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Autoritatęa de Supraveghere Finaciară
- Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Finaciare-

RAPORT CURENT

în confoľmitate cu prevederile

Regulamentului A.S.F. nr.5l20I8 pľivind emiten1ii de instrumente finaciare

şi opeľaţiuni de piaţă

Data rapoľtului: l 8.03.202 1

Societatea comeľcială S.C. INDEPENDENŢA S.A. Sibiu
Sediul social:stľ. Ştefan Cel Mare nr.l52-l54, judeţul Sibiu
Număr de telefoďfax: 0269 l 505000/5 05 0 1 2
Nr. şi data de înľegistľăľii la oRC: J32l2I0lI99I
Cod fiscal: RO 2577677
Codul LEI (Legal Entiţ Identifier) : 25 49009 IKLO2C4QIHD 1 1

Capital social: 7.I79.Ż35,00 lei repľezentând un nÍ. de acţiuni de2.87I.694, cu o valoaľe
de2,50 RoN/acţiune.
Acţiunile societăţii setranzacţioneazápe BVB _ SISTEMUL ALTERNATIV DE
TRANZACŢIONARE ( AeRo )

nominală

Evenĺment ĺmpoľtant de rapoľtat:

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

Ştefan cel Mare nr.l52-I54, înĺegistľată la o.R.C. Sibiu sub nľ. J32l2t0ll991, CUI Ro 2577677 ' în
confoľmitate cu prevedeľile Legii societăţilor comeľciale nr. 3IlI990, ale Legii 2412017 privind
emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, ale Regulamentelor ASF nľ. 5l20I8 şi cu
dispoziţiile Actului Constitutiv actua|izat, uľmaľe a şedinçei din data de 17.03.2021, convoacă
Adunaľea Generală Extraoľdinara a Acţionaľilor pentru data de 20.04.202l, ora 13:00 si Adunaľea
Geneľala ordinaĺa a Actionaľiloľ pentru data de 20.04.2021, oľa 14:00 în sala đe consiliu a societă1ii
S.C. INDEPENDENŢA S.A. Sibiu, str. Ştefan cel Maľe nr.l52-l54.



I. Adunaľea Generală Extraordinară a Acţionaľilor va avea următoaľea:

ORDINE DE, ZT

1 Aprobaľea modificăľii Actului Constitutiv al Societăţii, cap VI _ Directoľii societăţii, art.
22, aliníatul (3) astfel:

AÎt.22 aliniatul (3) conţinut acfual :

,,Limitele renumeraţiei lunaľe a directorului/directorilor se stabilesc inlľe7 si 10 salarii
medii brute realizate pe societate in exerciçiulťrnanciar anterior''

AÎt. 22 aliniatul (3) conţinut propus:

,,Limitele renumeraţiei lunaľe a directorului/diľectoriloľ se stabilesc intľe 3-5 salaľii medii
brute realizate pe societate in exerci1iul financiar anterioľ''

2. Împutemiciľea Pľeşedintelui Consiliului de Administraţie să semneze Actul Constitutiv
actualizat confoľm modificărilor aprobate la pct. 1 de pe oľdinea de zĺ.

3. Desemnaľe persoanei împuternicite să îndeplinească foľmalită1ile de înregistraľe şi
publicare a hotărârilor Adunării Geneľale Extraordinaľe a Acţionarilor

4. Stabiliľea datei de l0.05.202t cadatade înĺegistraľe pentru identificaľea acţionarilor
asupra cărora se răsfrâng efectul hotăľâľilor Adunării Generale ExÍaordinare a
Acţionaľilor

u. Adunaĺea Generală ordinară a Acţionaľilor va avea uľmătoarea:

ORDINE DE ZTz
1. Prezentarea şi aprobaľea situaţiilor financiaľe aferente exerci1iului ťrnanciar 2020 pe baza
Rapoľtului auditorului financiar cu privire la veriťrcarea şi certificaľea situaţiiloľ ťlnanciaľe
încheiate la 31.12.2020 şi a Raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie pentru
exerciţiul financiaľ 2020.

2. Analíza îndeplinirii indicatoriloľ şi obiectivelor de perfoľmanţă apľobate pentru exerci1iul
financiar 2020' anexa la contractele de administľaľe si mandat la care sunt anexate criteľiile de
perfoľmanta. Aprobaľea remuneratiei vaľiabileinbaza contractelor de administľaľe si mandat.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratoľiloľ pentru exerciţiul financiar 2020.

4. Apľobaľea strategiei de restructuraľe a activitatii Independenta



5. Apľobaľea politicii de ľemunetatę a conducatorilor societatii in confoľmitate cu aÍt92, alin l
din legea 24l20l7 pľivind emitentii de instrumente financiaľe si operatiuni de piata.

