S.C. INDEPENDENTA S.A.

Procura acordata de o persoana fizica
AGOA

nr.
identificat/[ prin B.l./C.1. seria
, de{indtor/are a unui numir de
, CNP
oh
din capitalul social al acesteia, care imi confera un numar
ac(iuni, reprezentdnd
voturi in cadrul AGOA SC Independen(a SA Sibiu ce va fi stabilit[ pentru prima
de _
convocare in data de 16.04.2018, ora 11,00, la sediul societdlii din Sibiu, str. $tefan cel Mare, nr.
152-154. sau in data de 17.04.2018 la aceeagi or[ qi la aceeagi adres6. stabiliti ca fiind a doua
convocare, in cazul in care cea dintdi nu s-ar putea desligura, imputernicesc prin prezenta pe
nr"
identificat/d prin B.L/C.1. seria
, CNP
, sE md reprezinte in aceasti adunere general 9i sd exercite
dreptul de vot aferent de{inerilor mele inregistrate la data de referinJ[ din Registrul ac{ionarilor
Subsemnatul/a

dup[ cum urmeazd:
Nr.
crt.
1

Punctele din ordinea de zi supuse votului AGOA
Prezentarea qi aprobarea situaliilor financiare aferente
exerci{iului financiar 2017 pe baza Raportului auditorului

financiar cu privire la verificarea gi certificarea situaliilor
financiare incheiate \a31.12.2017 qi a Raportului de
gestiune al Consiliului de Administralie pentru exerciliul
financiar 2017.
2

Analiza indeplinirii indicatorilor

gi

obiectivelor

de

performanld aprobate pentru exerciliul financiar 2077;
anexa la contractele de administrare si de mandat.
J

Aprobarea descdrcdrii

de gestiune a administratorilor

pentru exercitiul ftnanciar 2077.
4

Aprobarea indicatorilor ;i obiectivelor de performanld
pentru exerciliul financiar 2018, anexd la contractele de
administrare

5

;i

de mandat.

Stabilirea indemniza{iei membrilor Consiliului de
Administralie pentru anul 2018, raportat la prevederile
OUG 7912017 pentru modificarea qi completarea Legii
nr. 22712015 privind Codul Fiscal.

6

7

Stabilirea nivelului asigurdrii de rdspundere profesionalS
pentru
admi ni stratori/di rectori.

pentru exerciliul financiar 2018

Alegerea audiorului financiar, stabilirea
contractului gi a onorariului cuvenit acestuia.

duratei

Pentru

Impotrivl Ab(inere

8

9

Imputernicirea persoanei desemnate sd indeplineascd
formalitd{ile de inregistrare gi publicare a hotdr6rilor
Adundrii Generale Ordinare a Actionarilor.
Stabilirea datei de 08.05.2018 ca datd de inregistrare
pentru identificarea aclionarilor asupra cdrora se rdsfrdng
efectele hotlrdrii Adundrii Generale Ordinare a
Acfionarilor, conform art. 86 din Legea nr 2412017
privind piala de capital ;i Regulamentul nr I 12006 al
C.N.V.M. Ex date 07.05.2017, conform Regulamentului
nr 112006 al CNVM, modificat si completat prin
Resulamentul ASF NR l312014.

Data
Semndtura

