SC INDEPENDENTA SA SIBIU
Capital social subscris si varsat: 7.179.235 lei
Nr. total de actiuni: 2.871.694 lei

IMPUTERNICIRE GENERALA

Subsemnat(ul)(a)………………………………………………………………………………………
……….…...……………………………................................................................................................
(numele şi prenumele acţionarului persoană fizică sau al reprezentantului legal al acţionarului
persoană juridică)
reprezentant legal al :
………………………………………………………………………………………………….......(se
va completa numai pentru acţionar persoană juridică, cu denumirea completă si Codul de
Înregistrare Fiscală.
Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de
înregistrare, primită de la Depozitarul Central)
CNP……………………………………………, domiciliat în (adresa completa)
............................................................................................................................................
posesor al B.I./C.I./paşaport seria.. ……….………, nr.……………………,eliberat de
..........................................., deţinător a unui număr de …………… acţiuni la SC INDEPENDENTA
SA Sibiu, înmatriculată la ORC Sibiu sub nr. J 32/210/1991, CIF RO 2577677,care îmi conferă un
număr de ……………… drepturi de vot în Adunarea Generală a Acţionarilor, numesc prin prezenta
pe ...........................................................................................................................
............................................................................................................................................................,
(numele şi prenumele/denumirea reprezentantului căruia i se acordă împuternicirea)
domiciliat în/cu sediul în
.............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………....................
.CNP……………………………................,posesor al B.I./C.I./paşaport

seria …………….., nr.

............................, eliberat de ………………………………………,
(pentru reprezentanţi persoane fizice)
Cod de Înregistrare Fiscală ……………………………………….,
(pentru reprezentanţi persoane juridice)
ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor INDEPENDENTA SA Sibiu
să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute de mine şi înregistrate în Registrul acţionarilor
la SC. DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucureşti la data de referinţă.
Prin prezenta, subsemnat(ul)(a) dau putere discreţionară de vot reprezentantului mai sus
numit asupra problemelor incluse în ordinea de zi.
Această împuternicirea fost încheiată în ____ exemplare originale, din care un exemplar al
împuternicirii va depus, în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura
reprezentantului, la sediul SC INDEPENDENTA SA Sibiu.

Data acordarii imputernicirii:..............................................

Perioada de valabilitate:....................................................

………………………...

(Numele si prenumele acţionarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acţionarului
persoană juridică, în clar, cu majuscule)
Semnatura........................................
(Semnătura acţionarului persoană fizică sau semnatura şi ştampila pentru reprezentantul legal al
acţionarului persoană juridică).
Notă:
Conţinutul este conform cu Regulamentul ASF NR.5/2018
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