6. Apľobaľea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exeľcitiul ťĺnanciar 202I

7. Stabiliľea nivelului asiguľăĺii de răspunderę profesională pentru exerciţiul ťĺnanciar 202I
pentru administľatori/directori.

8. Împuteľniciľea persoanei desemnate să îndeplinească formalităţile de înľegistrare şi publicaľe

a hotărâľiloľ Adunării Generale ordinaľe a Acţionariloľ.

9. Stabilirea datei de 10.05.202l ca data de înregistraľe pentru identificaľea acţionaľilor asupra

cărora se ľăsfľâng efectul hotăľâľilor Adunăľii Generale ordinare a Acţionaľiloľ,

În cazul în caľe nu se va întruni cvorumul necesar Ia data menţionată, Adunaľea

Generală Extraoľđinară' a Acţionariloţ va avea loc în data de 2l.04.202I, ora 13:00, la sediul

societăţii, cu aceeaşi oľdine de zi.
În cazul în care nu se va întľuni cvorumul necesar la data menţionată, Adunarea

Geneľală ordinaľă a Acţionarilor va avea loc în data ďe 2I.04.20Żl, oru 14:00, la sediul

societăţii, cu aceeaşi ordine de zi.
La sedinte pot paľticipa si vota numai actionaľii inľegistrati in Registrul Actionaľilor

societatii Ia data de 06.04.2021 stabilita ca data de ľeferinta, confoľm art.92, punctul (8) din
Legä2412017 si art. 192, alineat (1), lit."b" din Regulamentul ASF nr. 512018

Capitalul social subscris si vaľsat al emitentului este de7.179.235'00 lei, divizat intr-

un numar de 2.87l.694 actiuni nominative si demateria|izate, fiecaľe cu valoaľea de 2,50 lei,
fiecare actiune conferind dľeptul la un vot in A.G.O.A. şi A.G.E.A.

Actionaľii ľepľezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au

dľeptul:
_ de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecaľe punct sa fie
insotit de o justiťrcare sau de un proiect de hotaľaľe propus spre adoptaľe de adunaĺea
generala,in cel mult 15 zi|e de la data publicarii convocaľii.
_ de a prezeĺta pľoiecte de hotaľaľe pentru punctele incluse sau propuse spľe a fi incluse pe

oľdinea de zi a adunaľii generale. Aceste drepturi pot fi exeľcitate numai in scris in termen de

15 zíIe de la data publicarii adunaľii generale. Fiecare actionaľ aľe dľeptul sa adreseze

intrebaľi privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii geneľale.

Actionarii mentionati in aliniatele pľecedente au obligatia sa tľansmita materialele sau

intľebaľile in scľis, in plicuri inchise, insotite de copii ceľtificate ale acteloľ de identitate,

buletin sau carte de identitate, in cazul persoanelor ťlzice, respectiv ceľtificat de inĺegistľaľe

incazulpeľsoanelorjuridice, precrrm si copia actului caľe dovedeste calitatea de ľeprezentant

legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisä claľ, cu majuscule:

''PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAoRDINARĂ A ACŢIoNARILoR
DIN DATA DE 20.04.202T".



''PENTRU ADUNAREA GENERALA oRDINARĂ A ACŢIoNARILoR DIN
DATA DE20.04.20Ż1";

Documentele, mateľialele infoľmative si proiectele de hotaľaľi ale adunaĺii geneľale
refeľitoaľe la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii incepand
cu data publicaľii convocarii, in zilele de luni pana vineľi ale saptamanii, intre orele 9:00 -
l 5 :00 sau' pe website-ul societăţii www.independentasa.ľo.

La adunaľile geneľale sunt indľeptatiti sa paľticipe si isi pot exeľcita dľeptul de vot
numai actionarii inľegistrati in Registrul Actionariloľ societatii la data de refeľinta, pěrso4al
(sau pľin reprezentanti legali in cazul actionaľiloľ peľsoane juridice), prin ľeprezentant, pe
baza de procura (imputeľnicire) speciala sau generala, sau prin corespondenta, pe baza de
buletin de vot prin corespondenta.

Actionaľii pot fi reptezentati in cadrul adunarilor generale pľin alte persoane' in baza
unei procuri speciale sau a unei procuľi (imputeľniciľi) generale.

Foľmulaľele de procura speciala, se pot obtine de la sediul societatii sau se pot
descaľca de pe website-ul societatii www.independentasa.ro

Pľocuľa speciala poate fi acoľdata oricarei peľsoane pentru rcprezentare intr-o singura
adunaľe generala si contine instructiuni speciflrce de vot din paľtea actionarului emitent.

