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CĂTRE:

adunare4 generală extraordinară a acţionarilor
s.c. indep^ndenţa s.a.
REFERITORt Ordinea devzi a şedinţei A.G.E.A. S.C. INDEPENDENŢA S.A.
Sibiu din data de: 17.04.2019|
: S.C. Independeţa S.A. Sibiu realizează o producţie medie anuală de 1,5

milijoane Eurc , cea mai mare parte proVenind din contractele încheiate cu clienţi

ext^rni (SMS

Group Germania), prin execuţia de produse de ciclu lung de

fabricaţie de 3 până la 6 luni.
l în baza ^contractelor încheiate clientul extern achită un avans de maxim 30%
din valoarea c^ntractului, iar diferenţa la predarea produselor.
I Pentru avans se solicită din partea beneficiarilor externi scrisori de garanţie
bancară.i
Pentru a se putea realiza producţia |ce se contractează, încasarea avansurilor
şi a ^aranţiilor de bună execuţie de la clienţi, S.C. Independeţa S.A., este nevoită să
contracteze credite bancare şi facilităţi privind emiterea de scrisori de garanţie
bancară.|
I La aceas ă dată societatea are cont^actată o linie de credit de 500.000 € la
Banc|a Feroviara care expiră la data de 09.05.2019 şi facilităţi de emitere de scrisori

de:garanţie bancară de 300.000 6 la Banca Transilvania ce expiră la data de
30.06.2019.:
| Luând în considerare cele prezentate, solicităm acţionarilor să aprobe:
i 1. împuternicirea Consiliului de Administraţie să aprobe în numele

;

societ^ţii:

!

- ' Cohtractarea de credite bancare şi/sau linii de credit, şi/sau

!prelungirea de linii de credit existente de până la 500.000 de Euro;

jContractarea şi/sau prelungirea de facilităţi de emitere de scrisori de
^aranţie bancară de până la 500.000 Euro;
parantarea acestora cu buhuri mobile şi/sau imobile din patrimoniul
ocietăţii inclusiv cesiunea unei creanţe din contractele comerciale.
2. împuternicirea conducerii executive să încheie şi să semneze în numele
socjetăţii contractele de credit, contractele de garanţie şi orice alte
docpmente solicitate de bănci, aferente creditelor/facilităţilor creditare

aprpbate de Consiliul de Administraţie.
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