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Procură specială  

pentru acţionari persoane juridice 
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA/AGEA) și pentru Adunarea Generală 

Extraordinară a Acționarilor (AGEA) a  

STUDIOURILE MEDIA PRO SA 

din data de 16 februarie 2016 

 

Subscrisa, [________________________________] 

 

(ATENŢIE! se va completa cu denumirea acţionarului persoană juridică) 

 

 

cu sediul social situat în [_______________________________________], înmatriculată la Registrul 

Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [_____________________], cod 

unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente 

[_____________________], 

 

reprezentată legal prin [________________________________] 

 

 

(ATENŢIE! se va completa cu numele şi prenumele reprezentantului legal al acţionarului persoană 

juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calităţii de reprezentant) 

 

deţinător al unui număr de [__________________] acţiuni, reprezentând [___] % dintr-un total de 

[___________________] acţiuni emise de STUDIOURILE MEDIA PRO S.A., înmatriculată la Registrul 

Comerţului Bucureşti sub nr. J23/2525/2002, cod unic de înregistrare 2788488, cu sediul social situat în 

strada Studioului Nr. 1, Loc. Buftea, Oraş Buftea, Judeţ Ilfov, România (Societatea),  

 

care îmi conferă un număr de [__________________] drepturi de vot, reprezentând [____]% din capitalul 

social vărsat şi [____]% din totalul drepturilor de vot în AGOA/AGEA, 

 

împuternicesc prin prezenta pe:  

 

[________________________________], 

 

(ATENŢIE! se va completa cu numele şi prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă 

această procură)  

 

 

identificat cu B.I./C.I./paşaport seria [____], nr. [___________], eliberat de 

[________________________], la data de [______________], CNP [________________________], 

având domiciliul în [____________________________________________________________].  

 

SAU 

 

[________________________________________] 

 

(ATENŢIE! se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă procură) 

 

cu sediul social situat în [__________________________________________], înmatriculată la Registrul 

Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [_______________________], 

cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente 

[______________________],  

 

reprezentată legal prin [____________________________] 
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(ATENŢIE! se va completa cu numele şi prenumele reprezentantului legal) 

 

 

identificat cu B.I./C.I./paşaport seria [____], nr. [___________], eliberat de 

[________________________], la data de [______________], CNP [________________________], 

având domiciliul în [____________________________________________________________],  

 

drept reprezentant al meu în AGOA/AGEA Societății ce va avea loc în data de 16 februrie 2016, ora 

10
00

/ORA 11
00

 (ora României), la sediul Societății, strada Studioului Nr. 1, Loc. Buftea, Oraş Buftea, 

Judeţ Ilfov, România, 

 

să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate în registrul acţionarilor la data de referinţă, 

după cum urmează: 

 

  Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 

 

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv luarea la cunostinta de demisia Domnilor 

Aleksandras Cesnavicius si Attila Toth din functiile de administratori detinute in cadrul 

Consiliului de Administratie al Societatii incepand cu data de 17.10.2015 si descarcarea de 

gestiune a acestora pentru mandatul exercitat pana la data de 17.10.2015:  

 

 PENTRU ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE 

      
 

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv numirea unui nou Consiliul de Administratie, ca 

urmare a demisiei Domnilor Aleksandras Cesnavicius si Attila Toth, pentru un mandat de 4 

(patru) ani, incepand cu data de 17.10.2015, precum si stabilirea puterilor acordate membrilor 

Consiliului de Administratie. La data prezentului convocator, propunerile pentru cei 3 (trei) 

membri ai Consiliului de Administratie sunt urmatoarele: 

- KUSHNER DONALD STANLEY, cetatean american, nascut la 2 martie 1945, 

in Rhode Island, Statele Unite ale Americii, cu domiciliul in 1847 Sunset Plaza 

Drive, Hollywood, California, Statele Unite ale Americii, identificat cu pasaport 

nr. 452037525, emis de United States Department la data de 6 mai 2010 si valabil 

pana la 5 mai 2020; 

- CRISTESCU POLYANA-DANIELA-LUMINITA, cetatean roman, nascuta la 

26 octombrie 1954, in Tirgoviste, jud. Dimbovita, Romania, cu domiciliul in str. 

