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Vineri, 28 martie 2014

ANUNTURI DIVERSE
A.G.A.
(urmare din pagina 8)
CONVOCATOR. ADUNAREA GENERALA A
ACTIONARILOR - Ordinara si Extraordinara 29 aprilie 2014 In conformitate cu prevederile
art. 111, 113 si a art. 117 din Legea 31/1990
republicata, completata si modificata prin Legea
441/2006, ale prevederilor Actului Constitutiv,
Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si ale
Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind
emitentii si operatiunile cu valori mobiliare,
modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006
si Regulamentul CNVM nr. 6/2009, Consiliul de
Administratie al Societatii TERAPLAST SA, cu
sediul in Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km
45+500, cod postal 427298, judetul
Bistrita-Nasaud, inregistrata la Oficiul
Registrului Comertului sub numarul
J06/735/1992, avand Codul unic de inregistrare
3094980, in sedinta din data de 25 martie 2014
convoaca Adunarea Generala a Actionarilor –
Ordinara si Extraordinara, pentru data de 29
aprilie 2014 care isi va desfasura lucrarile la
sediul societatii situat in Parc Industrial
Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal
427298, judet Bistrita-Nasaud, incepand cu ora
14:00 pentru Adunarea Generala Ordinara,
respectiv, ora 15:00 pentru Adunarea Generala
Extraordinara. La aceasta Adunare Generala a
Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa
voteze toti actionarii inregistrati in Registrul
Actionarilor pana la ora 18:00 a sfarsitului zilei
de 18 aprilie 2014, stabilita ca data de referinta.
I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va
avea urmatoarea ORDINE DE ZI 1.
Prezentarea si supunerea spre aprobare a
Raportului Consiliului de Administratie, privind
situatiile financiare individuale si consolidate,
aferente exercitiului financiar 2013. 2.
Prezentarea Raportului auditorului financiar
S.C. ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., privind situatiile financiare
individuale si consolidate, aferente exercitiului
financiar 2013. 3. Prezentarea si supunerea
spre aprobare a situatiilor financiare individuale
aferente exercitiului financiar 2013, pe baza
Raportului Consiliului de Administratie si a
Raportului auditorului financiar al Societatii. 4.
Repartizarea profitului net aferent exercitiului
financiar 2013 conform prevederilor legale.
Consiliul de Administratie propune ca profitul
net aferent exercitiului financiar 2013 sa fie
repartizat pentru constituirea rezervei legale, iar
diferenta sã fie repartizata ca rezultat reportat.
5. Prezentarea si supunerea spre aprobare a
situatiilor financiare consolidate, aferente
exercitiului financiar 2013, pe baza Raportului
Consiliului de Administratie si a Raportului
auditorului financiar al Societatii. 6.
Descarcarea de gestiune a Consiliului de
Administratie al Societatii pentru exercitiul
financiar 2013. 7. Prezentarea si supunerea
spre aprobare a Bugetului de Venituri si
Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2014. 8.
Prezentarea si supunerea spre aprobare a
Programului de Investitii, aferent exercitiului
financiar 2014. 9. Stabilirea nivelului
remuneratiei membrilor Consiliului de
Administratie pentru anul 2014. 10. Stabilirea
datei de inregistrare care serveste la
identificarea actionarilor asupra carora se vor
rasfrange efectele hotararilor adoptate de
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Data propusa de Consiliul de Administratie este
19 mai 2014. 11. Mandatarea presedintelui
Consiliului de Administratie, sa semneze, in
numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti
la adunare, Hotararea A.G.O.A. 12.
