SC INDEPENDENTA SA SIBIU
Capital social subscľis si vaľsat: 7.179.235lei
Nľ. total de actiuni: 2.87l.694lei

AcŢIoNAR
IţR. ACŢIUNI..

BULETIN DE voT PRIN coREsPoNDENŢA
Pentľu peľsoana fizica

AGOA

identiťrcat/ă prin B.I./C.I. seria

SubsemnatuVa

CNP
ľepľezentând

voturi încadrul

de1inător/are a unui număr de

nÎ.

acţiuni,

% ďn capitalul social al acesteia, caľe îmiconfeľa un -numar de
AGoA SC Independenţa SA Sibiu ce va fi stabilită pentľu prima convocare

îndata ďe |5.04.Ż0Ż0, oľa 1l:00, la sediul societăţii din Sibiu, stľ. Ştefan cel Maľe, nľ' 152-154, sau în
data de 1'6.04.2020 la aceeaşi oră şi la aceeaşi adresă, stabilită ca Íiind a doua convocaľe' încazul în
care cea dintâi nu s-ar putea desfáşura, îmiexercit drepful de vot aferent deţineriloľ mele înĺegistratela
data de referin1ă îlrRegistľul Acţionarilor, după cum uľmează:

Nľ.

Punctele din oľdinea de zĺ supuse votului

crt.

l

AGOA

Pentľu

Impotľivă

Abţineľe

Prezentarea şi apľobaľea situaţiiloľ ťmanciare aferente
exerciţiului financiar 2019 pe baza Rapoľtului auditorului

finaĺlciar cu priviľe la veľiťlcaľeaşi certiťrcarea situa1iilor
financiaľe încheiatela31.12.20l9 şi a Rapoľtului de gestiune al
Consiliului de Administraţie pentľu exerci1iul financiaľ 2019.
2

Analiza îndepliniriiindicatorilor şi obiectivelor de peľformanţă
apľobate pentru exerciţiul ťtnanciar 2019; aĺexa la contľactele
de administrare si de mandat.

J

Apľobarea descărcăľii de gestiune a administratoľilor pentru
exeľci1iul financiar 20 1 9

4

Aprobarea indicatorilor şi obiectiveloľ de performanţă pentľu
exerciţiul ťtnanciar 2020, anexá la contľactele de administraľe
şi de mandat.

5

Stabiliľea nivelului asigurării de ľăspundere profesională pentľu
exerci1iul financiaľ 2020 pentru administratori/directoľi.

6

Alegeľea auditorului financiar, stabiliľea duľatei contractului şi
a onoraľiului cuvenit acestuia

7

Împuteľniciľeapersoanei desemnate

să

Vot secret

îndeplinească

foľmalităţile de înĺegistľare
şi publicaľe a hotărâľiloľ Adunăľii
Geneľale ordinare a Acţionaľilor.
Data
Semnătuľa
Pentru exeľcitarea votului, marcati cu X in interiorul chenarului coľespunzatoľ optiunii dvs' pentľu
fiecare punct al ordinii de zi, in cazcontľaţ votul exprimat pentľu respectivul punct va fi anulat.

Nota: ľetuľnati in plic inchis, pana la data de 10.04.2020, la sediul SC INDEPENDENTA
Sibiu buletinul de vot semnat si datat de dvs.

sA

