SC II\DEPENDENTA SA SIBIU
Capĺtal social subscľis si vaľsat: 7.t79.235 lei
Nľ. total de actĺuni: 2.87l.694lei

AcŢIoNAR
BI]LETIN DE voT PRIN coREsPoNDENŢA
Pentru persoana juľidica

AGEA

cu sediul in

Subscrisa Societatea

Registrul Comeľtului sub nľ

inregistľata la

CUI

ľeprezentata

legal

pľin

deţinătoaľe a unui număr dę
acţiuni, ľeprezentând
Yo din
ne
confeľa
numar
de
votuľi
în
cadrul
AGEA
Independenţa
capitalul social al acesteia, caľe
un
SC
SA
Sibiu ce va ťr stabilită pentľu pľima convocare îndata dę 15.04'2020, ora 12:00, la sediul societăţii din Sibiu, stľ.
Ştefan cel Mare, nĺ. ĺ52-154, sau îndata dę 16.04.2020 la aceeaşi oră şi la aceeaşi adresă' stabilită ca fiind a doua
convocare' încazul încaľe cea dintâi nu s-ar putea desfáşura, îmiexeľcit dľeptul de vot aferent deţinerilor mele
înregistľatela data de referinţă înRegistrul Acţionaľilor, după cum urmęazá:

Nľ

Punctele din oľdinea de zi supuse votului

cľt.
1

Imputemicirea Consiliului dę Administraţie

AGEA

al societăţii

Pentľu

Impotľivă

Abţineľe

să

aprobe înnumęle societŻĺţii:

-Contľactaręa de oreditę bancare şi/sau linii de credit,

şi/sau pľelungiľea de linii de cľedit existente de până la
500.000 db Euro;
-Contractarea şi/sau pľelungiľea de facilităţi de ęmitere de

scrisoľi de garanţie bancară de până la 500.000

de

Euro;

2

- Gaľantaręa acestora cu bunuri mobile şi/sau imobile din
patrimoniul societăţii inclusiv cesiunęa unei cľeanţe din
contľactele comeľciale'
Împutemiciľea conducerii executive a societăţii să încheieşi să
semneze înnumele societăţii contľactelę de cľedit, contractele
de gaľanţie şi orice alte documentę solicitate de bănci, afeľente

cľeditelor/facilit2ĺţilor de creditaľe apľobate de Consi|iul de

Administraţie
J

Imputemicirea peľsoanei desemnate

să

îndeplinească

foľmalită1ile de înľegistľareşi publicaľe a hotărâľiloľ Adunăľii
Geneľale Extraordinare a Acţionarĺlor

DaÍa
Semnătura
Reprezentant

lęgal-

Stampila societatii

Pentru exeľcitarea votului, marcati cu X in intęľiorul chenarului coľespunzator optiunii dvs. pentru fiecare
punct al ordinii de zi, ĺn caz corLtţar votul expńmat pęntru ľespectivul punct va fi anulat.

Nota: retuľnati in plic inchis, pana la data de 10.04.2020,la sediul
buletĺnul de vot semnat si datat de dvs.

sC I|ĺDEPENDENTA SA

Sibiu

