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CONVOCATOR
Consiliul de Administľaţie al S.C. INDEPENDENŢA S.A. Sibiu' cu sediul înSibiu, str.
Mare nr.I5Ż-I54, înľegistľatăla o.R.C. Sibiu sub nľ. J32l2I0l|991, CUI Ro 257]677, în
cel
Ştefan
conformitate cu prevederile Legii societatiloľ comeľciale w. 3IlI990, ale Legii 2412017 pľivind
emitentii de instľumente Íinanciare si opeľatiuni de piata, ale Regulamenteloľ ASF nr. 5l20I8 şi cu
dispoziţiile Actului Constitutiv actualizat, uľrnaľe a şedintelor din data de 13' I0.2020 si 14.10.2020'

CoNVoACĂ
Adunaľea Geneľală ordinară a Acţionaľilor pentru data de 16.1I.2020, ora IŻ:00 însala de
consiliu a societăţii S.C..INDEPENDENŢA S.A. Sibiu, stľ. Ştefancel Mare rlr.I5Ż-I54.
Adunarea Geneľală ordinară a Acţionariloľ va avea următoarea:

ORDINE DE
l. Discutaľea şi apľobaľeaBugetului
2.

ZTz

de Venituľi şi Cheltuieli pentľu exeľciţiul financiaľ 20ŻI;

Discutaľea şi aprobarea Pľogramului de Investiţii pentľu exeľciçiul financiar 2021;

3. Împutemicireapersoanei desemnate să îndeplineascăformalităţile de înĺegistraľe
şi publicare a

hotăľârilor Adunăľii Generale a Acţionarilor.

Încazu| încaľe nu se va întrunicvorumul necesar la data menţionată' Adunaľea
Generală oľdinaľă a Acţionariloľ va avea loc îndata đel7.ll.2020, ora 12:00, la sediul
societăţii, cu aceeaşi oľdine de zi.
La sedinta pot participa si vota numai actionaľii inľegistrati in Registľul Actionaľiloľ
societatii la data de 06.1I.2020 stabilita ca data de ľeferinta, conform art.92, punctul (8) din
Legii24lŻ017 si aľt. I92, aLiĺeat (1), lit.''b'' din Regulamentul ASF nľ. 5/2018
Capitalul social subscľis si varsat al emitentului este đe1.l]9.235,00 lei, divizat intrun numaľ de 2.871r.694 actiuni nominative si dematerializate, fiecarę cu valoaľea de 2,50 lei'
ťtęcare actiune conferind dľeptul la un vot in A.G.O.A.
Actionaľii reprezeĺtand individual sau impreuna cel putin 50Á din capitalul social au
dľeptul:

- de a intľoduce puncte pe ordinea de zi a adunaľii generale ,cu conditia ca fiecare punct sa fie

insotit de o justificaľe sau de un proiect de hotaľare propus spre adoptaľe de adunaľea
generala,in cęl mult 15 zile de la data publicaľii convocarii.
_ de a ptezenta proiecte de hotaraľe pentru punctele incluse sau pľopuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi a adunaľii generale,in cel mult 15 zíIe de la data publicarii convocarii. Fiecaľe
actionar are dreptul sa adreseze intrebaľi privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii
generale.

Actionaľii mentionati in aliniatele precedente au obligatia sa tľansmita materialele sau
intrebaľile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii ceľtificate ale acteloľ de identitate,
buletin sau caľte de identitate, in cazul persoanelot ťlzice, respectiv certiťrcat de inľegistľare
incazulpersoanelor juridice, precum si copia actului caĺe dovedeste calitatea de repľezentaĺt
legal al acestoľa, la sediul societatii, cu mentiunea scrisă clar, cu majuscule:
''PENTRU ADUNAREA GENERALA oRDINARĂ A ACŢIoNARILoR DIN

DATA DE 16.11.2020'';

