinească foľmalităţile de înľegistľaľe
şi
publicaĺe a hotăľâľilor Adunăĺii Generale Extraordinare a Acţionarilor

4.

Stabiliľea datei de 10.05.202l ca data de înľegistrarepentru identificaľea acţionarilQľ , : :
' '
asupra căĺora se răsfrâng efectulhotărâľilor Adunăł|i Gęnerale Extraordinarę a .; ,ir;ll:jr,

Acţionarilo

il.

I

zi.

i';]

'1

L ..'

i

L

l'

j.

:

,l

Adunarea Geneľală ordinară a Acţionaľilor va avea uľmătoaÎea;

ORDINE DE

ZT:

1. Prezentarea şi aprobaľea situaţiilor ťrnanciaľe afeľente exerci1iului ťrnanciar 2020 pe baza
Rapoľtului auditorului financiaľ cu privire la verificaľea şi ceľtificarea situaţiilor financiare
încheiatela 3I.12.2020 şi a Raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie pentru
exerciţiul financiaľ 2020.

2. Analiza îndepliniľiiindicatoriloľ şi obiectivelor de

peľfoľmanţă aprobate pentru exeľci1iul
ťrnanciar 2020, anexa la contractele de administraľe si mandat la carc sunt anexate criteriile de
peľfoľmanta. Aprobaľea remuneratiei variabile inbaza contractelor de administľaľe si mandat.
3. Aprobarea descăĺcării de gestiune a administľatoľilor pentru exeľci1iul financiar 2020
4. Aprobaľea strďegiei de ľestructurare a activitatii Independenta

5. Apľobaľea politicii de ręmuneraţe a conducatorilor societatii

in confoľmitate cu aľt 92, alin

I

din legea 24l20I7 privind emitentii de instrumente financiaľe si operatiuni de piata.
6. Aprobaľea indicatoľilor si obiectivelor de perfoľmanta pentru

7. Stabilirea

exeľcitiul ťtĺanciar202I

nivelului asiguľării de răspundeľe pľofesională pentru exeľciţiul ťlnanciar 202I

pentru admini stľatori/directori.

8. Împuteľnicireapersoanei desemnate să îndeplineascăfoľmalităţile de înľegistľaľe
şi publicaľe
a hotărâľiloľ

Adunării Generale ordinaľe

a

Acţionaľilor.

9. Stabiliľea datei de 10.05.202l ca data de înľegistraľepentru identiflcaľea acţionarilor asupra
căľora se răsfľâng efectul hotăĺâľilor Adunării Generale ordinaľe a Acţionaľilor,

Încazul încaľe nu se va întrunicvorumul necesar la data menţionată, Adunaľea
Generală Extraordinará a Acţionarilot va avea loc îndata de 2l.04.202l, oľa 13:00, la sediul
societăţii, cu aceeaşi ordine de zi.
Încazul încaľe nu se va întľunicvorumul necesar Ia ďata menţionată, Adunarea
Generală oľdinaľă a Acţionarilor va avea loc îndata dę ŻI.04.202l, oru 14:00, la sediul
societăţii, cu aceeaşi ordine de zi.
La sedinte pot paľticipa si vota numai actionaľii inľegistrati in Registrul Actionaľilor
societatii la data de 06.04.2021 stabilita ca data de referinta, confoľm art.92, punctul (8) din
Legii24l20l7 si aľt. I92, alineat (1), lit.''b'' din Regulamentul ASF nľ. 5/2018
Capitalul social subscris si vaĺsat al emitentului este de 7 .|79.235,00 lei, divizat intrun numar de2.87l.694 acthni nominative si dematerĺalizate' fiecaľe cu valoarea de 2'50 lei,
fiecare actiune conferind dľeptul la un vot in A.G.o.A. şi A.G.E.A.
Actionaľii reprezeĺtaĺdindividual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au
dreptul:
_ de a introduce puncte pe ordinea de zí a adunaľii geneľale, cu conditia ca fiecare punct sa fie
insotit de o justiÍicare sau de un pľoiect de hotaraľe propus spľe adoptaľe de adunaľea
geneľala,in cel mult 15 zile de la data publicaľii convocarii.
_ de a prezenta pľoiecte de hotaľaľe pentru punctele incluse sau pľopuse spÎea fi incluse pe
ordinea ďe zi a adunarii geneľale. Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris in teľmen de
15 zile de la data publicaľii adunaľii geneľale. Fiecaľe actionaľ aľe dreptul sa adreseze
intrebaľi privind punctele de pe oľdinęa de zi a adunaľii generale.
Actionaľii mentionati in aliniatele pľecedente au obligatia sa transmita materialele sau
intrebaľile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii ceľtiťrcate ale actelor de identitate,
buletin sau carte de identitate, in cazvl persoanelor ťlzice, respectiv certificat de inľegistraľe
incazu| persoanelorjuridice, pľecum si copia actului caľe dovedeste calitatea de reprezentant
legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisă claľ, cu majuscule:

''PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAoRDINARĂ
DIN DATA DE 20.04.2021".

A ACŢIoNARILoR

''PENTRU ADLJNAREA GENERALA oRDINARĂ

DATA D820.04.2021";

A

ACŢIONARILoR DIN

Documentele, materialele informative si proiectele de hotaľari ale adunaľii generale
referitoare la problemele incluse pe oľdinea de zi se pot consulta la sediul societatii incepand
cu data publicaľii convocarii, in zilele de luni pana vineľi ale saptamanii, intľe orele 9:00 1 5:00 sau' pe website-ul societiĹ1ii www.independentasa.ro.
La adunaľile generale sunt indreptatiti sa paľticipe si isi pot exercita dreptul de vot
numai actionarii inĺegistľati in Registľul Actionaľilor societatii la data de referinta, persbnal
(sau prin ľeprezentanti legali in cazul actionaľiloľ persoane juridice), pľin reprezentant,'pe
baza de pľocrrra (imputemicire) speciala sau geĺerala, sau prin corespondenta, pe baza de
buletin dę vot prin coľespondenta.
Actionarii pot fi rcptezentati in cadľul adunaľilor geneľale pľin alte peľsoane' in baza
unei procuľi speciale sau a unei pľocuri (imputerniciľi) generale.
Foľmulaľele de pľocura speciala, se pot obtine de la sediul societatii sau se pot
descarca de pe website-ul societatii www.independentasa.ro
Procura speciala poate fi acoľdata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura
adunaľe geneľala si contine instructiuni speciÍice de vot din paľtea actionarului emitent.
Procurile (imputemiciľile) geneľale vor fi intocmite in conformitate cu prevedeľile
Legii nľ. 24l20l7.
Actionaĺii pot acorda o procura (imputernicire) generala valabilapentru o peľioada de
timp care nu va depasi 3 ani, peľmitand repľezentantului desemnat savoteze in toaie aspectele
af7ate in dezbateľea adunaľilor generale cu conditia ca procrrra (imputeľnicirea) generala sa fië
acordata de catľe actionaĺ, in calitate de client, unui intermediaľ definit'conforin"drt:2"alin.
'- ] ' i' l
(1), punctul 20 din Legea ĺlĺ.24l20l7pľivind piata de capital, sau unüi
'
Procurile (imputerniciľile) geneľale, inainte de prima lor utilizare, se depun la
societate pana la data de 16.04.202l, in copie, cuprinzand mentiunea confoľmitatii'cu
oľiginalul sub semnatuľa ľeprezentantului, sau transmisa pe adľesa de e-mail
info@independentasa.ro' cu semnatura electronica extinsa incorporata cońform Legii nľ.
4551200l privind semnatuľa ęlectronica. Copiile certificate ale procurilor (imputemióiriloĺ;
geneľale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesele verbale
ale adunaĺiloľ geneľale.
Actionarii nu pot ťt reprezentanti in adunarile generale, in baza unei procuľi
(imputemiciľi) geneľale, de catre o peľsoana care se afla intľ-o situatie de conflict de interese'
ce pot aparca in special in unul din uľmatoare|e cazun: este actionaľ majoľitat a| societatii,
sau o alte entitate, controlata de respectiwl actionar; este membru al unui organ de
administrare, đeconduceľe sau de supraveghere al societatii, al unui actionar majoľitar sau al
unei entitati controlate, este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar
majoľitaľ sau al unei entitati controlate; este sotul, ruda sau afinul pana la gľadul al patrulea
inclusiv a uneia dintre persoanele fizice mentionate mai sus.
In cazli in care persoana imputemicita prin procrrľa (imputerniciľe) generala este o
persoana juľidica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin inteľmediul oricarei
persoane caľe face paľte din oľganele de administraľe si conducere, sau prin oricaľe din
angajatii sai, prezentand documente caľe sa ateste calitatea acestora, in oľiginal sau in copie
conforma cu originalul.
Reprezentantii actionaľilor persoane juľidice isi voľ dovedi calitateaastfel:

