
Evenimente importante de raportat:

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

în Sibiu, str. Ştefan cel Mare nr. 152-154, înregistrată la O.R.C. Sibiu sub nr.

J32/210-1991, CUI RO 2577677, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990,
ale Legii 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5 şi cu dispoziţiile Actului
Constitutiv actualizat, urmare a şedinţei din data de 12.03.2019, convoacă

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 17.04.2019, ora

11:00 şi Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru de 17.04.2019,

ora 12:00, în sala de consiliu a societăţii S.C. INDEPENDENŢA S.A. Sibiu,

str. Ştefan cel Mare nr. 152-154.

Data raportului: 12.03.2019
Denumirea entităţii emitente: SC INDEPENDENTA SA Sibiu
Sediul social: Sibiu, str.Stefan cel Mare 152-154
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Nr.de ordine in Registrul Comerţului: J 32/210/1991
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Codul LEI 25490091KLO2C4QIHD11
Piaţa reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
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5.Stabilirea nivelului asigurării de răspundere profesională pentru exerciţiul

financiar 2019 pentru administratori/directori.

6.împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalităţile de

înregistrare  şi  publicare a hotărârilor  Adunării  Generale Ordinare a

Acţionarilor.

7.Stabilirea datei de 10.05.2019 ca dată de înregistrare pentru identificarea

acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale

Ordinare a Acţionarilor, conform art. 86 din Legea nr 24/2017 privind piaţa

de capital. „Ex-date" 09.05.2019, conform Regulamentului ASF NR 5/2018.

I.  Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va avea următoarea:

ORDINE DE ZI:

1.Prezentarea şi  aprobarea situaţiilor  financiare aferente exerciţiului

financiar  2018 pe baza Raportului auditorului financiar  cu privire la

verificarea şi certificarea situaţiilor financiare încheiate la 31.12.2018 şi a

Raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul

financiar 2018.

2.Analiza îndeplinirii indicatorilor şi obiectivelor de performanţă aprobate

pentru exerciţiul financiar 2018; anexa la contractele de administrare si de

mandat.

3.Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul

financiar 2018.

4.Aprobarea indicatorilor şi obiectivelor de performanţă pentru exerciţiul

financiar 2019, anexă la contractele de administrare şi de mandat.



II.  Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor va avea următoarea:

ORDINE DE ZI

1.Informare   privind   stadiul  programului  de   valorificare   a

activelor/proprietăţilor aprobate de către A.G.E.A. in data de 10.04.2017
pe perioada 2017-2019; Propunere de prelungire a perioadei de derulare

a programului pana la sfârşitul anului 2021.

2.împuternicirea Consiliului de Administraţie al societăţii să aprobe în

numele societăţii:
-Contractarea de credite  bancare  şi/sau linii de  credit,  şi/sau

prelungirea delinii de credit existente de până la 500.000 de Euro;
-Contractarea şi/sau prelungirea de facilităţi de emitere de scrisori de

garanţie bancară de până la 500.000 de Euro;
-Garantarea acestora cu bunuri mobile şi/sau imobile din patrimoniul

societăţii inclusiv cesiunea unei creanţe din contractele comerciale.

3.împuternicirea conducerii executive a societăţii să încheie şi să semneze

în numele societăţii contractele de credit, contractele de garanţie şi orice alte

documente solicitate de bănci, aferente creditelor/facilităţilor de creditare

aprobate de Consiliul de Administraţie.

4.împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalităţile de

înregistrare şi publicare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a

Acţionarilor.

5.Stabilirea datei de 10.05.2019 ca dată de înregistrare pentru identificarea

acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale

Extraorinare a Acţionarilor, conform art. 86 din Legea nr 24/2017 privind

piaţa de capital. „Ex-date" 09.05.2019, conform Regulamentului ASF NR

5/2018.

In cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data

menţionată, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va avea loc în

data de 18.04.2019, ora 11:00, la sediul societăţii, cu aceeaşi ordine de

zi.



In cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data

menţionată, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor va avea loc

în data de 18.04.2019, ora 12:00, la sediul societăţii, cu aceeaşi ordine de

zi.

La şedinţa pot participa si vota numai acţionarii inregistrati in
Registrul Acţionarilor societăţii la data de 02.04.2019 stabilita ca data de

referinţa.

Capitalul social subscris si vărsat al emitentului este de

7.179.235,00 lei, divizat intr-un număr de 2.871.694 acţiuni nominative

si dematerializate, fiecare cu valoarea de 2,50 lei, fiecare acţiune

conferind dreptul la un vot in A.G.O.A. şi A.G.E.A.
Acţionarii reprezentând individual sau impreuna cel puţin 5% din

capitalul social au dreptul:
-de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale ,cu condiţia
ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de
hotărâre propus spre adoptare de adunarea generala,in cel mult 15 zile de

la data publicării convocării.
-de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse
spre a fî incluse pe ordinea de zi a adunării generale,in cel mult 15 zile

de la data publicării convocării. Fiecare acţionar are dreptul sa adreseze
intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

Acţionarii menţionaţi in aliniatele precedente au obligaţia sa
transmită materialele sau intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de
copii certificate ale actelor de identitate, buletin sau carte de identitate, in
cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare in cazul
persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeşte calitatea de

reprezentant legal al acestora, la sediul societăţii, cu menţiunea scrisă

clar, cu majuscule:

"PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A
ACŢIONARILOR DIN DATA DE 17.04.2019";

"PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A
ACŢIONARILOR DIN DATA DE 17.04.2019".

