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Autoritatea de Supľavegheľe Finaciaľă
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RAP O RT CURENT

în confoľmitate cu prevedeľile

Regulamentului A.S.F. nľ.5/20l8 pľivind emiten1ii de instľumente ťtnaciare

şi opeľaţiuni de piaţă

Data ľaportu|ui: l 4.l 0.2020

Societatea comercială S.C. INDEPENDENŢA S.A. Sibiu

Sediulsocial:str. Ştefan Cel Maľe nt.I52-l54, judeţul Sibiu

Număľ de telefoďfax : 0269 l 505000/5050 1 2

Nľ. şi data dę înregistľăľii la oRC: J32l2l0lI99I

Cod fiscal: RO 2577677

Codul LEI (Legal Entiţ ldentiÍieľ) : 25 49009 IKLO2C4QIHD 1 1

Capital social: 7.179.235,00 lei rcptezentänd un nr. de acţiuni de2.871.694, cu o valoaľę
nominală de 2,50 RoN/acţiune.

Acţiunile societăţii setraĺuacţioĺeazäpe BVB - SISTEMUL ALTERNATIV DE

TRANZACŢIONARE ( AeRo )



Evenĺment ĺmportant de ľaportat:

Consiliul de Administraţie al S.C. INDEPENDENŢA S.A. Sibiu, cu sediul în Sibiu, str.

Ştefan cel Mare nr.I52-I54, înľegistrată la o.R.C. Sibiu sub nĺ. J32l2I0lI991, CUI Ro 2577677, în
conformitate cu prevederile Legii societăţilor comeľciale nľ. 31ll990' ale Legii 2412017 privind
emiten1ii de instľumente financiare şi operaţiuni de piaţă, ale Regulamentelor ASF nľ. 5l20I8 şi cu
dispozi1iile Actului Constitutiv actualizat, rrÍmare a şedinţelor din data de 13.10.2020 şi 14.10.2020,

convoacă Adunaľea Generală oľdinaľă a Acţionarilor pentru data de 16.lI.2020, ora 12:00 în sala de

consiliu a societăţii S.C. INDEPENDENŢA S.A. Sibiu, stľ. Ştefan celMare nr.I52-I54.

Adunarea Geneľală ordinară a Acţionarilor va avea următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Discutarea şi aprobarea Bugetului de Venituľi şi Cheltuieli pentru exerciçiul financiar 202I;

2. Discutaľea şi aprobarea Programului de Investiţii pentru exerciţiul financiar 202I;

3. Împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalităţile de înľegistraľe şi publicare a

hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesaľ la data menţionată, Adunaľea
Generală oľdinaľă a Acţionaľiloľ va avea loc în data đe 17.II.2020, oľa 12:00, la sediul
societăţii, cu aceeaşi ordine de zi.

La sedinta pot paľticipa si vota numai actionarii inĺegistľati in Registrul Actionaľilor
societatii la data de 06.1L2020 stabilita ca data de referinta, confoĺm art.92, punctul (8) din
Legii2412017 si art. 192,aliĺeat (1),lit.''b'' din Regulamentul ASF nĺ. 5/2018

Capitalul social subscris si varsat al emitentului este de7.179.235,00 lei, divizat intľ-
un numar đe 2.87l.694 actiuni nominative si dematerializate, fiecare cu valoarea de 2,50 lei,
fiecare actiune conferind dľeptulla un vot in A.G.O.A.

Actionarii reprezentand individual sau impľeuna cel putin 5% din capitalul social au

dľeptul:
- de a introduce puncte pe ordinea đe zi a adunarii generale ,cu conditia ca fiecare punct sa fie
insotit de o justiťrcare sau de un proiect de hotaraľe propus spľe adoptaľe de adunaľea
generala,in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.
_ de a prezenta proiecte de hotaraľe pentru punctele incluse Sau propuse spre a fi incluse pe

ordinea dezi a adunarii geneľale,in cel mult 15 zile de la datapublicarii convocaľii. Fiecarę
actionar are dreptul sa adreseze intrębari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii
geneľale.

Actionarii mentionati in aliniatele pľecedente au obligatia sa tľansmita materialele sau

intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate,
buletin sau caľte de identitate, in cazul persoanelor ťlzice, ľespectiv ceľtiťrcat de inľegistľare
in cazul persoaneloľjuridice, pľecum si copia actului care đovedeste calitatea de repľezentant
legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scľisă claľ, cu majuscule:



''PENTRU ADUNAREA GENERALA oRDINARĂ A ACŢIONARILoR DIN
DATA DE 16.1 1.2020";

Documentele, materialele infoľmative si pľoiectele de hotaľaľi ale adunaľii geneľale

referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii incepand

cu data publicarii convocaľii, in zilele de luni pana vineľi ale saptamanii' intľe oľele 9:00 -

l5:00 sau' pe site-ul societăţii www.independentasa.ro.
La adunarile generale sunt indreptatiti sa paľticipe si isi pot exercita dľeptul de vot

numai actionarii inľegistľati in Registrul Actionaľilor societatii la data de refeľinta, personal

(sau prin ľeprezentanti legali in cazul actionaľiloľ peľsoane juridice), pľin repľezentant, pe

baza de procura (imputeľnicire) speciala sau generala, sau prin corespondenta, pe baza de

buletin de vot prin coľespondenta.
Actionarii pot fi reprezentati in cadrul adunariloľ geneľale prin alte peľsoane' inbaza

unei pľocuri speciale sau a unei procuri (imputerniciri) generale.