Documentele, materialele infoľmative si proiectele de hotarari ale adunaľii geneľale
ľeferitoaľe la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii incepand
cu data publicarii convocarii, in zilele de luni pana vineľi ale saptamanii, intre orele 9:00 1 5:00 sau' pe site-ul societăţii www.independentasa.ro.
La adunarile generale sunt indreptatiti sa paľticipe si isi pot exercita dreptul de vot
numai actionaľii inľegistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de ľefęľinta, personal
(sau pľin repľezentanti legali in cazuI actionarilor persoane juľidice), prin repľezentant, pe
baza de procuľa (imputerniciľe) speciala sau generala, sau pľin corespondenta, pe baza de
buletin de vot pľin coľespondenta.
Actionarii pot fi reprezentati in cadrul adunarilor generale prin alte persoane, inbaza
unei pľocuri speciale sau a unei procuri (imputeľniciľi) generale.
Formularele de procura speciala, se pot obtine de la sediul societatii sau se pot
descaľca de pe website-ul societatii www.independentasa.ro
Procura speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezeĺtate intr-o singuľa
adunare geneľala si contine instructiuni specifice de vot din paľtea actionaľului emitent.
Pľocuľile(imputemicirile) geneľale voľ fi intocmite in confoľmitate cu prevedeľile
Legii nĺ. 24lŻ0I7.
Actionaľii pot acorda o pľocuľa (imputernicire) generala valabila pentru o perioada de
timp care nu va depasi 3 ani, permitand repľezentantului desemnat savoteze in toate aspectele
aflate in dezbaterea adunaľilor geneľale cu conditia ca procura (imputerniciľea) geneľala sa fie
acoľdata de catľe actionaľ, in calitate de client, unui intermediar definit confoľm art.2 aliĺ.
(1), punctul 20 din Legea m.2412017 privind piata de capital, sau unui avocat.
Pľocurile (imputerniciľile) generale, inainte de pľima 1or utilizare' se depun la
societate pana Ia data de 11.11.2020' in copie, cupriĺuand mentiunea confoľmitatii cu
oľiginalul sub semnatura repľezentantului, sau tľansmisa pe adresa de e-mail
info@independentasa.ľo' cu semnatuľa elęctľonica extinsa incorporata conform Legii nr.
4551200I pľivind semnatuľa electronica. Copiile certificate ale pľocuľilor (imputerniciľiloľ)
geneľale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despľe acestea in pľocesele verbale
ale adunaľiloľ generale.
Actionaľii nu pot fi reprezentanti in adunarile generale, in baza unei procuľi
(imputerniciri) geneĺale, de"catre o peľsoana care se afla intľ-o situatie de conflict de inteľese,
ce pot apaÍea in special in unul din uľmatoarele cazuri: este actionaľ majoritar al societatii,
sau o alte entitate, contľolata de respectivul actionaľ; este membru al unui oľgan de
administrare, de conducere sau de supravegheľe al societatii, al unui actionaľ majoritar sau al

unei entitati contľolate, este un angajat sau un auditoľ al societatii ori al unui actionaľ
majoritar sau al unei entitati controlate; este sotul, ruda sau afinul pana la gľadul al patrulea
inclusiv a uneia dintre peľsoanele ťlzice mentionate mai sus.
In cazul in caľe peľsoana imputernicita pľin procura (imputernicire) geneľala este o
peľsoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul pľimit pľin intermediul oľicarei
persoane care face parte din organele de administrare si conducere, sau pľin oricaľe din
angajatii sai, pľezentand documente caľe sa ateste calitatea acestora, in oľiginal sau in copie
confoľma cu originalul.
Reprezentantii actionaľiloľ peľsoane juľidice isi voľ dovedi calitatea astfel:
- ľeprezentantul legal - pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate
(ex.: act constitutiv, extľas/ceľtiťtcat constatator eliberat de Registrul Comertului alta dovada
emisa de o autoľitate competenta);
- persoana çareia i s-a delegat competenta de ľepľezentaľe, pe langa documentele
mentionate anterior (care atesta ca|itatea de repľezentant legal al persoanei ce semneaza
delegatia), va ptezenta si procura semnata de ľeprezentantul legal al persoanei juridice
respective.
Repľezentantii persoaneloľ fizice' pľecum si ľeprezentantii persoanęloľ juridice vor ťt
identiťrcati pe baza actului de identitate (buletin de identitatelcarte de identitate pentru
cetatenii ľomani sau, dupa caz'pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis pľin
simpla pľoba a identitatii acestoľa, facuta in cazul persoanelor ťĺzicecu actul de identitate, iar
in cazul persoanelor juridice sau actionarilor persoane ťtzicę reprezentate, cu
imputemicireďprocur a data peľsoanei ťtzice caľe le ľeprezinta.
Actionarii inľegistrati la data de ľeferinta au posibilitatęa de a vota prin corespondenta,
inainte de adunaľea generala, pľin utilizaľea foľmularului de vot pľin corespondenta.
Foľmulaľul de vot poate fi obtinut incepand cu data de 15.10.2020, intre oręle 9:00-15:00, in
zileLe de luni pana vineľi de la sediul societatii.
|n cazul votului pľin corespondenta, foľmularul de vot, completat si semnat, insotit de
copia de pe actul de identitate, poate fi tľansmis la sediul societatii paĺa|a data de 11.1I.2020,
in plic inchis, cu mentiunea scrisa claľ, cu majuscule:

.'PENTRU ADUNAREA GENERALA oRDINARĂ

DATA t6.r1.2020";

A ACTIoNARILoR

DIN

Formulaľele de vot carę nu sunt pľimite pana Ia data indicata mai sus nu pot fi luate
in calcul pentru determinaľea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii geneľale.
Infoľmatii suplimentaľe se pot obtine de la sediul societatii, sau la uľmatoarele numaľe
de telefon: 02691505000 sau 02691505033, intľe orele 9:00-15:00.

PREŞEDINTELE CoNSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
EC. SERBAN GABRIEL IULIAN