avócat.

- repÎezeÍfiantullegal - pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate
act constitutiv, extras/ceľtificat constatatot eliberat de Registrul Comertului alta dovada

(ex.:
emisa de o autoritate competenta);
- persoana caľeia i s-a delegat competenta de rcptezentare, pe langa documentele
mentionatę anterioľ (care atesta calitatea de reprezentant legal al persganei ce semneaza
delegatia), va prezenta si procura semnata de repľezentantul legal al persoanei juridice
ľespective.
Reprezentantii peľsoaneloľ fizice, precum si ľeprezentantii persoanelor juľidice vor fi
iđentiťrcatipe baza actului de identitate (buletin de identitate/cartę de identitate pentru
cetatenii ľomani sau, dupa caz,pasapo'rílegitimatie de sedere pentru cetatenii stľaini).
Accesul actionarilor indľeptatiti sa paľticipe la adunarea generala este peľmis prin
simpla proba a identitatii acestoľa, facuta in cazul persoanelor ťlzice cu actul de identitate, iaľ
cazul persoanelor juridice sau actionariloľ peľsoane ťlzice ľeprezentate, cu
imputemicireďprocuľ a data persoanei fizicę care le ľepľezinta.
Actionarii inregistrati la data de ľefeľinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta,
inainte de adunarea generala, prin utilizaľea foľmulaľului de vot prin coľespondenta, acest vot
neputand ťr conditionat decąt pľin cerinte si constľangeľi necesare identificaľii actionariloľ sau'
dupa c
inut incepand cu data de 19.03.2021, intre orele 9:00de la sediul societatii sau de pe website-ul socieťatii

in

,1j:00,.
www.l

lľaĺrşn

corespondentą, fołmulaľul de vot, completat si semnat, poate f1
analadata de 16.04.202L in plic inchis, cu mentiunea scľisa clar,

cu majusculë:

"iENTRU ADUNAREA çENERALA EXTRAoRDINARĂ A ACTIoNARILoR
DIN DATA 20.04.2021".
DATA

"PENTRU ADUNAREA GENERALA oRDINARĂ
20.04.2021";

A

ACTIoNARILoR DIN

Foľmularele de vot care nu sunt primite panala data indicata mai sus nu pot fi luate in
calcul pe,qtru dęţeľminaľeacvQrumului si majoľitatii in cadrul adunaľii geneľale.
l j. ĺ
', Infoľľraţiisuptimentarę s,ę pat obtine de la sediul societatii, sau la urmatoaľele numere
de teleĘn: 02ç,9l5050Q0 sau 02691505033, intre orele 9:00_15:00.

PREŞEDINTELE CoNSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
EC. SERBAN GABRIEL IULIAN

