SC INDEPENDENTA SA SIBru
Capital social subscľis si varsat: 7 .I79.235

lei

Nľ' total de actiuni: 2.87L694lei

IMPUTERNICIRE GENERALA

Subsemnat(ul)(a).

(numele şi prenumele acţionarului persoanăfizică sau al reprezentantului legal al acţionarului

persoană

juridicĄ

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 înbaza listei acţionarilor de la data de referinçă/de
înregistrare,primită de la Depozitarul CentraĄ

CNP

..., domiciliat în(adresa completa)

posesor

al

B.|.lC.Llpaşapoľt

seria..

......., deţinátor

aunui număr de

....

nÍ.....

......,eliberat

de

.... acţiuni la SC INDEPENDENTA

SA Sibiu, înmatriculată la oRC Sibiu sub ĺlt. J 32l2l0ll99l, CIF Ro 2577677,care îmiconfeľă un
număr

de

.drepturi de vot înAdunaľea Geneľală Extraordinară a Acţionaľiloą numesc

pľin pľezenta pe

(numele şi prenumele/denumiľea ľeprezentantului căruia i se acordă împuternicirea)

domiciliat

îďcu

sediul

1n

posesoľ al B.I./C.I./paşapoľt seľia.

CNP.
,

.........'

nr.

eliberat de ....
Qlentru reprezentanţi persoane fizice)

Cod de ÎnĺegistľareFiscală ..
Ql

entru reprez ent anţ i per s o ane j ur i dic e)

ca ľeprezentant al meu înAdunaľea Geneľală Extraoľdinaľă a Acţionarilor INDEPENDENTA SA
Sibiu să exeľcite dľeptul de vot afeľent acţiuniloľ deţinute de mine şi înľegistrateînRegistrul
acţionaľiloľla SC. DEPOZITARUL CENTRAL SABucureşti Lađatade ľefeľinţă.

Pľin prezenta, subsemnat(ul)(a) dau puteľe discreţionaľă de vot repľezentantului mai sus
numit asupra pľoblemelor incluse înoľdinea de zi.

în
-

Această împuternicirea fost încheiată
exemplaľe originale, din care un exemplaľ al
împuteľniciriiva depus, încopie, cupľinzând menţiunea confoľmită1ii cu oľiginalul sub semnătura
reprezentantului, la sediül SC INDEPENDENTA SA Sibiu.

Data acoľdarii imputeľnicirii

:

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

(Numele si prenumele acţionarului persoană fizică sau a reprezentantului legal
persoană juridică, înclar, cu majuscule)

al acţionarului

Semnatuľa.

(Semnătura acţionarului persoană Jizică sąu semnatuľa şi ştampila pentru reprezentantul legal al

acţionarului per s o ană j uridic

Ą.

Notă:
tContrinutul

este conform cu Regulamentul ASF

NR5/2018

