SC INDEPENDENTA SA SIBIU
Capital social subscľis si vaľsat: 7.179.235lei
Nľ. total de actiuni: 2.87t.694lei
Pľocuľa acoľdata de o peľsoana juľidĺca

AGEA

cu sediul in

Subscľisa Societatea

inľegistrata la Registrul Comeľtului sub nÎ.
ţ epţ ezentata le gal prin

CUI

deţinătoaľe a unui număľ de
acţiuni'
acesteia, care ne confeľa un numar de
voturi încadrul AGEA SC Independenţa SA Sibíu ce va fi stabilită pentru pľima convocare îndata de
15.04'2020, ora 12:00, la sediul societăţii din Sibiu, str. Ştefancel Mare, m. 152-154, sau îndata de
15.04.2020 la aceeaşi oră şi la aceeaşi adresă, stabilită ca ťrind a doua convocaľe' încazul încare cea
dintâi nu s_aľ putea desfáşuľa, împuteľnicescpľin prezenta pe (Nume, Prenume)
identificat/ă prin B.I./C.I. seria
nľ
CNP
să ne

repľezentând

%dn capitalul social al

ľepľezinte înaceastă adunare geneľala şi să exeľcite dreptul de vot aferent deţinerilor noastľe

-

înľegistratela data de referin1ă din Registľul acţionaľiloľ după cum uľmează:

Punctele din oľdinea de zi supuse votului

Nľ.

cľt.
I

ÎmputeľniciľeaConsiliului de Administraţie

AGEA

Pentľu

Impotľivă

Abţineľe

al societăţii să

apľobe înnumele societăţii:

-Contľactaľea de credite bancaľe şi/sau linii de cľedit,
şi/sau prelungiľea de linii de credit existente de până la
500.000 de Euro;

- Contractaľea şi/sau prelungiľea de facilită1i de emiteľe de
scrisori de garanţie bancară de până la 500.000 de
Euro;
- Gaľantarea acestora cu bunuľi mobile şi/sau imobile din

patrimoniul societŻĺ1ii inclusiv cesiunea unei creanţe
din contractele comerciale.

)

Împuternicireaconduceľii executive a societăţii să încheieşi să

seÍnneze înnumele societăţii contractele de credit, contractele
de gaľanţie şi oľice alte documente solicitate de bănci, aferente
creditelor/facilităţilor de creditare aprobate de Consiliul de

Administraţie
J

Împutemiciľeapersoanei desemnate

să

îndeplinească

formalităţile de înľegistľaľeşi publicare a hotăľârilor Ađunăľii
Generale Extraoľdinare a Acţionaľiloľ

In acest scop, mandatarul meu, va face dovada calitatii sale si a dľeptului meu de actionar, va
paľticipa la Adunaľea Generala Extraordinară, din data ďe 15.04.2020, a S.C. INDEPENDBNTA S'A.
Sibiu, va vota ordinea de zi si hotaľarile Adunarii Generale, proportional cu paľticiparea mea la
capitalul social al societatii' adica va face tot ce este necesaľ' pentľu indeplinirea mandatului
incredintat, semnand in numele meu si pentľu mine, semnatuľa sa fiindu-mi opozabila.
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Semnătura