Procurile (imputeľnicirile) geneľale vor fi intocmite in confoľmitate cu'prevedérile
Legii nľ. 24l20l7.

Actionaľii pot acorda o procura (imputernicire) generala valabila pentru o perioada de
timp caľe nu va depasi 3 ani, peľmitand repľezentantului desemnat sa voteze in toaie aspectele
aflate in dezbaterea adunarilor geneľale cu conditia ca procuľa (imputemicirea) generala sa'fië
acoľdata de catre actionar, in cďitate de client, ünui intermediaľ definit'confoľiń"drt:2\alin.
(1), punctul 20 din Legeanr.24l20I7 pľivind piata de capital, sau unüi avcicat. ' ' ' ;'

Pľocuľile (imputemicirile) geneľale, inainte de prima lor utilizaľe, se depun la
societate pana la data de 16.04.202I, in copie, cuprinzand mentiunea confoľmitatii cu
oľiginalul sub semnatura repľezentantului, sau transmisa pe adresa de e-mail
info@independentasa.ro' cu semnatura electľonica extinsa incoľporata confoľm Legii nĺ.
4551200l privind semnatura electronica. Copiile certificate ale procuriloľ (imputerniciríloą
generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in pľocesele verbale
ale adunaľilor generale.

Actionarii nu pot fi reprezentanti in adunarile generale, in baza unei procuľi
(imputeľniciľi) generale, de catľe o peľsoana caÍe se afla intľ-o situatie de conflict de interese,
ce pot apaÎea in special in unul din urmatoarcle cazun: este actionaľ majoľitar al societatii,
sau o alte entitate, contľolata de respectivul actionar; este membru al unui organ de
administraľe, de conduceľe sau de supravegheľe al societatii, al unui actionaľ majoritaľ sau al
unei entitati controlate, este un angajat sau rrn auditor al societatii ori al unui actionaľ
majoritaľ sau al unei entitati controlate; este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea
inclusiv a uneia dintre persoanele ťlzice mentionate mai sus.

In cazul in caľe peľsoana imputemicita pľin procuľa (imputerniciľe) generala este o
persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin inteľmediul oľicarei
persoane care face paľte din organele de administľare si conduceľe, sau pľin oricare din
angajatii sai, pľezentand docpmente care sa ateste calitatea acestoľa, in oľiginal sau in copie
conforma cu originalul.

Reprezentantii actionarilor persoane juľidice isi vor dovedi calitatea astfel:



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

- peľsoana caľeia i s-a delegat competenta de reprezentaľe, pe langa documentele
mentionate anteľior (care atesta calitatea de repľezentant legal al persoanei ce semneaza
delegatia), va ptezenta si procura semnata de reprezentantul legal al peľsoanei juľidice
respective.

Reprezentantii persoanelot ťlzice, precrrm si reprezentantii peľsoanelor juridice vor fi
identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitatęlcarte de identitate pentru
cetatenii ľomani sau, dupa caz'pasapoďlegitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Accesul actionarilor indreptatiti sa paľticipe la adunaľea generala este peľmis prin
simpla proba a identitatii acestoľa, facuta in cazu| persoanelor ťlzice cu actul de identitate, iaľin cazul persoaneloľ juridice sau actionaľilor persoane ťlzice repľezentate, cu
imputeľniciľeďpľocur a datapersoanei fizice caľe le reprezinta.

Actionaľii inľegistľa1i la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta,
inainte de adunaľea generala, pľin utilizarea foľmularului de vot prin corespondenta, acest vot
neputand fi conditionat decat prin ceľinte si constrangeľi necesare identificaľii actionarilor sau'

cu data de lg.O3.2O2I, intľe oľele 9:b0_
societatii sau de pe website-ul societatii

ţt], ,ca,z1rrt 
votului pľin coľespondenta, formulaľul de vot, completaţ si semnat, poate f,r

ţĺanspis la sediul societatii pana la data de 16.04.202I' in plic inchis, cu mentiunea scľisa clar,
cu majuscule:

, "PE.NTRU ADUNAREA çENERALA EXTRAORDINARĂ A ACTIoNARILoR
DIN DATA 20.04.2021-.

"PENTRU ADLINAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIoNARILoR DIN
DATA 20.04.2021".

; l Foľmulaľele de vot caľe nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in
calcul pę._4tľu deteľminargu'qţo*-ului si majoľitatii in cadrul adunaľii generale.

.. ] ,, Informatii suplimentaľę şe pot obtine de la sediul societatii, sau la uľmatoaľele nulneľe
de telefon: A269/505000 sau 02691505033, intre orele 9:00-15:00.

PREŞEDINTELE CoNSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
EC. SERBAN GABRIEL IULIAN


