SC INDEPENDENTA SA SIBIU
Capital social subscľis sĺ vaľsat: 7.179.235 |ei
Nľ. total de actiuni: 2.87l.694 |ei

ACŢIoNAR..

i\ĺR. ACŢIIJNI..................

BIJLETIN DE voT PRIN coREsPo}tDENŢA
Pentľu peľsoana juľidica
AGOA
Subscrisa

Sociętatęa

Registrul Comeľtului sub

nr.

, cu sediul in

CUI

,

inľegistľata la

reprezentata

legal

Impotľivă

Abţineľe

prin

deţinătoare a unui număr de
acţiuni, reprezentând
%o din
capitalul social al acesteia, carę ne confera un numaľ de
voturi încądrul AGOA SC Independenţa SA
Sibiu ce va fi stabilită pentru prima convocare îndata de 15.04'2020, oľa l1:00, la sediul societăţii din Sibiu, stľ.
Ştefan cel Maľe, nĺ. I52-l54, sau îndata dę 16,04,2020 la aceeaşi oľă şi la aceeaşi adľesă, stabilită ca fiind a doua
convocare' încazĺll încaľe cea dintâi nu s-ar putea desfáşura, îmiexercit dľeptul de vot aferent deţineľiloľmele
înľegistľateladata de referinţă înRegistrul Acţionarilor, după cum vrmeazá:

Nľ.

Punctele dĺn oľdinea de zĺ supuse votului

cľt.
1

)

4

5

AGOA

Pentľu

Pľezentarea şi apľobaľea situaţiiloľ financiaľe aferente
exeľciţiului financiar Ż0I9 pe baza Rapoľtului auditorului
financiar cu pľivire la verificaľea şi certificarea situaţiilor
ťrnanciaľe încheiate la 3l,lŻ'20l9 şi a Rapoľtului de gestiune al
Consiliului de Administľaţie pentru exerci1iul financiar 2019.
Ana|iza îndepliniriiindicatorilor şi obiectivelor de perfoľmanţă
apľobate pentľu exeľciţiul financiaľ 2019; anexa la contractele
de administrarę si de mandat.
Aprobarea descărcării de gestiune a administratoľiloľ pentru
ęxerciti ul ťlnanciar 20 l 9
Aprobaľea indicatorilor şi obiectivelor de performanţă pentru
exerciţiul financiaľ 2020, anexá la contľactele de administľaľe
şi de mandat.
Stabiliľea nivelului asigurării de ľăspundeľe profesională pentru
exerciliul financiar 2020 pentru administratori/directori.

6

Alegerea auditorului financiar, stabiliľęa duratei contľactului şi
a onoraľiului cuvenit acestuia

7

Împuternicirea persoanęi dęsęmnatę

să

Vot sęcľęt

îndeplinească

formalită1ile de înregistľareşi publicaľe a hotărârilor Adunării
Geneľale Ordinare a Acţionariloľ.

Data
Semnătuľa
Reprezentant legal
Stampila societatii

Pentľu exeľcitaľea votului, marcati cu X in inteľiorul chenarului coľespunzatoľ optiunii dvs. pentľu fiecare
zi,incaz contraľ votul expľimat pentru respectivul punct va fi anulat.

punct al oľdinii de

Nota: ľetuľnatĺin plic inchis, pana la data de 10.04.2020,la sediul
buletinul de vot semnat si datat de dvs.

sC bIDEPENDENTA SA

Sibiu

