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Către

BURSA DE VALORI BUCURESTI

AUToRITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

RAPORT CURENT

Rapoľt conform: Regulamentului A.S.F. nĺ. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiarę şi opeľaţiuni de
piaţă, Legii nr.24l20l7 şi Codului Bursei de Valoľi Bucuľeşti

Data Raportului 16.03.2021

Date de identificaľe
Denumirea societăţii comerciale : Societatea CASA ALBĂ - INDEPENDENŢA S'A. SIBru
Sediul social: Sibiu, Stľ. ocnei nľ.33
Adľesa de coľespondenţă: Sibiu, Str. Ştefan cel Mare nr.I52-l54, Birou nľ.6
Foľma juridică : societate pe acţiuni
Telefon: 0744 608350,0755 095080
E-mail : caiqindepepde_nta@gmail.com
Activitatea principală: închirierea şi subînchiľierea bunurilor imobile pľoprii sau închiriate
CodulCAEN:6820
Codul unic de înľegistľare la oťrciul Registľului Comeľţului: Ro 23058338
Nľ' şi data înregistrăľii la oťrciul RegistruluiComeľţului: J 32148 lŻ008
CODUL LEI (Legal Entity Identifier): 25490004C52NYC5LC698
Capital social subscris şi văľsat: 3.666.822,50 lei
Piaţa pe caľe se tľanzacţionează,valori|e mobiliare: Bursa de Valori Bucuľeşti- Piaţa SMT

Actionarĺloľ

Consiliul de Administraţie al Societăţii CASA ALBĂ-INDEPENDENŢA S.A., cu sediul în Sibiu,
str. ocnei, nr. 33, jud. Sibiu' având J32/48l2008, CUI Ro 23058338, în conformitate cu Legea nľ.
31l1990, republicată îĺ2004, cu completările şi modificările ulterioare, ale Legii nr.24l20I7,
Regulamenteloľ ASF şi dispoziţiile Actului Constitutiv, a completat ordinea de zi aAdunării Generale
ordinaľe a Acţionaľiloľ cu noi puncte după cum uľmează:

4. Aprobarea politicii de ľemuneľaÍeaa societăţii;
5. Aprobarea remuneľaţiilor fixe cuvenite administľatorilor pentľu exeľciţiul financiaľ

202l la nivelul celor aprobate prin Hotărârea AGOA nr.3l23.09.2020

I. ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionaľiloľ, ca urľnare a
completări i, este uľmătoarea:



ORDINE DE ZT:

1. Prezentarea şi aprobaľea situaţiiloľ financiaľe aferente exerciţiului financiar 2020 pebaza
Rapoľtului auditorului financiar cu privire la veľiÍicarea şi certificarea situaţiilor
ťlnanciare încheiate la 3l.12.2020 şi a Rapoľtului de gestiune al C'onsiliului de
Administraţie pentru exeľci1iul financiar 2020.

2. Aprobaľea descăľcării de gestiune a Consiliului de administraţie pentru exerciţiul
financiar 2020;

3. Apľobarea Bugetului de venituľi şi cheltuieli pentľu exerci1iul financiar 202I;
4, Aprobarea politicii de remuneratea a societăţii;
5. Aprobaľea ľemuneľaţiiloľ ťlxe cuvenite administľatoľilor pentľu exerci1iul financiar Ż02I

la nivelul celoľ apľobate prin Hotăľâľea AGOA nr.3/23.09.2020
6. Imputeľniciľea persoanei desemnate să îndeplinească formalităţile de înľegistrare şi

publicare a hotăľâľilor Adunării Geneľale ordinare a Acţionaľilor.
7. Apľobaľea datei de 12.05.202I ca datá de înregistľare' respectiv de identificare a

acţionaľiloľ asupľa căroľa se resfľâng efectele hotăľâľii adunării generale ordinaľe a
acţionarilor, conform art.86 din Legea nr. 24l20I7 privind piaţa de capital şi
Regulamentul nľ. 5/2018 al A.S.F.ex date 1 l.05.202I

În cazu| în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menţionată,
Adunarea Generală ordinaľă a Acţionaľiloľ va avea loc în data de 2t.04.202l, oru 11:00,

la sediul societăţii, cu aceeaşi oľdine de zi.
'La sedinta pot participa si vota numai actionaľii inregistľati in Registrul

Actionaľilor societatii la data'de 09.O4.2oŻI stabilita ca datade referinta, confoľm art.92,
punctul (8) din Legii24lŻ017 si sľt. I92,alineat (1), lit.''b'' din Regulamentul ASF nľ.

