
S.C. INDEPENDENŢA S.A. 
MACHINE BUILDING PLANT 

 

         RO-550321 SIBIU, 

 Str.Ştefan cel Mare   Nr152-154 

      RC: J32/210/1991 

      Tel: 000269505000 

      Fax: 00400269505012 

      E-mail: info@independentasa.ro 

      Website http://www.independentasa.ro/  

 

 

Către: Bursa de Valori București                                                          Nr.675 /21.09.2020 

 

Autoritatea de Supraveghere Finaciară 

- Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Finaciare- 

 

 

R A P O R T      CURENT 

 

conform Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente finaciare 

și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 

 

Data raportului:21.09.2020  

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

Sediul social:str. Ştefan Cel Mare nr.152-154 , judeţul Sibiu 

Număr de telefon/fax: 0269/505000/505012 

Nr. şi data de înregistrării la ORC: J32/210/1991 

Cod fiscal: RO 2577677 

Codul LEI (Legal Entity Identifier): 25490091KLO2C4QIHD11 

Capital social: 7.179.235,00 lei reprezentând un nr. de acţiuni de 2.871.694, cu o  valoare    

nominală de 2,50 RON/acţiune. 

Acţiunile societăţii se tranzacţionează pe BVB  – SISTEMUL ALTERNATIV DE  

      TRANZACŢIONARE ( AeRO ) 

 

 



Eveniment  important de raportat: 

 

  

  In completarea raportului curent nr. 660/15.09.2020, informam actionarii ca imprumutul in  valoare de     

2 000 000  ( doua milioane ) lei a fost acordat societatii afiliate  Casa Alba-Independenta SA ,avand cod 

fiscal RO 23058338, inregistrata la ORC sub nr. J32/48/2008, cele doua societati avand in proportie de 

peste 90% acelasi actionariat. 

 Imprumutul a fost acordat in urmatoarele conditii: 

- Perioada pentru care se acorda imprumutul: 3 ani  

- Dobanda perceputa: 5% / an 

- Valuta implicata: leul 

- Modalitatea de plata a dobanzii: lunar 

- Garantia imprumutului se face cu activul proprietate SC Casa Alba- Independenta SA 

inscris in CF al localitatii Sibiu cu nr. 110494, identificat la A1,  sub nr. Top 3060/39, 

constand in teren cu parcare amenajata  in suprafata de 3 051 m². 

- Societatea Independenta SA pe intreaga durata a contractului de imprumut, poate solicita 

restituirea partiala sau integrala a intregului imprumut, suma solicitata urmand a fi restituita in 

maximum 60 zile calendaristice de la data formularii solicitarii. 

 

 

 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație  

Ec.Șerban Iulian Gabriel 

 

 


