PROCURA ACORDATA DE O PERSOANA FIZICA - AGOA

SC INDEPENDENTA SA SIBIU
Capital social subscris si varsat: 7.179.235 lei
Nr. total de actiuni: 2.871.694 lei

Procura acordata de o persoana fizica
AGOA
Subsemnatul/a ____________________, identificat/ă prin B.I./C.I. seria ______ nr.
_____________, CNP ___________________, deţinător/are a unui număr de ___________
acţiuni, reprezentând ___________% din capitalul social al acesteia, care îmi confera un numar
de _________ voturi în cadrul AGOA SC Independenţa SA Sibiu ce va fi stabilită pentru prima
convocare în data de 25.11.2019, ora 12:00, la sediul societăţii din Sibiu, str. Ştefan cel Mare, nr.
152-154, sau în data de 26.11.2019 la aceeaşi oră şi la aceeaşi adresă, stabilită ca fiind a doua
convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfăşura, împuternicesc prin prezenta pe
________________, identificat/ă prin B.I./C.I. seria _____ nr. ____________, CNP
__________________________, să mă reprezinte în această adunare generala şi să exercite
dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate la data de referinţă din Registrul acţionarilor
după cum urmează:
Nr.
crt.

Punctele din ordinea de zi supuse votului AGOA

1

Discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și
Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2020;

2

Discutarea și aprobarea Programului de Investiții
pentru exercițiul financiar 2020;
Alegerea membrilor Consiliului de Administrație ca
urmare a expirării duratei mandatului;

3

4
5

Pentru

Împotrivă Abţinere

VOT SECRET

Aprobarea încheierii Contractelor de Administrare și
desemnarea mandatarului convențional din partea
societății pentru semnarea acestor contracte;
Împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească
formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

In acest scop, mandatarul meu, va face dovada calitatii sale si a dreptului meu de actionar, va
participa la Adunarea Generala Ordinara, din data de 25/26.11.2019, a S.C. INDEPENDENTA
S.A. Sibiu, va vota ordinea de zi si hotararile Adunarii Generale, proportional cu participarea
mea la capitalul social al societatii, adica va face tot ce este necesar, pentru indeplinirea
mandatului incredintat, semnand in numele meu si pentru mine, semnatura sa fiindu-mi
opozabila.
Data________________
Semnătura______________
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