Mandatarea consilierului juridic al Societatii,
doamna Kinga Vaida, care se legitimeaza cu
C.I. seria X.B. nr. 370326, eliberata de Politia
Bistrita la data de 26.06.2012, sa indeplineasca
toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii
A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe
langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea
acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
a IV-a. II. Adunarea Generala Extraordinara a
Actionarilor va avea urmatoarea: ORDINE DE
ZI: 1. Aprobarea limitei maxime de indatorare pe
care o poate contracta societatea in exercitiul
financiar 2014 si aprobarea garantarii
contractelor de credit si/sau de leasing care vor
fi accesate in limita stabilita, cu garantii reale
imobiliare/mobiliare, cesiuni ale drepturilor de
creanta prezente si viitoare, cesiuni legate de
disponibilitatile curente si viitoare, care rezulta
din conturile curente si cesiuni ale drepturilor
rezultate din politele de asigurare. Propunerea
Consiliului deAdministratie este ca aceasta
limita de indatorare sa se ridice la valoarea
totala de 68.000.000 lei. 2. Mandatarea
Consiliului de Administratie ca, pana la limita
maxima de indatorare aprobata, sa
indeplineasca, in numele si pe seama Societatii,
toate acþiunile ºi demersurile necesare sau utile
in vederea aducerii la indeplinire a celor
aprobate conform pct. 1 din prezenta hotarare.
In acest sens, Consiliul de Administratie va
emite decizii cu privire la: accesarea unor
credite bancare, incheierea unor contracte de
credit/de leasing, prelungirea contractelor de
credit bancar/de leasing accesate, stabilirea
structurii de garantii aferente contractelor de
credit/de leasing accesat/prelungit,
restructurarea/rescadentarea creditelor
acordate, schimbarea structurii garantiilor
creditelor existente in sold, imputernicirea
persoanelor care vor semna in numele si pe
seama Societatii TERAPLAST S.A. contractele
de credit/contractele de leasing/contractele de
garantie/actele aditionale la contractele de
credit/de leasing, precum si orice alte
documente sau instrumente care sunt
accesorii, aflate in legatura cu sau la care se
face referire in contractele de credit/de leasing,
contractele de garantie sau orice alte
documente, precum si sa semneze orice alte
formulare, cereri care ar putea fi necesare sau
utile in legatura cu aceste tranzactii bancare. 3.
Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie
nr. 4 din data de 10 februarie 2014, in baza
careia s-au aprobat urmatoarele: a. Incheierea
de catre Societate, in calitate de
Imprumutat/Garant, cu BRD – Groupe Societe
Generale SA, in calitate de creditor, a unui contract de credit, pentru contractarea de catre
Societate a unui credit in valoare de 1.000.000
euro, in vederea finantarii activitatii curente
(“Credit Sezonier”), pe o perioada de 10 luni
(scadenta finala 30.11.2014), ce va fi garantat
prin constituirea urmatoarelor garantii: Ipoteca
asupra imobil constand in constructii si teren situate in Constanta, proprietate Teraplast,

inscrise in CF nr.200787/Constanta - Nr. CF
vechi 18691 (e: 100071) si CF nr.
