SC INDEPENDENTA SA SIBIU
Capital socĺal subscľis sĺ vaľsat: 7.179.235lei
Nľ. total de actiuni: 2.87l.694lei

Pľocuľa acoľdata de o peľsoana juľidĺca

AGOA

cu sediul in

Subscrisa Societatea

inĺegistľata la Registľul Comeľtului sub nÍ.
ţ epÎezentata le gal pľin

CUI
deţinătoaľe a unui număr de

acţiuni,

%ďn capitalul social al acesteia, caÍe ne confeľa un numar de
voturi încadrul AGOA SC Independenţa SA Sibiu ce va fi stabilită pentľu pľima convocare îĺl
data de
15.04.2020, ora l l:00, la sediul societăţii din Sibiu, stľ. Ştefancel Maľe, rc. 152-154, sau îndata de
16.04.2020 la aceeaşi oră şi la aceeaşi adresă, stabilită ca fiind a doua convocare' încazul încare cea

reprezentźind

dintâi nu s-aľ putea desfáşura, împuternicescpľin pľezenta pe (Nume, Pľenume)
identiÍicat/ă pľin B.I./C.I. seria
nľ
CNP

reprezinte

înaceastă

adunaľe generala

-

şi să

să ne

exercite dľeptul de vot afeľent deţinerilor noastre

înĺegistratela ďata de refeľin1ă din Registľul acţionarilor după cum vrmeazä:

Nľ.

Punctele din oľdĺnea de zĺ supuse votului

crt.
I

AGOA

Pentľu

Impotľivă

Abţineľe

Prezentaľea şi apľobarea situa1iilor financiare afeľente

exerciţiului ťlnanciaľ Ż0l9 pe baza Rapoľtului auditorului
ťtnanciar cu priviľe la verificarea şi ceľtificaľea situa1iiloľ
ťtnanciare încheiate|a3l.l2.20l9 şi a Rapoľtului de gestiune al

Consiliului de Administraţie pentľu exerci1iul furanciaľ 2019'
2

Analiza îndeplinirii indicatoľilor şi obiectivelor de peľfoľman1ă
aprobate pentľu exeľciţiul financiar 2019; anexa la contľactele
de administľaľe si de mandat.

J

Apľobaľea descăľcăľii de gestiune a administľatorilor pentľu
exerci1iul financiaľ 20 l 9

4

Aprobaľea indicatoľilor şi obiectivelor de perfoľmanţă pentľu
exerciţiul ťrnanciar 2020, anexä la contľactele de administraľe
şi de mandat.

5

Stabiliľea nivelului asigurării de răspundere profesională pentľu
exerciţiul financiar 2020 pentnl administľatori/directori.

6

7

Alegerea auditorului financiar, stabilirea dwatei contractului şi
a onorariului cuvenit acestuia

Vot secľet

Imputerniciľea persoanei desemnate să îndeplinească
foľmaliĘile de înľegishareşi publicaľe a hotărârilor Adunăľii
a Acţionaľiloľ.
Geneľale oľđinaľe

In acest scop, mandatarul meu, va face dovada calitatii sale si a dreptului męu de
paľticipa la Adunarea Generala ordinaľa, din data de 15.04.2020, a S.C' INDEPENDENTA
va voüa ordinea de zi si hotararile Adunaľii Geneľale, pľopoľtional cu paľticipaľea mea
social al societatii, aďica va face tot ce este necesar' pentľu indepliniľea mandatului
semnand in numele meu si pentľu mine, semnatura sa fiindu-mi opozabila.

Data
Semnătuľa

actionaľ, va

S.A. Sibiu,

la capitalul
incľedintat,