Formulaľele de procuľa speciala' se pot obtine de la sediul societatii sau se pot

descaľca de pe website-ul societatii www.independentasa.ro
Pľocuľa speciala poate Íi acoľdata oľicarei peľsoane pentru reptezentare intr-o singuľa

adunaľe generala si contine instructiuni specifice de vot din paľtea actionarului emitent.

Procurile (imputemicirile) geneľale vor fi intocmite in conformitate cu pľevederile

Legii nľ. Ż4lŻ0l7.
Actionaľii pot acorda o pľocuľa (imputerniciľe) geneľala valabila pentru o perioada de

timp caľe nu va depasi 3 ani, peľmitand reprezentantului desemnat savoteze in toate aspectele

aflate iĺ dezbatetea adunaľilor generale cu conditia ca pľocura (imputeľnicirea) geneľala sa fie
acoľdata de catrę actionaľ, in calitate de client, unui inteľmediaľ definit confoľm art.2 alin.
(1), punctul 20 din Legeanr. Ż4l20I7 pľivind piata de capital, sau unui avocat.

Pľocuľile (imputernicirile) generale, inainte de pľima 1or utilizare, se depun la

societate pana la data de lI.lI.2020, in copie, cupľinzand mentiunea conformitatii cu

originalul sub semnatura repľezentantului, sau transmisa pe adľesa de e-mail

info@independentasa.ľo' cu semnatura electronica extinsa incoľporata conform Legii nĺ.
4551200I privind semnatura electronica. Copiile certiťtcate ale pľocuľilor (imputerniciľilor)
generale sunt ľetinute de societate, facaĺdu-se mentiune despľe acestea in procesele verbale

ale adunariloľ generale.
Actionarii nu pot fi reprezentanti in adunarile generale, in baza unei procuľi

(imputerniciľi) geneľale, de catľe o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de inteľese,

ce pot aparea in special in unul din uľmatoarele cazuti: este actionar majoritaľ al societatii,

sau o alte entitate, contľolata de ľespectiwl actionaľ; este membru al unui oľgan de

administraľe, dę conduceľe sau de supraveghere al societatii, al unui actionaľ majoľitar sau al

unei entitati contľolate, este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar

majoľitar sau al unei entitati contľolate; este sotul, ruda sau aťtnul pana la gradul al patrulea

inclusiv a uneia dintľe persoanele ťĺzice mentionate mai sus.

In cazul in care persoana imputeľnicita prin pľocura (imputemiciľe) generala este o

persoana juľidica, aceasta poate sa isi exeľcite mandatul primit prin inteľmediul oľicarei
persoane caľe face parte din organele de administľaľe si conducere, sau prin oľicare din

angajatii sai, prezentand documente care sa ateste calitatea acestora, in oľiginal sau in copie

confoľma cu originalul.
Repľezentantii actionariloľ persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:
_ repľezentantul legal - pe baza unui document oťrcial caľe ii atesta aceasta calitate

(ex.: act constitutiv, extľas/ceľtificat constatator eliberat de Registľul Comertului alta dovada

emisa de o autoľitate competeľĺta);



- persoana careia i s-a delegat competenta de reptezentate, pe langa documentele

mentionate anteľior (care atesta calitatea de repľezentant legal al perśoanei ce semneaza

delegatia), va prezenta si pľocuľa semnata de ľepľezentantul legal al peľsoanei juridice

ľespective.
Reprezentantii persoaneloľ fizice' pľecum si ľepľezentantii peľsoaneloľ juľidice vor fi

identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitatelcarte de identitate pentru

cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedeľe pentru cetatenii straini).

Accesul actionariloľ indreptatiti sa participe la adunaľea generala este peľmis pľin

simpla proba a identitatii acestoľa, facuta in cazul persoanelor flzice cu actul de identitate, iaľ

in cazu| persoaneloľ juľidice sau actionaľilor persoane ťlzice rcprezentate, cu

i mputerni c iľe ďpro cuľ a data p eľs o ane i ťlzic e care l e r epr ezinta.

Actionaľii inĺegistľati Ia data de ľeferinta au posibilitatea de a vota pľin corespondenta,

inainte dę adunarea generala, pľin utilizarea foľmularului de vot prin corespondenta.

Formularul de vot poate ťr obtinut incepand cu data de 15.10.2020,intre orele 9:00_15:00, in
zilele de luni pana vineľi de la sediul societatii.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotit de

copia de pe actul de identitate, poate fi transmis la sediul societatii paĺala data de ILII.2020,
in plic inchis, cu mentiunea scľisa claľ, cu majuscule:

.,PENTRU ADLJNAREA GENERALA oRDINARĂ A ACTIoNARILoR DIN
DATA 16.II.2020";

Formulaľele de vot care nu sunt pľimite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate

in calcul pentru deteľminaľea cvorumului si majoľitatii in cadrul adunarii generale.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii, sau la urmatoaľele numaľe

de telefon: 02691505000 sau 02691505033, intľe orele 9:00-15:00.

PREŞEDINTELE CoNSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
EC. SERBAN GABRIEL IULIAN