Documentele, materialele informative si proiectele de hotărâri ale

adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot
consulta la sediul societăţii incepand cu data publicării convocării, in

zilele de luni pana vineri ale săptămânii, intre orele 9:00 -15:00 sau , pe
site-ul societăţii www.independentasa.ro.

La adunările generale sunt Îndreptăţiţi sa participe si isi pot
exercita dreptul de vot  numai acţionarii  inregistrati   in Registrul



Acţionarilor societăţii la data de referinţa, personal (sau prin
reprezentanţi legali in cazul acţionarilor persoane juridice), prin

reprezentant, pe baza de procura (imputernicire) speciala sau generala,

sau prin corespondenta, pe baza de buletin de vot prin corespondenta.
Acţionarii pot fi reprezentaţi in cadrul adunărilor generale prin alte

persoane, in baza unei procuri speciale sau a unei procuri (imputerniciri)

generale.

Formularele de procura speciala, se pot obţine de la sediul
societăţii sau se pot descarcă de pe website-ul societăţii

www.independentasa.ro

Procura speciala poate fi acordata oricărei persoane pentru
reprezentare intr-o singura adunare generala si conţine instrucţiuni

specifice de vot.din partea acţionarului emitent.
Procurile (imputernicirile) generale vor fi intocmite in

conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017.
Acţionarii pot acorda o procura (imputernicire) generala valabila

pentru o perioada de timp care nu va depasi 3 ani, permiţând

reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in

dezbaterea adunărilor generale cu condiţia ca procura (imputernicirea)
generala sa fie acordata de către acţionar, in calitate de client, unui

intermediar definit conform art. 2 alin. (1), punctul 20 din Legea nr.

24/2017 privind piaţa de capital, sau unui avocat.
Procurile (imputernicirile) generale, inainte de prima lor utilizare,

se depun la societate pana la data de 15.04.2019, in copie, cuprinzând

menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului,

sau transmisa pe adresa de e-mail info@independentasa.ro, cu semnătura
electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind
semnătura electronica. Copiile certificate ale procurilor (^mputernicirilor)
generale sunt reţinute de societate, facandu-se menţiune despre acestea in

procesele verbale ale adunărilor generale.
Acţionarii nu pot fi reprezentanţi in adunările generale, in baza

unei procuri (imputerniciri) generale, de către o persoana care se afla
intr-o situaţie de conflict de interese, ce pot apărea in special in unul din

următoarele cazuri: este acţionar majoritar al societăţii, sau o alte
entitate, controlata de respectivul acţionar; este membru al unui organ de

administrare, de conducere sau de supraveghere al societăţii, al unui

acţionar majoritar sau al unei entităţi controlate, este un angajat sau un
auditor al societăţii ori al unui acţionar majoritar sau al unei entităţi
controlate; este soţul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv a

uneia dintre persoanele fizice menţionate mai sus.



In cazul in care persoana imputernicita prin procura
(imputernicire) generala este o persoana juridica, aceasta poate sa isi

exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane care face
parte din organele de administrare si conducere, sau prin oricare din
angajaţii sai, prezentând documente care sa ateste calitatea acestora, in

original sau in copie conforma cu originalul.
Reprezentanţii acţionarilor persoane juridice isi vor dovedi

calitatea astfel:
-reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care ii atesta

aceasta calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat

de Registrul Comerţului alta dovada emisa de o autoritate competenta);
-persoana căreia i s-a delegat competenta de reprezentare, pe

langa documentele menţionate  anterior  (care  atesta  calitatea de
reprezentant legal al persoanei ce semnează delegaţia), va prezenta si

procura semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.
Reprezentanţii persoanelor fizice, precum si reprezentanţii

persoanelor juridice vor fi identificaţi pe baza actului de identitate

(buletin de identitate/carte de identitate pentru cetăţenii romani sau, după

caz, pasaport/legitimatie de şedere pentru cetăţenii străini).
Accesul acţionarilor îndreptăţiţi sa participe la adunarea generala

este permis prin simpla proba a identităţii acestora, făcuta in cazul

persoanelor fizice cu actul de identitate, iar in cazul persoanelor juridice
sau acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/procura

data persoanei fizice care le reprezintă.
Acţionarii ^nregistraţi la data de referinţa au posibilitatea de a vota

prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea

formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi
obţinut începând cu data de 15.03.2019, intre orele 9:00-15:00, in zilele

de luni pana vineri de la sediul societăţii.
In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat

si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate, poate fi transmis la

sediul societăţii pana la data de 15.04.2019, in plic inchis, cu menţiunea

scrisa clar, cu majuscule:

"PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A
ACŢIONARILOR DIN DATA 17.04.2019";

"PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A
ACŢIONARILOR DIN DATA 17.04.2019".

Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai
sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majorităţii

in cadrul adunării generale.



STRAŢIEPREŞEDINTELE

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii, sau la
următoarele numare de telefon: 0269/505004 sau 0269/505000, intre
orele 9:00-15:00.


