SC N\DEPENDENTA SA SIBIU
Capital social subscľis sĺ varcat: 7.179.235I'ei
Nľ. total de actiuni: 2.871.694 |ei
Pľocura acoľdata de o persoana ĺÎzica

AGEA

Subsemnatul/a

identificat/ă prin B.I./C.I. seľia
nr
deţinătoľ/aľe a unui număľ de
acţiuni, ľeprezentând

CNP
o/o

din

capitalul social al acesteia, care îmiconfęra un numar de
voturi încadľul AGEA SC Independenţa SA
Sibiu ce va fr stabilită pentľu prima convocaľe îndata de 15.04.2020, oľa 12:00, la sediul societăţii din Sibiu, str.
Ştefan cel Mare, nĺ. |52-154, sau îndata dę 16,04.2020 la aceeaşi oră şi la aceeaşi adľesă, stabilită ca fiind a doua
convocare' încazul încare cea dintâi nu s-ar putea desfĄuľa, împutemicesc prin prezęnta pe
identificaťă prin B.I./C.I. seľia
nr'
CNP
sä mă ľeprezinte în
acęastă adunaľe generala şi să exercite dľeptul de vot aferent deţineľilor mele înľegistratęla data de referinţă din
Registrul acţionaľiloľdupă cum -urmeazá:

Nľ.

cľt.
I

Punctele din oľdinea de zi supuse votului

AGOA

Pentľu

Impotľivă

Abţineľe

Imputernicirea Consiliului de Administraţie al societăţii să
aprobe înnumęlę societă1ii:
-Contractareą de cľedite bancare şi/sau linii de cľedit,

şi/sau pľelungirea dę linii de credit existente de până la
500.000 de Euro;
-Contľactarea şi/sau prelungirea de facilităţi de emitere de

scľisori de gaľanţie bancară de până la 500.000

de

Euro;
Gaľantaľea
acestora cu bunuri mobile şi/sau imobile din
patrimoniul sociętăţii inclusiv cesíunea unei cľeanţe din
contľactele comerciale.
2

Imputemiciľea conduceńi exęcutive a societă1ii să încheieşi să
semneze înnumele societă1ii contľactele de credit, contľactele
de garanţie şi oľice alte documente solicitate de bănci, aferente
creditelor/facilităţiloľ dę creditaľe apľobate de Consiliul de

Administraţie
J

să îndeplinească
foľmalităçile de înregistľareşi publicaľe a hotăľâľiloľAdunăľii
Imputemicirea peľsoanei desemnate

Geneľale Extľaoľdinare a Acţionaľilor

In acest scop, mandatarul meu, va face dovada calitatii sale si a dľeptului meu de actionaľ, va paľticipa la
Adunaľea Geneľala Extraoľdinara, din data de |5.04.2020, a s.C. INDEPENDENTA S.A. Sibiu, va vota ordinea de
zi si hotaraľile Adunarii Generale, propoľtional cu paľticipaľea mea la capitalul social al societatii, adica va face tot
ce este necesar' pentru indepliniręa mandatului incredintat, semnand in numele meu si pentru mine, sęmnatura sa
fiindu-mi opozabila.

Data
Semnătura

