
PROIECTE DE HOTARARI PENTRU PUNCTELE DE PE ORDINEA DE ZI
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A  ACTIONARILOR 

S.C.  Institutul de Cercetari in Transporturi “ INCERTRANS “ S.A.
ce va avea loc in data de 21 (22) Martie 2016

La punctul 1
Art.1 Se  aproba  /  se  respinge  cu  .....  voturi  pentru,  ........  voturi  impotriva,  ........  voturi  abtinere,
indemnizatia  membrilor  neexecutivi  ai  Consiliului  de  Administratie  al  S.C.  Institutul  de  Cercetari  in
Transporturi  „INCERTRANS”  S.A.,  pentru  exercitiul  financiar  2016  (01.01.2016  –  31.12.2016),  in
cuantum de …... lei / luna – brut, incepand cu data de 01.01.2016;

Art.2 Se  aproba  /  se  respinge  cu  .....  voturi  pentru,  ........  voturi  impotriva,  ........  voturi  abtinere,
indemnizatia  membrului  executiv  al  Consiliului  de  Administratie  al  S.C.  Institutul  de  Cercetari  in
Transporturi „INCERTRANS” S.A., care este si Directorul General al societatii, pentru exercitiul financiar
2016 (01.01.2016 – 31.12.2016), in cuantum de …... lei / luna – brut, incepand cu data de 01.01.2016;

Art.3 Se  aproba  /  se  respinge  cu  .....  voturi  pentru,  ........  voturi  impotriva,  ........  voturi  abtinere,
indemnizatia reprezentantului actionarului majoritar In Adunarea Generala a Actionarilor S.C. Institutul
de  Cercetari  in  Transporturi  „INCERTRANS”  S.A.,  pentru  exercitiul  financiar  2016  (01.01.2016  –
31.12.2016), in cuantum de …... lei / sedinta – brut.

La punctul 2
Art.1 Se aproba / se respinge cu ..... voturi pentru, ........ voturi impotriva, ........ voturi abtinere, Bugetul
de Venituri si Cheltuieli al S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A. pentru anul 2016.

La punctul 3
Art.1 Se  aproba  /  se  respinge  cu  .....  voturi  pentru,  ........  voturi  impotriva,  ........  voturi  abtinere,
imputernicirea  Presedintelui  Consiliului  de  Administratie  pentru  semnarea  hotararilor  AGOA,
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  hotararilor,
conform prevederilor  legale,  precum si  pentru acordarea dreptului  de  a delega unei  alte persoane
mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate. 

La punctul 4
Art.1 Se aproba / se respinge cu ..... voturi pentru, ........ voturi impotriva, ........ voturi abtinere, data de
08.04.2016 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng
efectele hotărârii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 238 alin.
1 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările si completările ulterioare.

La punctul 5
Art.1 Se aproba / se respinge cu ..... voturi pentru, ........ voturi impotriva, ........ voturi abtinere, data de
07.04.2016 ca ex-data, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare
obiect  al  hotararii,  se  tranzactioneaza  fara  drepturile  care  deriva  din  hotarare,  in  conformitate  cu
prevederile art. 2 lit. F) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009


