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RAPORT CURENT
IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE
Regulamentului Nľ. 5/2018 pľivind emitenţii de instľumente
financiaľe şi opeľaţiuni de piaţă
Data ľapoľtului: 23.11.2022
Denumiľea entĺtatii emitente: sc INDEPENDENTA SA Sibiu
Sediul socĺal: Sibiuo stľ. Stefan cel Maľe 152-154
Nľ. telefon: 0269/505000
Nľ.de oľdine in RegĺstľulComeľtuluĺ:J 32l2l,0l1991
Codul de inľegĺstraľefiscala: Ro 2577677;
Codul LEI 2549009 I KLO2C4QIHD 1 1
Piata ľeglementata pe care se tranzactioneaza valoľile mobiliare emise: Buľsa de
ValoľĺBucuľestio Segment SMT' CategoľĺaAeRo Standard
Capitalul social subscľis si vaľsat z 7.179.235lei
Evęnĺmente impoľtante de ľapoľtat:

ADUNAREA GENERALĂ oRDINARĂ A ACTIoNARILoR
Adunarea Generală ordinară a Acţionaľilor S.C. INDEPENDENŢA S.A. Sibiu, întrunită
încondi1iile Legii 3I/I990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificăľile
ulteľioare, încondiţiile Legii 24l20I7 pľivind emitenţii de instrumente financiaľe, ale
Regulamentelor ASF şi ale Açtulului Constitutiv al societăţii actualizat, înşedinţa din data
de 23.lL2022, ora l 1 :00, ce a avut loc la sediul societăţii din Sibiu, Str. Ştefancel Maľe, nr.
l52-I54, înpľezenţa acţionaľilor, ptezenţi personal sau pľin reprezentant, deţinând un număr
de 2.218.285 acţiuni' reprezentând 77,246 Yo din totalul acţiunilor de 2.871.694,la data
pľimei convocăľi, a adoptat, înunanimitate de voturi, uľmătoaľele

HOTARARI:
Aľt. 1

Se aproba Bugetul de Venituľi si de Cheltuieli pentru exeľcitiul ťĺnaĺciar2023

Pľezentul aľticol s-a aprobat cuŻ.218.285 voturi "pentru''' repľezentand l00,00%
din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentľu
acest articol s-au iĺľegistrat 2.218.285 votuľi valabile' reprezentand 77,246 Yo din
capitalul social cu drept de vot si au fost distľibuite astfel: 2.218.285 voturi ''pentru''.

Ärt.2 Se

apľobaProgľamul de Investiţii pentru exerci1iul ťtnanciaľ 2023

iĺ valoaľe de 1.950.000

euro' ľepaľt izata astfel.

,/
,/

1.650.000 euro - reabilitaĺe hala SUM
100.000 euľo - rcalizare expertizatehnica si studiu de fezabilitate pentru ľeabilitare hala

,/

Tuľnatorie
200.000 euro - productie energie electrica.
Pľezentul aľticol s-a aprobat cu2.218.Ż85 voturi "pentru'', reprezentand 100'00%
din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru
acest articol s-au inľegistrat 2.218.285 votuľi valabile, reprezentand 77,246 oÁ din
capitalul social cu dľept de vot si au fost distľibuite astfel: 2.218.285 voturi ''pentru''.

Art.3

Se împutemiceştedna Benchea Nicoleta pentru efectuarea foľmeloľde publicitate
legala pentru ducerea la indepliniľe a hotarariloľ adoptate de Adunaľea Generala a
Actionariloľ.
Prezentul articol s-a aprobat cu2.Ż18.285 votuľi "pentru'', ľeprezentand 100'00%
din totalul actiuniloľ cu drept de vot detinute de actionaľii pľezenti si reprezentati. Pentru
acest articol s-au inľegistľat 2.218.285 voturi valabile, ľeprezentand 77,246 o/o din
oopentru''.
capitalul social cu dľept de vot si au fost distribuite astfel: 2.218.285 votuľi
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