512018

Capitalul social subscris şi vărsat al emitentului ęste de 3.666.822,50lei, divizat
intľ-un număr de I.466.729 acţiuni nominative si demateľializate, fiecare cu valoarea de
2,50 lei, fiecaľe acţiune conferind dľeptul la un vot in A.G.o.A. şi A.G.E.A.

Actionaľii reprezentand individual sau impľeuna cel putin 5% din capitalul social
au dľeptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale ,cu conditia ca fiecare punct
sa fie insotit de o justiťrcaľe sau de un pľoiect de hotarare pľopus spre adoptaľe de
adunaľea generala,in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.
- de a prezenta pľoiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a ťl incluse
pe oľdinea de zi a adunarii geneľale,in cel mult 15 zi|e de la data publicarii convocarii'
Fiecaľe actionaľ are dľeptul sa adľeseze intľebari privind punctele de pe oľdinea de zi a
adunaľii geneľale.

Actionaľii mentionati in aliniatele pľecedente au obligatia sa transmita materialele
sau intrebarile in scris, in plicuľi inchise, insotite de copii certificate ale acteloľ de
identitate, buletin sau caľte de identitate, in cazul peľsoaneloľ ťlzice, respectiv ceľtiľrcat
de inregistrare in cazul peľsoanęlor juridice, precum si copia actului care dovedeste
calitatea de repľezentant legal al acestora, la sediul societatii' cu mentiunea scľisă claľ, cu
majuscule:

''PENTRU ADUNAREA GENERALA oRDINARĂ A ACŢIONARILoR DIN
DATA DE2O.O4.2O2I"; J



Documentele, materialele infoľmative si proiectele de hotaľaľi ale adunaľii
geneľale ľefeľitoaľe la pľoblemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul
societatii incepand cu data publicaľii convocarii, in zilele de luni pana vineľi ale

saptamanii, intľe oľele 9:00 -15:00 sau' pe site-ul societăţii :

ww\ry.casaalba-independenta.ro.

La adunaľile generale sunt indľeptatiti sa paľticipe si isi pot exercita dľeptul de vot
numai actionarii inregistľati in Registrul Actionariloľ societatii la data de ľefeľinta,

peľsonal (sau prin reprezentanti legali in cazu| actionarilor persoane juľidice), pľin
repľezentant, pe baza de procura (imputeľnicire) speciala sau generala, sau prin
coľespondenta, pe baza de buletin de vot pľin coľespondenta.

Actionaľii pot fi ľeprezentati in cadľul adunariloľ generale pľin alte peľsoane, in

baza unei pľocuri speciale sau a unei procuri (imputerniciri) genera|e.

Formularele de procura speciala' se pot obtine de la sędiul societatii sau se pot

descarca de pe website-ul societatii www.casaalba-independenta.ľo.

Pľocuľa speciala poate fî acoľdata oricaľei persoane pentru reprezentare intr-o

singuľa adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din paľtea actionaľului
emitent.

Procurile (imputeľniciľile) generale vor fi intocmite in conformitate cu pľevedeľile

Legii nr. 2412017.

Actionarii pot acoľda o pľocuľa (imputeľniciľe) geneľala valabila pentľu o
peľioada de timp caľe nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze
in toate aspeotele aflate in dezbaterea adunaľiloľ generale cu conditia ca procura
(imputerniciľea) geneľala sa ťte acordata de catre actionar, in calitate de client, unui
inteľmediar definit confoľm art.2 a|in. (1), punctul 20 din Legea nr.24l20I7 pľivind piata

de capital, sau unui avocat.