208912/Constanta - Nr. CF vechi 18691 (e:
18691) nr. cadastral vechi: 9649, nr. cadastral
5438 si 208912,208912 –C1, evaluat in luna
decembrie 2013 la o valoare de piata de
380.000 euro; Cesionarea totalitatii
creantelor/drepturilor de incasat reprezentand
totalitatea drepturilor si intereselor, incasarilor si
veniturilor prezente si viitoare apartinand
societatii Teraplast, decurgand din contractele
incheiate cu partenerii sai, la o valoare de piata
(incasari estimate pentru anul 2014) de
15.807.000 euro; Ipoteca asupra bunurilor mobile constand in stocuri situate in Saratel,
proprietatea Teraplast; Garantie Reala
Mobiliara asupra conturilor curente prezente si
viitoare ale Teraplast, deschise la BRD –
Groupe Societe Generale SA. b. Mandatarea
domnului Alexandru Stanean, avand calitatea
de Director General Adjunct si a doamnei
Eniko-Edit Orban, avand calitatea de Director
Financiar al Societatii sa realizeze urmatoarele:
sa negocieze, semneze, perfecteze, elibereze
ºi întocmeasca, (în formã autenticã, unde este
cazul) în numele ºi pe seama Societãþii,
Contractul de Credit si actele aditionale
aferente, Contractele de Garantie si actele
aditioanle aferente, precum ºi toate actele,
confirmarile ºi documentele în legãturã cu
acestea, precum ºi orice acte modificatoare ale
acestora, în vederea aducerii la îndeplinire a
rezolutiilor adoptate in prezenta decizie; sa
intreprinda toate actiunile in legatura cu
inregistrarea Contractelor de Garantie sau a
amendamentelor aduse acestora, la Arhiva
Electronica de Garantii Reale Mobiliare si/sau
Cartea Funciara competenta si/sau Registrul
Comertului competent si/sau in registrul
actionarilor Societatii ºi/sau în legãturã cu
notificarea ºi/sau îndeplinirea oricãrei alte
formalitãþi necesare în faþa oricãrei alte
autoritãþi competente sau terþelor pãrþi
interesate, precum ºi pentru publicarea
prezentei Decizii în Monitorul Oficial al
României, partea a IV-a; si în general, sã
îndeplineascã toate acþiunile ºi demersurile
necesare sau utile în scopul tranzacþiei avute în
vedere de documentele menþionate în
rezoluþiile de mai sus. c. Mandatarea domnului
Simion Traian, Presedinte al Consiliului de
Administratie, sa semneze Decizia Consiliului
de Administratie. d. Mandatarea consilierului juridic al Societatii, doamnaKinga Vaida, care se
legitimeaza cu C.I. seria XB, nr. 370326,
eliberata de Politia Bistrita la data de
26.06.2012, sa indeplineasca toate demersurile
necesare in vederea depunerii si inregistrarii
Deciziei Consiliului de Administratie la Oficiul
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
Bistrita-Nasaud. 4. Stabilirea datei de
inregistrare care serveste la identificarea
actionarilor asupra carora se vor rasfrange
efectele hotararilor adoptate de Adunarea
Generala Extraordinara a Actionarilor. Data
propusa de Consiliul de Administratie este 19
mai 2014. 5. Mandatarea presedintelui
Consiliului de Administratie, sa semneze, in
numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti
la adunare, Hotararea A.G.E.A. 6. Mandatarea
consilierului juridic al Societatii, doamna Kinga
Vaida, care se legitimeaza cu C.I. seria X.B. nr.
370326, eliberata de Politia Bistrita la data de
26.06.2012, sa indeplineasca toate formalitatile
privind inregistrarea Hotararii A.G.E.A. la Oficiul
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. (1)
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul
social, au dreptul (i) de a introduce puncte pe
ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor,
cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o
justificare sau de un proiect de hotarare propus
spre adoptare de Adunarea Generala a
Actionarilor; (ii) de a prezenta proiecte de
hotarare pentru punctele incluse sau propuse a
fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale.
