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Capitalul socĺal subscľis si vaľsat z 7.179.235lei

Evenĺment impoľtant de ľapoĽtl!]!:
Adunarea Generală Extraoľdinaľa a Acţionarilor Societatii INDEPENDENŢA S.A.
Sibiu, întrunităîncondiţiile Legii 31lI990 privind societăţile comeľciale, ľepublicată cu
modificăľile ulterioare, încondi1iile Legii Ż412017 privind emitenţii de instrumente
financiare, ale Regulamenteloľ ASF şi ale Actului Constitutiv al societăţii actualizat, îĺ
şedinţa din data de 15.06.20Ż2, ora 11:00, ce a avut loc la sediul societăţii din Sibiu' str.
Ştefancel Maľe, nr.152-|54,înprezenţa acţionariloÍ,pÎęzerLţipersonal sau prin reptezentaĺt,
deţinând un număr de 2.218.285 acţiuni, repľezentând 77,246 %o din totalul acţiunilor de
2 87I 694 deţinânđ2.218.285dľepturi de vot, reprezentânő 77,246 Yo din totalul dreptuľiloľ
de vot, Ia data primei convocăľi, a ađoptat,înunanimitate de voturi, uľmătoaľele:

HoTĂRÂRI
Hotaľarea nr

1

Articol unic. Se apľoba modificaľeaActului Constitutiv al societatii, astfel:
Art. 19 alin. (2) se modifica si va avea uľmatorul continut:
Remuneratia lunara a membrilor consiliului de administratie se stąbileste prin hotarârea
adunąrii generale oľdinare a actionarilor pentru fiecare exercitiu fi.nanciar in
parte. Remuneľatia suplimerłrro a membrilor consiliului de administratie care fac parte

din comitetele consultative ąle consiliului de administratie se stabileste la nivelul de ]0%
din remuneratia lunara a membrului ľespectiv/presedintelui, indiferent de numaľul de
comitete din careface parte.
Pľezentul aľticol s-a aprobat cu2.2l8.285 voturi "pentru'', ľeprezentand 100% din
totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionaľii prezenti si ľepľezentati. Pentru
acest aľticol s-au inľegistrat 2.218.285 voturi valabile, repľezentand 77,246%o din
capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 2.218.285 voturi "pentru".

Hotaraľea nľ 2
Aľticol unĺc. Se aproba desemnaľea dlui Staneci lon, directorul societatii, sa semneze
Actul Constitutiv actualizat
Prezentul aľticol s-a apľobat cll2.278.285 votuľi "pentru'', reprezentand 100% din
totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionaľii prezenti si reprezentati. Pentru
acest aľticol s-au inĺegistrat 2.218.285 voturi valabile, reprezentand 77,2460/o din
capitalul social cu dľept de vot si au fost distľibuite astfel: 2.218.285 voturi ''pentru''.

Hotaľaľea nr 3
Aľtĺcolunic. Se aproba incetarea efectelor hotaľaľiloľadunarilor generale extľaordinaľe
ale actionariloľ, adoptate anterioľ, refeľitoare la aprobareavaluaní de active din proprietatea
societatii.

Pľezentul aľticol s-a aprobat al2.218.285 voturi "pentru'', reprezentand 100% din
totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si repľezentati. Pentru
acest aľticol s-au inĺegistrat Ż.218.285 voturi valabile, reprezentanď 77,246Yo din
capitalul social cu dľept de vot si au fost distribuite astfel: 2.2|8.285 votuľi ''pentru''.

Hotaraľea nľ 4

Aľticol unic.

Nicoleta, avand calttatea de salaľiat al
societatii, sa efectueze foľmalitatile de publicitate legala si inĺegistraľe a hotaľaľiloľAdunăľii
Geneľale Extraordinare a Acţionaľiloľ
Se aproba desemnarea dnei Benchea

Pľezentul aľticol s-a aprobat cu2.2l8.285 voturi "pentru'', reprezentand 100% din
totalul actiunilor cu dľept de vot detinute de actionaľii prezenti si ľeprezentati. Pentru
acest aľticol s-au inľegistľat 2.218.285 voturi valabile, ľeprezentand 77,2460Á đin
capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 2.218.285 voturi "pentru".

Adunarea Geneľală oľdinaĺaa AcţionaľiloľSocietatii INDEPENDENŢA S.A. Sibiu,
întrunită încondiţiile Legii 3lll990 privind societăţile comerciale, republicată cu
modificăľile ulteľioaľe, încondi1iile Legii 24l20I7 privind emitenţii de instrumente

financiare, ale Regulamenteloľ ASF şi ale Actului Constitutiv al societăţii actualizat, în
şedinţa din data de 15.06.2022, oratŻ:00, ce a awt loc la sediul societăţii din Sibiu, str.
Ştefancel Maľe, nr.152-154, înpľezenţa acţionaľilo1prezenţi personal sau prin ľepľezentant,
totalul acţiunilor de
deţinând un număľ de 2.218.285 acţiuni, repľezentând 77,246 o/o điĺ
2 87I 694 deţinând 2.218.285 dreptrľi de vot, reprezentând 77,246 Yo diĺ totalul dreptuľilor
de vot, Ia dataprimei convocări, a adoptat, înunanimitate de voturi, următoaľele:

HoTĂRAsTE
Hotaľaľea nľ 1

Aľtĺcolunic. Se aproba stabiliľea indemnizatiei cuvenite Administľatorului unic la
nivelul sumęi de 12.000lei neťluna.
Prezentulaľticol s-a aprobat cu2.218.285 voturi "pentru'', rcprezentand 100% din
totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionaľii pľezenti si repľezentati. Pentru
acest aľticol s-au inĺegistrat 2.218.285 voturi valabile, reprezentand 77,Ż46%o din
capitalulsocial cu dľept de vot si au fost distľibuite astfel: 2.218.285 voturi ''pentru''.
Hotararea nr 2

Aľticol unĺc. Se apľoba desemnaľea dnei Benchea Nicoleta, avand

calĺtatea de salaľiat al

societatii, sa efectueze foľmalitatile de publicitate legala si inĺegistľare a hotaľaľiloľAdunării
Generale ordinaľe a Acţionarilor
Pľezentul articol s-a aprobat cu 2.Ż18.285 voturi oopentru'', ľeprezentand 100% din
totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si ľepľezentati. Pentru
acest aľticol s-au inľegistľat 2.218.285 votuľi valabile, ľeprezentand 77,246%o diĺ
capitalul social cu dľept de vot si au fost distribuite astfel: 2.218.285 votuľi ''pentru'o
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