Herastrau nr. 39, ap. 1, Bucuresti, Sector 1, Romania, identificata cu CI seria EP 

nr. 261054, emisa de D.E.P.A.B.D. la data de 23 octombrie 2015 si valabila pana 

la 26 octombrie 2075, CNP 2541026400603; 

- COJOCARU VIORICA, cetatean roman, nascuta la 2 octombrie 1981, in Ciucur 

Mingir, Moldova, cu domiciliul in Bld. Luptatorilor nr. 62-64, et.3, ap. 14, 

Bucuresti, Sector 1, Romania, identificata cu CI seria RR no. 652986, emisa de 

SPCEP S1 biroul nr.5 la data de 14 ianuarie 2010 si valabila pana la 2 octombrie 

2020, CNP 2811002410136; 

- BALAN IOAN, cetatean roman, nascut la data de 5 octombrie 1929, in Comuna 



3 

 

Vaidei, Judetul Hunedoara, domiciliat in Bucuresti, Strada Orbescu Dimitrie nr. 

11, Etaj 3, Apartament 4, Sector 2, Romania, identificat cu CI seria RX nr. 136268 

emisa de Sectia 6 la data de 16 iulie 1999, CNP 1291005400011. 

 

 

 PENTRU ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE 

      

 

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv Analiza si aprobarea Bugetului de venituri si 

cheltuieli pentru exercitiul financiar 2016: 
 

 

 PENTRU ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE 

      

 

4.  Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv Scoaterea din evidenta contabila a Societatii a 

creantelor si datoriilor pentru societatile care au fost radiate in cursul anului 2014/2015 ori 

care s-au prescris: 
 

 

 PENTRU ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE 

      

 

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectivAcordarea unor imputerniciri persoanelor care vor 

aduce la indeplinire hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, inclusiv 

acordarea dreptului de semnatura a oricaror acte care vor fi necesare in vederea implementarii 

hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor: 
 

 

 PENTRU ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE 

      

 

 

 

Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 

 

6. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv modificarea actului constitutiv după cum urmează:  

 

(a) modificarea Articolelor 17, 18, 20 din Actul Constitutiv al Societatii si a altor articole 

relevante pentru a reflecta schimbarea administratorilor in conformitate cu decizia AGOA si 

puterile acordate respectivilor administratori, precum si in vederea modificarii modului de 

conducere si reprezentare a Societatii. 

Articolele modificate vor avea urmatorul continut: 

Articolul 17 - “Organizarea Consiliului de Administratie si reprezentarea 

Societatii.”  
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Societatea este administrata si reprezentata in fata tertilor de Consiliul de 

Administratie, in conditiile prezentului Act Constitutiv. 

Consiliul de Administratie va fi format din 3 membri, care pot avea calitatea de 

actionari, numiti pentru un mandat de 4 (patru) ani, cu posibilitatea realegerii 

acestora. Pentru o mai buna intelegere, membrii Consiliului de Adminstratie vor fi 

denumiti in continuare „Administrator 1”, „Administrator 2” si „Administrator 

3”, denumiti astfel, in scopul reglarii raporturilor intre administratori in 

functionarea Consiliului de Administratie, a modului de luare a deciziilor in 

Consiliul de Administratie si a reprezentarii Societatii.  

Reprezentarea Societatii. In relatiile cu tertii, Societatea este reprezentata de un 

Administrator A si un Administrator B, actionand cu puteri in solidar si drept de 

semnatura conjunct. Oricare dintre Administratorii A si B il poate imputernici pe 

celalalt sa semneze si in numele sau, conditia semnaturii conjuncte fiind astfel 

indeplinita. Deasemenea, Administratorul A si Administratorul B impreuna pot sa 

delege pe administratorul C sau pe un tert sa reprezinte Societatea si sa semneze 

acte juridice in numele si pe seama acesteia. 