(2) Drepturile prevazute la alin. (1) pot fi
exercitate numai in scris, iar documentele vor fi
depuse in plic inchis la sediul societatii din Parc
Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod
postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud sau
transmise prin mijloace de curierat sau prin
mijloace electronice avand atasata semnatura
electronica extinsa, la adresa de e-mail, office@teraplast.ro. (3) Actionarii isi pot exercita
drepturile prevazut la alin. (1) lit. (i) si (ii) in
termen de cel mult 15 zile calendaristice de la
data publicarii prezentei convocari, respectiv
pana cel tarziu in data de 12 aprilie2014.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze
intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a
Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea
va raspunde la intrebarile adresate de actionari
in cadrul Adunarii. Intrebarile vor fi depuse in
plic inchis la sediul societatii din Parc Industrial
Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal
427298, judetul Bistrita-Nasaud sau transmise
prin mijloace de curierat sau prin mijloace
electronice, avand atasata semnatura
electronica extinsa, la adresa de e-mail, office@teraplast.ro, pana la data de 28 aprilie
2014 inclusiv. Actionarii pot participa personal
sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei Adunarii
Generale a Actionarilor, fie de reprezentantii lor
legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a
acordat o procura speciala, in conditiile art. 243
din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
Accesul actionarilor este permis prin simpla
proba a identitatii acestora, facuta in cazul
actionarilor persoane fizice cu actul de
identitate sau in cazul persoanelor juridice si a
actionarilor persoane fizice reprezentate, cu o
procura speciala data persoanei fizice care o
reprezinta. Conform art. 111 din Regulamentul
CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor
drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, in cazul
actionarilor persoane juridice, calitatea de
reprezentant legal se dovedeste cu un certificat
constatator eliberat de registrul comertului,
prezentat in original ori copie conforma cu
originalul, sau cu orice alt document, in original
ori in copie conforma cu originalul, emis de catre
o autoritate competenta din statul in care
acþionarul este inmatriculat legal, care atesta
calitatea de reprezentant legal. Documentele
care atesta calitatea de reprezentant legal al
actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel
mult 3 luni inainte de data publicarii
convocatorului adunarii generale a actionarilor.
Documentele care atesta calitatea de
reprezentant legal intocmite intr-o limba straina,
alta decat limba engleza, vor fi insoþite de o

traducere realizata de un traducator autorizat în
limba romana sau în limba engleza. Prevederile
art. 111 din Regulamentul CNVM nr.6/2009
privind exercitarea anumitor drepturi ale
actionarilor in cadrul adunarilor generale ale
societatilor comerciale se aplica in mod
corespunzator si pentru dovedirea calitatii de
reprezentant legal al actionarului care propune
introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a
adunarii generale a actionarilor sau care
adreseaza intrebari emitentului privind puncte
de pe ordinea de zi a adunarii generale a
actionarilor." Actionarii pot sa voteze punctele
inscrise pe ordinea de zi si prin corespondenta,
formularul de vot, completat si semnat
corespunzator, va fi trimis in plic inchis la sediul
societatii din Parc Industrial Teraplast, DN 15A,
km 45+500, cod postal 427298, judetul
Bistrita-Nasaud, si trebuie sa ajungã la sediul
societãtii pana cel mai tarziu in data de 27 aprilie
2014 ora 14:00 pentru A.G.O.A., respectiv ora
15:00 pentru A.G.E.A.. Formularele de procuri
speciale care vor fi utilizate pentru votul prin
reprezentare, precum si formularele care vor fi
utilizate pentru votul prin corespondenta vor fi
puse la dispozitia actionarilor, atat in limba
romana, cat si in limba engleza si vor fi
disponibile la adresa societatii din Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal
427298, in timpul zilelor lucratoare, intre orele
08:00 – 16:30 si pe pagina de web a societatii:
www.teraplast.ro, Categoria „Actionariat”,
Sectiunea „Procuri A.G.A.”, incepand cu data
de 28 martie 2014. Procurile speciale si
formularele de buletin de vot prin
