
BULETIN DE VOT - pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  
S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” SA 

convocata pentru data de 25 (26) Aprilie 2016

Subsemnatul / Subscrisa __________________________________________________________________________

Nr. actiuni: 

imi exercit dreptul de vot aferent detinerilor mele la data de referinta 15.04.2016 in Registrul Actionarilor, 
dupa cum urmeaza:                    

1 Aprobarea situatiilor financiare anuale ale S.C. Institutul de Cercetari
in Transporturi INCERTRANS S.A. aferente exercitiului financiar 2015
(Bilantul Contabil, Contul de profit si pierderi, Repartizarea profitului)
pe  baza  Raportului  Administratorilor  si  a  Raportului  auditorului
financiar.

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE

2 Aprobarea  descarcarii  de  gestiune a  Consiliului  de  Administratie  al
S.C.  Institutul  de  Cercetari  in  Transporturi  INCERTRANS S.A.  pentru
activitatea  desfasurata  in  anul  2015,  pe  baza  Raportului
Administratorilor si a Raportului auditorului financiar .

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE

3 Aprobarea mandatarii  Presedintelui  CA  /  Director  General sa
efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru
aducerea la indeplinire a Hotararilor AGOA, sa depuna si sa preia acte
si sa semneze in acest scop in numele Societatii in relatiile cu Registrul
Comertului,  ASF,  BVB,  Depozitarul  Central,  precum  si  alte  entitati
publice  sau  private.  Mandatarul  sus  mentionat  va  putea  delega
puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane, dupa
cum considera necesar.

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE

4 Aprobarea datei de  13.05.2016 ca  dată de înregistrare, respectiv de
identificare  a  acţionarilor  asupra  cărora  se  răsfrâng  efectele
hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, în conformitate
cu dispoziţiile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de
capital, cu modificările si completările ulterioare.

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE

5 Aprobare datei  de  12.05.2016  ca ex-data,  respectiv data anterioara
datei  de  inregistrare  la  care  instrumentele  financiare  obiect  ale
hotararilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarari,
in conformitate cu prevederile art. 2 lit. F) din Regulamentul CNVM nr.
6/2009. 

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE

L.S. ______________________________________________ 

(Reprezentant legal S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A.)



BULETIN DE VOT - pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor  
S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” SA 

convocata pentru data de 25 (26) Aprilie 2016

Subsemnatul / Subscrisa __________________________________________________________________________

Nr. actiuni: 

imi exercit dreptul de vot aferent detinerilor mele la data de referinta 15.04.2016 in Registrul Actionarilor, 
dupa cum urmeaza:                    

1 Aprobarea  modificarilor  la  actul  constitutiv al  S.C.  Institutul  de
Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A. 

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE

2 Aprobarea actului constitutiv actualizat al S.C. Institutul de Cercetari
in  Transporturi  –  INCERTRANS  S.A.,  consolidat  cu  modificarile
aprobate.

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE

3 Aprobarea mandatarii  Presedintelui  CA  /  Director  General sa
efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru
aducerea  la  indeplinire  a  Hotararilor  AGEA,  semnarii  si  depunerii
Actului  Constitutiv  actualizat  la  Oficiul  Registrului  Comertului  de pe
langa Tribunalul Bucuresti, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in
acest scop in numele Societatii in relatiile cu Registrul Comertului, ASF,
BVB, Depozitarul Central, precum si alte entitati publice sau private.
Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform
celor de mai sus, oricarei persoane, dupa cum considera necesar.

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE

4 Aprobarea datei de  13.05.2016 ca  dată de înregistrare, respectiv de
identificare  a  acţionarilor  asupra  cărora  se  răsfrâng  efectele
hotărârilor  Adunării  Generale  Extraordinare  a  Acţionarilor,  în
conformitate  cu dispoziţiile  art.  238 alin.  1  din  Legea nr.  297/2004
privind piaţa de capital, cu modificările si completările ulterioare.

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE

5 Aprobare datei  de  12.05.2016 ca  ex-data,  respectiv data anterioara
datei  de  inregistrare  la  care  instrumentele  financiare  obiect  ale
hotararilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarari,
in conformitate cu prevederile art. 2 lit. F) din Regulamentul CNVM nr.
6/2009. 

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE

L.S. ______________________________________________ 

(Reprezentant legal S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A.)


