
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 25 (25) Aprilie 2016

La punctul 1
Art.1 Se  aproba  /  se  respinge  cu  .....  voturi  pentru,  ........  voturi  impotriva,  ........  voturi  abtinere,
situatiile  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.

Art.2 Se aproba repartizarea profitului net in valoare de 193.474 lei, dupa cum urmeaza:

rezerva legala   ..............................................................    9.474 lei

acoperirea pierderii contabile din anii anteriori …........  183.800 lei

La punctul 2
Art.1 Se  aproba  /  se  respinge  cu  .....  voturi  pentru,  ........  voturi  impotriva,  ........  voturi  abtinere,
descarcarea 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 .

La punctul 3
Art.1 Se  aproba  /  se  respinge  cu  .....  voturi  pentru,  ........  voturi  impotriva,  ........  voturi  abtinere,
mandatarea  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.

La punctul 4
Art.1 Se aproba / se respinge cu .........  voturi pentru, ..........  voturi impotriva, ..........  voturi abtinere,
data 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.

La punctul 5
Art.1 Se aproba / se respinge cu ......... voturi pentru, ........... voturi impotriva, ........... voturi abtinere,
data 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. 



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

S.C.  Institutul de Cercetari in Transporturi “ INCERTRANS “ S.A.
ce va avea loc in data de 25 (25) Aprilie 2016

La punctul 1
Art.1 Se  aproba  /  se  respinge  cu  .....  voturi  pentru,  ........  voturi  impotriva,  ........  voturi  abtinere,
modificarile la actul constitutiv al S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A. dupa
cum urmeaza:

Dispozitiile Art. 13.3 din Actul Constitutiv se modifica si vor avea urmatorul continut:
“Adunarea generală ordinară a societăţii se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la
încheierea exerciţiului financiar.”

Dispozitiile Art. 13.3 din Actul Constitutiv (atributii Adunarea Generala Ordinara), paragrafele f) si g) se
modifica si vor avea urmatorul continut:
f) să hotărască acţionarea în justiţie a membrilor consiliului de administraţie sau auditorului financiar,
după caz, pentru daunele produse societăţii ȋn exercitarea mandatului/funcţiei;
g) să aleagă şi să revoce auditorul financiar şi să fixeze durata minimă a contractului de audit;

Dispozitiile Art. 13.3 din Actul Constitutiv (atributii Adunarea Generala Extraordinara), paragraful j) se
modifica si va avea urmatorul continut:
j) modificarea numărului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora;

Dispozitiile Art. 14.9 din Actul Constitutiv se modifica si vor avea urmatorul continut:
14.9 În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor  sau auditorului financiar în
convocare se va menţiona că lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi
calificarea profesională ale persoanelor propuse se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi
completată de aceştia.

Dispozitiile Art. 17.2 din Actul Constitutiv se modifica si vor avea urmatorul continut:
17.2 La  prima convocare, pentru validitatea deliberărilor în cadrul adunării  generale extraordinare a
acţionarilor,  este necesară prezenţa acţionarilor,  personal  sau prin reprezentanţi,  care să deţină cel
puţin 1/2 din numărul total de drepturi de vot.
Hotărârile  adunării  generale  extraordinare  vor  fi  adoptate  cu  majoritatea  voturilor  deţinute  de
acţionarii prezenţi sau reprezentaţi.
La cea de-a doua convocare, pentru validitatea deliberărilor în cadrul adunării generale extraordinare a
acţionarilor, este necesară prezenţa acţionarilor, personal sau prin reprezentanţi, care să reprezinte cel
puţin  2/5  din  drepturile  de  vot,  iar  hotărârile  vor  fi  adoptate  cu  majoritatea  voturilor  deţinute  de
acţionarii  prezenţi  sau  reprezentaţi,  mai  puţin  cele  care  privesc  modificarea  obiectului  principal  de
activitate al societăţii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de
fuziune, divizare sau de dizolvare a societăţii, pentru care este necesară o majoritate de cel puţin 2/3 din
drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi.

Dispozitiile Art. 19.7 din Actul Constitutiv se modifica si vor avea urmatorul continut:
19.7 Membrii consiliului de administraţie sunt aleşi de adunarea generală ordinară a acţionarilor pentru
un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi.

Dispozitiile Art. 21.1 din Actul Constitutiv se modifica si vor avea urmatorul continut:
21.1 Şedintele consiliului de administraţie au loc cel putin odata la 3 luni, la sediul social sau în alt loc
comunicat de preşedinte.

Dispozitiile Art. 25 din Actul Constitutiv se modifica si vor avea urmatorul continut:



25.1 Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul
de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente.
25.2 Auditorul intern trebuie să raporteze periodic directorului general şi consiliului de administraţie cu
privire la scopul, autoritatea, responsabilitatea şi funcţionarea activităţii de audit intern, în raport cu
planul stabilit. Rapoartele trebuie să includă aspecte legate de expunerile la riscurile semnificative şi
controlul acestora, de guvernanţa corporativă, precum şi alte aspecte necesare conducerii executive şi
consiliului de administraţie sau solicitate de aceste organe.

La punctul 2
Art.1 Se aproba / se respinge cu ..... voturi pentru, ........ voturi impotriva, ........ voturi abtinere,  actul
constitutiv actualizat al S.C. Institutul  de Cercetari  in Transporturi  – INCERTRANS S.A.,  consolidat cu
modificarile aprobate.

La punctul 3
Art.1 Se  aproba  /  se  respinge  cu  .....  voturi  pentru,  ........  voturi  impotriva,  ........  voturi  abtinere,
mandatarea  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.

La punctul 4
Art.1 Se aproba / se respinge cu ..... voturi pentru, ........ voturi impotriva, ........ voturi abtinere, data 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.

La punctul 5
Art.1 Se aproba / se respinge cu ..... voturi pentru, ........ voturi impotriva, ........ voturi abtinere, data
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