corespondenta vor fi depuse in original, fie in
limba romana, fie in limba engleza, la sediul
societatii din Parc Industrial Teraplast, DN 15A,
km 45+500, cod postal 427298, judetul
Bistrita-Nasaud pana la data de 27 aprilie 2014
ora 14:00 pentru A.G.O.A., respectiv ora 15:00
pentru A.G.E.A.. Un exemplar se va inmana
reprezentantului, unul va ramane la societate
iar cel de-al treilea exemplar va ramane la
actionar. Actionarii pot sa-si desemneze
reprezentantul si prin mijloace electronice,
notificarea desemnarii prin mijloace electronice
putandu-se face la adresa de e-mail office@teraplast.ro, avand atasata semnatura
electronica extinsa. Documentele si materialele
informative, precum si proiectele dehotarari
vizand problemele inscrise pe ordinea de zi a
Adunarii Generale a Actionarilor vor fi
disponibile actionarilor la sediul societatii din
Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500,
cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, in
timpul zilelor lucratoare, intre orele 08:00 –
16:30 si pe pagina de web a societatii:
www.teraplast.ro, Categoria „Relatia cu
investitorii”, Sectiunea „Informari actionari”,
incepand cu data de 28 martie 2014. In situatia
neindeplinirii conditiilor de validitate la prima
convocare, urmatoarea Adunare Generala a
Actionarilor este convocata pentru data de 30
aprilie 2014 cu mentinerea ordinii de zi, a orei si
a locului de desfasurare. Presedintele
Consiliului de Administratie Traian Simion
Consilier Juridic Kinga Vaida.*
ÎN conformitate cu prevederile art.111, art.113
ºi art.117 din Legea nr.31/1990 republicatã, cu
modificãrile ºi completarile ulterioare,
coroborate cu dispozitiile Legii nr. 297/2004 si
ale Regulamentelor emise de CNVM in
aplicarea Legii nr. 297/2004, ale Actului
constitutiv al societãþii, CONSILIUL DE
ADMINISTRAÞIE AL S.C. INSTITUTUL DE
CERCET ARI
IN
T RANSPORT URIINCERTRANS S.A, inregistrata la Oficiul
Registrului Comertului de pe lângã Tribunalul
Bucuresti sub nr. J40/17093/29.06.1993, avand
Cod Unic de Inregistrare: RO4282451,
convoaca la sediul societãþii din Bucuresti, str.
Calea Grivitei, nr.391-393, sector.1,
urmatoarele adunari generale: I.Adunarea
Generala Ordinarã a Acþionarilor, pentru data
de 29.04.2014, ora 13:00, cu urmãtoarea
ORDINE DE ZI: 1.Prezentare spre aprobarea
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a
situatiilor financiare anuale ale S.C. Institutul de
Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A.
aferente exercitiului financiar 2013 (Bilantul
Contabil, Contul de profit si pierderi) pe baza
Raportului de gestiune al Consiliului de
Administratie si a Raportului de audit financiar
pe anul 2013. 2.Prezentarea spre aprobarea
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a
descarcarii de gestiune a Consiliului de
Administratie al S.C. Institutul de Cercetari in
Transporturi INCERTRANS S.A. pe anul 2013.
3.Prezentarea spre aprobarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a Raportului de
Evaluare nr.831/10.03.2014-cladiri S.C.
INCERTRANS S.A. 4.Prezentarea spre
aprobare a datei de 19.05.2014 ca datã de
înregistrare, respectiv de identificare a

acþionarilor asupra cãrora se rãsfrâng efectele
hotãrârii adunãrii generale ordinare a
acþionarilor, în conformitate cu dispoziþiile
art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004 privind
piaþa de capital, cu modificãrile si completãrile
ulterioare. 5.Imputernicirea: a.Presedintelui
Adunarii pentru semnarea hotararilor AGOA;
b.Directorului General pentru efectuarea
formalitatilor necesare inregistrarii hotararilor la
Oficiul Registrului Comertului de pe langa
Tribunalul Bucuresti, publicarii in Monitorul
Oficial al Romaniei Partea a IV-a si aplicarii
hotararii, conform prevederilor legale, precum si
pentru acordarea dreptului de a delega unei alte
persoane mandatul pentru efectuarea
formalitatilor mai sus mentionate; II.Adunarea
Generala Extraordinarã a Acþionarilor, pentru
data de 29.04.2014, ora 14:00 cu urmãtoarea
ORDINE DE ZI: 1.Aprobarea modificãrilor
actului constitutiv al SC INSTITUTUL DE
CERCET ÃRI ÎN T RANSPORT URI –
INCERTRANS SA, in forma ºi conþinutul
avizate de catre Consiliul de Administratie al SC
Institutul de Cercetari in T ransporturi
„INCERTRANS” SA, conform propunerii mai jos
prezentate: Dispozitiile Art. 17.2 din Actul
constitutiv al S.C. INCERTRANS S.A. se
modifica si vor avea urmatoarea formulare: „Art.