Structura Consiliului de Administratie al Societatii constituita din „Administratorul 

1”, „Administratorul 2” si „Administratorul 3” este aprobata prin Decizia 

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. 

Adunarea Generală a Acționarilor va putea numi ca administrator și o persoană 

juridică în condițiile legii. 

Administratorii trebuie sa fie asigurati pentru raspundere profesionala. 

Cand se creeaza un loc vacant in Consiliul de Administratie, Adunarea Generala a 

Actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant, durata 

mandatului acestuia fiind egala cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului 

precedesorului sau. Administratorii ramasi au obligatia convocarii deindata a 

Adunarii Generale a Actionarilor in vederea completarii numarului de membri ai 

Consiliului de Administratie.  

Consiliul de Administratie este condus de Presedinte sau in absenta acestuia, de 

Vicepresedinte, alesi de catre membrii Consiliului de Administratie dupa urmatorul 

algoritm: Presedintele este ales pentru un mandat ce nu poate depasi durata 

mandatului sau de administrator, de catre membrii Consiliului de Administratie, 

dintre Administratorul A si Administratorul B, cu majoritate simpla. 

Administratorul A sau B care nu este ales Presedinte va fi Vicepresedintele 

Consiliului de Administratie. 
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Membrii Consiliului de Administratie pot fi reprezentati doar de catre ceilalti 

membri ai Consiliului de Administratie, in cadrul sedintelor Consiliului de 

Administratie. 

Consiliul de Administratie se intruneste la sediul Societatii cel putin o data la 3 

luni, precum si ori de cate ori este necesar, la convocarea Presedintelui sau a 

Vicepresedintelui si ia decizii valide cu majoritate absoluta si cu vot favorabil 

exprimat cel putin al unui Administrator A si al unui Administrator B. In caz de 

blocaj decizional, Consiliul de Administratie are obligatia convocarii de indata a 

Adunarii Generale a Actionarilor. 

Convocarea pentru intrunirile Consiliului de Administratie va cuprinde locul, data, 

ora si ordinea de zi, neputandu-se lua nici o decizie asupra problemelor 

neprevazute, decat in caz de urgenta. 

Presedintele sau Vicepresedintele numeste un secretar, fie dintre membrii 

Consiliului, fie din afara acestuia, care va redacta procesul-verbal al sedintei. 

Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.  

Fara a aduce atingere posibilitatii Consiliului de Administratie de a adopta decizii 

unanime scrise, membrii Consiliului de Administratie renuntand astfel la 

formalitatile de convocare, fiecare administrator va primi, cu cel putin 7 (sapte) 

zile in prealabil, convocarea scrisa cu privire la sedintele Consiliului de 

Administratie. Respectivul convocator va preciza ordinea de zi si va fi transmis 

prin curier, fax sau e-mail la adresele, numerele de fax si adresele electronice pe 

care fiecare dintre membrii Consiliului de Administratie le va transmite Societatii, 

la acceptarea numirii sale in functie. 

La intrunirile Consiliului de Administratie, Directorul General si directorii vor 

prezenta rapoarte scrise despre operatiunile pe care le-au executat. 

Executarea operatiunilor Societatii va fi incredintata unuia sau mai multor 

directori executivi, salariati ai Societatii. Ei sunt raspunzatori fata de Societate si 

de terti pentru neindeplinirea indatoririlor lor, in aceleasi conditii ca si 

administratorii. 

Consiliul de Administratie si directorii raspund in conditiile legii pentru 

prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la Actul Constitutiv 

si pentru erorile/abaterile in administrarea Societatii. 

Administratorii Societatii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati 

daca, avand cunostinta de neregulile savarsite de catre acestia, nu le comunica 

auditorului financiar. 
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Raspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se intinde si la 

administratorii care au facut sa se constate, in Registrul deciziilor Consiliului de 

Administratie, impotrivirea lor si au incunostiintat despre aceasta in scris pe 

auditorul financiar. 

