S.C. INDEPENDENTA S.A. SIBIU

PROGRAM DE INVESTITII PENTRU ANUL 2O2I

Nr.
Crt.

1

2

Denumiľe investiţie

Cantitate

UM

Preţ unitaľ
estimat
(Euro)

Valoaľe Estimată
(Euľo)

1

buc

750.000,00

750.000,00

2500

mp

100,00

250.000,00

Investitie pentru
valoľiťrcarea spatiiloľ
nefolosite*

Pľegatiľe cladiľi (spatii)
pentru a fi inchiriate

TOTAL

1 .000.000,00

*

Nominalizareapozitiei 1 se va face pľin decizie a Consiliului de Administratie
dupa intocmirea studiilor de fezabilitate
Pregatirea spatiilor pentru inchiľieľe se va face prin decizii ale Consiliului de
Administľatie functie de ceľintele si datele concrete ale pietei diĺŻ02l,la propunerea
conducerii executive.

Suľsele dę f,rnantare ale programului investitional:
-Rambursaręa cľeditului acordat Societatii Casa Alba InđependentaSA

_Sumele rezl\tate din valorificarea de active confoľm programului de valorificaľe
a activeloľ nęutilizate apľobat de actionaľi.

_

Cľedite bançaľe.

Diľector General
Tiľoga Vasilę

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
EC. ŞERBAN GABRIEL IULIAN

Notă fundamentare olan investitii
pentru anul202I

Pľogľamul de investiţii prezentat ia in consideraľe uľmatoaľele:

1) Investitie pentru valoriťrcarea spatiilor nefolosite

Societatea Independenta S.A. şi-a propus reaLizareaunei investi1ii in scopul valorificăľii spaţiilor
disponibile a utilităţiilor existente şi a poziţiei geografice. Din punct de vedere al foľţei de munca se
aľe in vedere ca aceasta investiţie sa aibă un un înaltgľad de automatizarc' să folosească forţă de
munca puţin caliťrcată pentľu a compensa lipsa foľţei de munca înaltcaliťlcata . obiectivul investiţiei
este cľeşteľeacompetitivităţii Societăţii Independenta S.A. printr-o utilizare mai bună a spaţiiloľ, a
poziţiei geografice şi a ľesurseloľ umane. CoĺcreÍizarea acestei investiţii se va face prin decizie a
Consiliului de Administraţie după întocmirestudiilor de fezabilitate.

2) Pregatiľe cladiri (spatii) pentru

a ťr inchiriate

Având in vedere caväĺzárile de active nu au fost finalizate conform programului de
valoľificare a activelor aprobat de AGOA datoľita lipsei ceľerilor de pe piaţa a acestor tipuri de active

oferite de Societatea Independenta SA, consideram in continuaľe opoľtuna intensificaľea activităçii de
închirierea activeloľ nefolosite. Pentru a putea fi închiriatesi a le face atľactive este necesaľa o
investi1ie minima in aceste spaţii (ľeparaţii hidroizolaţii, înlocuire ferestľe si uşi, instalaţii îĺcálzhe,
ľepaľaţiipodea, compartimentare, nlgrávire). Pentru aceste lucrări am estimat un cost mediu minim
de 100 Euľo / mp care difera de la o locaţie |a alta funcţie de staľea clădirilor. Spatiile destinate
acestor investiţíi voľ fi stabilite la pľopuneľęa conduceľii executive de cătľe Consiliul de Administľatie.

Diľector Geneľal
Tiroga Vasile

PRESEDINTE CoNSILru DE ADMINISTRAŢIE
EC. ŞERBAN GABRIEL IULIAN