17.2 La prima convocare, pentru validitatea
deliberãrilor în cadrul adunãrii generale
extraordinare a acþionarilor, este necesara
prezenþa acþionarilor, personal sau prin
reprezentanþi, care sã deþinã cel puþin 3/4 din
numãrul total de drepturi de vot. Hotãrârile
adunãrii generale extraordinare vor fi adoptate
cu majoritatea voturilor detinute de actionarii
prezenti sau reprezentati. La cea de-a doua
convocare, pentru validitatea deliberãrilor în
cadrul adunãrii generale extraordinare a
acþionarilor, este necesarã prezenþa
acþionarilor, personal sau prin reprezentanþi,
care sa reprezinte cel puþin 1/2 din drepturile de
vot, iar hotãrârile vor fi adoptate cu majoritatea
voturilor detinute de actionarii prezenti sau
reprezentati, mai putin cele care privesc
modificarea obiectului principal de activitate al
societatii, de reducere sau majorare a
capitalului social, de schimbare a formei
juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a
societatii, pentru care este necesara o
majoritate de cel putin 2/3 din drepturile de vot
detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.”
Dispozitiile Art. 19.16 din Actul constitutiv al
S.C. INCERTRANS S.A se modifica si vor avea
urmatoarea formulare: “Preºedintele consiliului
de administraþie este Directorul General al
societãþii.”. 2.Aprobarea actului constitutiv
consolidat al SC INSTITUTUL DE CERCETÃRI
ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS SA,
cuprinzand modificarile aprobate, in forma ºi
conþinutul avizate de catre Consiliul de
Administratie al SC Institutul de Cercetari in
T ransporturi „INCERT RANS” SA.3.
Imputernicirea: a.Presedintelui Adunarii pentru
- semnarea hotararilor adunarii generale
extraordinare a actionarilor, semnarea Actului
Constitutiv al Societatii actualizat cu toate
modificarile b.Directorului General pentru
efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii
hotararilor si depunerii Actului Constitutiv
actualizat la Oficiul Registrului Comertului de pe
langa Tribunalul Bucuresti, publicarii in
Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si
aplicarii hotararii, conform prevederilor legale,
precum si pentru acordarea dreptului de a
delega unei alte persoane mandatul pentru
efectuarea formalitatilor mai sus mentionate;
4.Prezentarea spre aprobare a datei de
19.05.2014 ca datã de înregistrare, respectiv de
identificare a acþionarilor asupra cãrora se
rãsfrâng efectele hotãrârii adunãrii generale
ordinare a acþionarilor, în conformitate cu
dispoziþiile art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004
privind piaþa de capital, cu modificãrile si
completãrile ulterioare. La adunarile generale
ale acþionarilor sunt îndreptãþiþi sã participe ºi sã
voteze toþi acþionarii înregistraþi în registrul
acþionarilor la sfârºitul zilei de 11.04.2014,
stabilitã ca datã de referinþã conform
dispoziþiilor art.123 alin.2 din Legea nr.31/1990
republicatã, cu modificãrile ºi completarile
ulterioare. In cazul in care adunarile generale nu
se vor putea tine la data anuntata, din cauza
neindeplinirii conditiilor de cvorum si de
validitate prevazute de lege si de Actul
constitutiv al societatii, acestea se vor tine în
data de 30.04.2014 la aceleasi ore si in acelasi
loc, cu aceeasi ordine de zi. In conformitate cu
dispoziþiile art.7 din Regulamentul CNVM
nr.6/2009, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, unul sau mai multi actionari
reprezentand, individual sau impreuna, cel
putin 5% din capitalul social are/au dreptul: a)
de a introduce puncte pe ordinea de zi a
adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct

sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de
hotarare propus spre adoptare de adunarea
generala; si b) de a prezenta proiecte de
hotarare pentru punctele incluse sau propuse
spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Acþionarii îºi pot exercitadrepturile
prevãzute la Art. 7 din Regulamentul CNVM
nr.6/2009, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, in termen de cel mult 15 zile de la
data publicarii convocarii. În conformitate cu
dispoziþiile art.13 din Regulamentul CNVM
nr.6/2009, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, fiecare actionar are dreptul sa
adreseze intrebari privind punctele de pe
ordinea de zi a adunarilor generale, pânã cel
târziu la data de 14.04.2014, termen de
decadere. Societatea poate rãspunde inclusiv
prin postarea rãspunsului pe pagina de internet
a societatii: www.incertrans.ro, în format
întrebare-raspuns. Propunerile sau întrebãrile
acþionarilor vor putea fi transmise în scris, fie
prin poºtã sau servicii de curierat, la sediul
societãþii menþionat mai sus, cu menþiunea
scrisã clar, cu majuscule, „PENT RU
AGOA/AGEA din data de 29.04.2014.” Pentru
identificarea persoanelor care adreseazã
întrebãri societãþii sau fac propuneri pentru
completarea ordinii de zi, acestea vor anexa
solicitãrii ºi copii ale documentelor care sã le
ateste identitatea ºi calitatea de acþionar la data
solicitãrii. Propunerile sau intrebãrile
acþionarilor care nu sunt primite la sediul S.C.
INST IT UT UL
DE
CERCET ARI
IN
TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A., pana
la datele mai sus mentionate nu vor fi luate in
considerare. Accesul acþionarilor înregistraþi la
data de referinþã la adunarea generala va fi
permis in baza actului de identitate. Acþionarii
persoane juridice pot participa prin
reprezentantul legal pe baza unui document
oficial care îi atestã aceastã calitate (de
exemplu ex. extras/ certificat constatator emis
de Registrul Comerþului). Acþionarii înregistraþi
la data de referinþã pot participa la adunarile
generale direct sau pot fi reprezentaþi de cãtre
alte persoane, pe baza unei procuri speciale,
sau pot vota prin corespondenþã conform
procedurilor afiºate pe website-ul societãþii:
www.incertrans.ro. Un exemplar original al
procurii va fi predat la intrarea in sala de sedinþã.
Începând cu data de 28.03.2014, formularele
de procuri speciale se pot obþine de la sediul
societãþii, în zilele lucrãtoare, între orele
10:00-14:00 sau se pot descarca de pe
website-ul societatii. Procurile speciale,
inoriginal, completate si semnate, impreuna cu
o copie a actului de identitate valabil al
actionarului (buletin/carte de identitate in cazul
persoanelor fizice, respectiv certificat de
inregistrare in cazul persoanelor juridice) vor fi
depuse, sub sanctiunea pierderii exercitiului de
vot in adunare, la sediul SC Institutul de
Cercetari in Transporturi pana la data de
25.04.2014, ora 10:30, in plic inchis, cu
mentiunea expresa pe plic : «„PENTRU
AGOA/AGEA din data de 29/30.04.2014”(va
rugam sa aveti in vedere ca registratura
societatii este inchisa in timpul zilelor
nelucratoare). Actionarii S.C. INSTITUTUL DE
CERCET ARI IN T RANSPORT URI INCERTRANS S.A. inregistrati la data de
referinta au posibilitatea de a vota prin
corespondenta, inainte de Adunarea Generala
a Actionarilor. Actionarilor li se vor pune la
dispozitie gratuit Buletinele de vot prin
corespondenta incepand cu data de
28.03.2014 la sediul societatii precum ºi pe
website-ul societãþii: www.incertrans.ro.
