SC N\DEPENDENTA SA SIBIU
Capĺtal social subscľis si vaľsat: 7.179.235lei
Nľ. total de actiuni: 2.87l.694lei
Pľocuľa acoľdata de o peľsoana fizica

AGOA

Subsemnatul/a

identificat/ă pľin B.I./C'I. seria

nr.

acţiuni, repľezentând

CNP

din
.1""
capitalulsocialalacesteiľ,elilŢ;ĺľ:":J:ţ.Tffi
votuľi încadrul AGoA SC Independenţa SA
Sibiu ce va fi stabilită pentľu prima conYocare îndata de 15.04.2020, ora 1l:00, la sediul societăţii din Sibiu, str.
Ştefan cel Mare, nr. |52-154, sau îndata de 16.04.2020 la aceeaşi oľă şi la aceeaşi adresă, stabilită ca fiind a doua
convocaľe' încazul încare cea dintâi nu s-ar putea desfĄura, împutemicesc pľin prezenta pe
identiťrcat/ă pľin B.I./C.I' seľia
nr.
CNP
să mă ľepľezinte în
geneľala
această adunaľe
şi să exercite dľeptul de vot aferent deţineľilor mele înregistľatela data dę referinţă din
Registrul acţionaľiloľdupă cum -uľmează:

Punctele din oľdinea de zi supuse votului AGOA

Nľ.

cľt.
1

Pentľu

Impotľĺvă

%o

Abţineľe

Prezęntaręa şi aprobarea situaţiilor Íinanciare afęręnte
exerci1iului financiaľ 2019 pe baza Rapoľtului auditorului

financiar cu pľiviľe la veľiflcaľea şi ceľtificaľea situaţiiloľ
financiaľę încheiate la3l.12.2019 şi a Raportului de gestiune al

Consiliului de Administľaţie pentru exerciţiul financiaľ 20l9.
2

Ana|iza îndepliniriiindicatorilor şi obiectivelor de peľfoľmanţă
aprobate pentľu exerciţiul financiar 20191, anexa la contľactele
de administrare si de mandat.

J

Aprobarea descărcăľii de gestiune a administľatoriloľ pentru
exerciţiul financiar 2019

4

5

Aprobarea indicatorilor şi obiectiveloľ de perfoľmanţă pentru
exeľciçiul financiaľ 2020, anexá la contľactele de administrare
şi de mandat'
Stabiliľea nivelului asiguľării de răspundere profesională pentru
exeľci1iul

fi

nanciar 2020 pentru administľatori/directori.

6

Alegerea auditoľului financiar, stabilirea duratei contractului şi
a onoraľiului cuvenit acestuia

7

Împuteľnicireapersoanęi dęsęmnate

să

Vot secľet

îndeplinească

formalităţile de înľegistrareşi publicare a hotiĺrârilor Adunării
Geneľale oľdinare a Acţionarilor.
In acest scop, mandatarul meu, va face dovada calitatii sale si a dľeptului meu de aďionar, va paľticipa la
Adunaľea Generala ordinaľa, din data de 15.04.2020, a S.C. INDEPENDENTA S.A. Sibiu, va vota oľdinea de zi si
hotararile Adunarii Geneľale, propoľtional cu paľticiparea mea la capitalul social al societatii, adica va facę tot ce
este necesar, pentru indeplinirea mandatului incredintat, semnand in numelę meu si pentru mine, semnatura sa
fiindu-mi opozabila.

Data
Semnătura