Procurile (imputeľnicirile) generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la

societate pana la data de 15.04.202I, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu

originalul sub semnatuľa repľezentantului, sau tľansmisa pe adľesa de e-mail
info@independentasa.ro, cu semnatuľa electronica extinsa incoľpoľata conform Legii nľ.

4551200l pľivind semnatura electľonica. Copiile ceľtiťlcate ale pľocurilor
(imputeľnicirilor) generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despľe acestea

in procese|e verbale ale adunaľilor generale.

Actionarii nu pot fi ľeprezentanti in adunaľile generale, in baza unei procuľi
(imputerniciľi) generale, de catľe o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de

inteľese, ce pot aparca in special in unul din uľmatoaľele cazuľi: este actionar majoritar al
societatii, sau o alte entitate, controlata de ľespectivul actionaľ; este membru al unui
organ de administľaľe, de conducere sau de supraveghere al societatii, al unui actionar
majoľitaľ sau al unei entitati controlate, este un angajat sau un auditoľ al societatii ori al
unui actionar majoritar sau al unei entitati contľolate; este sotul, ľuda sau afinul pana la
gľadul al patľulea inclusiv a uneia dintľe peľsoanele fizice mentionate mai sus.

In cazul in care peľsoana imputeľnicita pľin procura (imputernicire) generala este

o peľsoana juľidica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit pľin inteľmediul oricaľei
persoane care face paľte din oľganele de administrare si conduceľe, sau prin oricare din
angajatii sai, prezentand documente caľe sa ateste calitatea acestoľa, in oľiginal sau in
copie conforrna cu originalul.

Repľezentantii actionäľilor peľsoane juľidice isi vor dovedi calitatea astfel:



- repľezentantul legal - pe baza unui document oficial caľe ii atesta aceasta
calitate (ex.: act constitutiv, extľas/ceľtificat constatator eliberat de Registrul Comeľtului
alta dovada emisa de o autoritate competenta);

- peľsoana carcia i s-a delegat competenta de repľezentare, pe langa documentele
mentionate anteľior (care atesta calitatea de repľezentant legal al persoanei ce semneaza
delegatia), va pţezenta si procura semnata de ľepľezentantul legal al persoanei juridice
respective.

Reprezentantii persoaneloľ fizice, pľecum si ľepľezentantii persoanelor juridice
vor Íi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitatęlçarte de identitate
pentľu cetatenii ľomani sau, dupa caz, pasapoľt/legitimatie de sedęre pentľu cetatenii
straini).

Accesul actionariloľ indľeptatiti sa paľticipe la adunaľea generala este permis pľin
simpla pľoba a identitatii acestora, facuta in cazul persoaneloľ ťtzice cu actul de
identitate, iar in cazul peľsoaneloľ juridice sau actionaľilor persoane ťlzice reprezentate,
cu imputeľniciľeďprocu ru data persoanei ťlzice car e le ľepľezinta.

Actionaľii inregistľati la data de referinta au posibilitatea de a vota pľin
coľespondenta, inainte de adunaľea geneľala, prin utilizarea foľmularului de vot prin
coľespondenta. Foľmulaľul de vot poate fi obtinut incepand cu data de l7.03.202I, intre
oľele 9:00_l5:00, in zilele de luni pana vineľi de la sediul societatii.

In cazul votului pľin corespondenta, foľmularul de vot, completat si semnat,
insotit de copia de pe actul de identitate, poate fi transmis la sediul societatii panala data
de 15.04.202I;in plic inchis, cu mentiunea scrisa claľ, cu majuscule:

"PENTRU ADUNAREA GENERALA oRDINARĂ A ACTIoNARILoR DIN
DATA 20.04.202t";

Formulaľele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi
luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunaľii geneľale.

Infoľmaţii suplimentare se pot ob1ine de la sediul Societăţii. Independenţa S.A.
sau la numărul de telefon: 0754056303, intľe orele 9:00-15:00.

PREŞEDINTELE CONSIL ADMINISTRAŢIE
DR.EC. PETRIA