Buletinul de vot prin corespondenta va fi depus
la sediul S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN

TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A., din
Bucuresti, str. Calea Grivitei nr. 391-393, sector.1, în plic inchis, pânã cel mai târziu la data de
25.04.2014, ora 10:30, in plic inchis, cu
mentiunea expresa pe plic: «„PENTRU
AGOA/AGEA din data de 29/30.04.2014” (va
rugam sa aveti in vedere ca registratura
societatii este inchisa in timpul zilelor
nelucratoare). In cazul votului prin
corespondenta al persoanelor fizice, buletinul
de vot, completat si semnat in original, va fi
insotit de copia actului de identitate al
actionarului, semnat pentru conformitate de
acesta. In cazul votului prin corespondenta al
persoanelor juridice, Buletinul de vot completat
si semnat in original, va fi insotit de certificatul
constator emis de Registrul Comertului, in original, nu mai vechi de 3 luni de zile inainte de data
publicarii convocarii, in original sau copie
certificata conform cu originalul, copia
certificatului de inregistrare al societatii si copia
actului de identitate al reprezentantului legal
care semneaza Buletinul de vot prin
corespondenta. Buletinele de vot care nu sunt
primite la sediul S.C. INSTITUTUL DE
CERCET ARI
INT RANSPORT URI
INCERTRANS S.A., pana la data si ora mai sus
mentionate nu vor fi luate in considerare.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC
Institutul de Cercetãri în Transporturi
„INCERTRANS” SA.*
CONVOCARE. Consiliul de Administratie al
societatii MECANICA FINA SA cu sediul social
in Bucuresti, strada Popa Lazar, nr. 5 – 25, sector 2, tel: 021/252.00.85 / 021/252.31.21,
e-mail: office@mecanicafina.ro, web:
www.mecanicafina.ro, ORC: J 40 / 2353 / 1991,
CUI: 655, capital social subscris si varsat integral: 9.264.890 RON, convoaca ADUNAREA
GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR la
data de 29.04.2014 ora 10:00 la sediul social al
societatii pentru toti actionarii inregistrati in
registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central
SA la data de referinta 18.04.2014, cu
urmatoarea ORDINE DE ZI: 1. Analiza si
aprobarea raportului de gestiune al Consiliului
de Administratie pentru anul 2013; 2. Analiza si
aprobarea raportului auditorului financiar
privind situatiile financiare pe anul 2013; 3.
Analiza si aprobarea situatiilor financiare pe
anul 2013; 4. Aprobarea raportului anual 2013
intocmit in conformitate cu dispozitiile legislatiei
pietei de capital; 5. Aprobarea descarcarii de
gestiune a administratorilor pentru exercitiul
financiar 2013 si a preluarii gestiunii pentru
exercitiul financiar 2014; 6. Fixarea
remuneratiei cuvenite administratorilor pentru
exercitiul in curs; 7. Analiza si aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014;
8.Aprobarea programului investitional pentru
anul 2014 si stabilirea mandatului
administratorilor pentru realizarea lui; 9.
Aprobarea ca data de inregistrare a actionarilor
asupra carora se rasfrang efectele hotararilor
adoptate in sedinta adunarii generale, a datei de
20.05.2014. Unul sau mai mulþi acþionari
reprezentând, individual sau împreuna, cel
puþin 5% din capitalul social are/au dreptul de a
introduce puncte pe ordinea de zi a adunãrii
generale, cu condiþia ca fiecare punct sa fie
însoþit de o justificare sau un proiect de hotãrâre
propus spre adoptare de adunarea generala si
de a prezenta proiecte de hotãrâre pentru
punctele incluse sau propuse spre a fi incluse
pe ordinea de zi a adunãrii generale; drepturile
pot fi exercitate numai in scris (transmise prin
servicii de curierat sau prin e-mail: office@mecanicafina.ro); acþionarii isi pot
exercita dreptul de a introduce puncte pe

(continuare în pagina 10)

