
 

pentru PERSOANĂ JURIDICĂ 
 
 
 

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ DE REPREZENTARE  - VOT SECRET - 
pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. 

convocata pentru data de 22(23) Februarie 2022 

 
Subscrisa, 

Denumire:  
înregistrată în:  

nr. înreg.  

cod unic de înregistrare  

 
legal reprezentată prin 

Nume:  

Prenume:  

CNP  

în calitate de:  

deţinătoare a:  acţiuni emise de Societatea Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS - S.A. 

reprezentând:  % din numărul total de acţiuni, care îmi conferă 

dreptul la:  voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, 

reprezentând:  % din numărul total de drepturi de vot 

 
numesc prin prezenta pe 

Nume mandatar:  

Prenume mandatar:  

CNP  

Act identitate: Seria        nr.          Emis de:                                              la data:   

 
ca reprezentant al meu la şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ce va avea loc la data de 22 Februarie 2022, ora 
10:30, la adresa punctului de lucru situat in Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Baneasa Business & Technology 
Park, clădirea B, aripa B1, et. 1 si 2, sector 1, sau la data de 23 Februarie 2022 la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, în cazul în care 
cea dintâi nu s-ar putea ţine, să exercite dreptul la vot aferent deţinerilor mele înregistrate în registrul acţionarilor Institutul 
de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS -  S.A., după cum urmează:  
 

1. Revocarea administratorilor ca urmare a incetarii mandatului;  Buletin de vot secret 
(se inmânează in sedintă) 

2. Alegerea administratorilor Societatii;  Buletin de vot secret 
(se inmânează in sedintă) 

12.   Alegerea a doi administratori, membri in Consiliul de administratie al societatii 
Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A, pentru o perioada de 4 luni, cu 
posibilitatea prelungirii, pe locurile ramase vacante ca urmare a expirarii mandatului a doi 
administratori. 

 Buletin de vot secret 
(se inmânează in sedintă) 

 
 
 
 
 
 
 
 Semnătura reprezentantului legal  Semnătura împuternicitului 
 Data depunerii împuternicirii: _____________________ Numele  şi prenumele împuternicitului (cu majuscule) 
 
 
 
 
 
 