Pentru deciziile luate in sedintele la care administratorul nu a asistat, el ramane 

raspunzator daca, in termen de o luna de cand a luat cunostinta de acestea, nu si-a 

exprimat impotrivirea in formele aratate la alineatele precedente. 

Administratorul care, fara drept, isi substituie alta persoana raspunde solidar cu 

aceasta pentru eventualele pagube produse Societatii.”; 

Articolul 18 - „Atributiile Consiliului de Administratie” 

“Consiliul de Administratie are toate atributiile pe care legea si Actul Constitutiv i 

le stabilesc in sarcina, precum si toate acele atributii ale Adunarii Generale a 

Actionarilor a caror delegare este permisa de lege, Consiliul de Administratie 

urmand sa decida, inclusiv, dar fara a se limita la: (i) stabilirea directiilor 

principale de activitate si dezvoltare a Societatii; (ii) angajarea si concedierea 

personalului Societatii si directorilor executivi ai Societatii; (iii) stabilirea 

politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea 

planificarii financiare; (iv) numirea si revocarea directorilor si stabilirea 

remuneratiei acestora; (v) supravegherea activitatii directorilor; (vi) pregatirea 

raportului anual, organizarea Adunarii Generale a Actionarilor si implementarea 

hotararilor acesteia; (vii) schimbarea obiectului de activitate al Societatii, mai 

putin domeniul si obiectul principal de activitate; (viii) mutarea sediului Societatii; 

(ix) majorarea capitalului social, in conditiile Legii Societatilor si ale prezentului 

Act Constitutiv; (x) participarea Societatii la capitalul social al altor entitati, 

inclusiv cesionarea, primirea, cumpararea si vanzarea de parti sociale sau 

aportarea de bunuri ale Societatii in conditiile prezentului Act Constitutiv si ale 

legii, in acest sens; (xi) contractarea de imprumuturi si acordarea de garantii de 

catre Societate; (xii) reorganizarea operationala a Societatii; (xiii) aprobarea 

organigramei Societatii; (xiv) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii 

de insolventa.” 

Articolul 20 – „Directorul General” 

“Directorul General asigura conducerea operativa a Societatii in conditiile 

stabilite prin decizia Consiliului de Administratie. Atributiile Directorului General 

sunt cele stabilite de catre Consiliul de Administratie, care poate delega oricare 

dintre atributiile sale a caror delegare legea sau Actul Constitutiv nu o interzice, 

inclusiv dreptul de reprezentare a Societatii in fata tertilor.” 

 



7 

 

 PENTRU ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE 

      
 

 b)  Avand in vedere delistarea Societatii, conform Deciziei nr. 2383/28.09.2015 si Deciziei nr. 

2384/28.09.2015 emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara, urmeza a se elimina din Actul 

Constitutiv urmatoarele prevederi: (i) al doilea paragraf al Articolului 2; (ii) al doilea si al treilea 

paragraf al Articolului 7; (iii) primul paragraf al Articolului 10; (iv) al doilea paragraf al 

Articolului 26; (v) sintagma “dupa ce in prealabil modificarea a fost comunicata la Comisia 

Nationala a Valorilor Mobiliare” din primul paragraf al Articolului 29; (vi) primul paragraf al 

Articolului 33; (vii) primul paragraf al Capitolului XI – Dispozitii finale. 

 

 PENTRU ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE 

      
 

c) Modificarea paragrafului al treilea din Articolul 12 – „Adunarea Generala Ordinara se 

intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar.” 

 
 

 PENTRU ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE 

      
 

d) Eliminarea paragrafului al treilea din Articolul 12.2 si a paragrafelor 16 si 17 din Articolul 

9.2. al Actului Constitutiv. 

 

 PENTRU ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE 

      
 

e) Schimbarea vechii denumiri a Societatii „STUDIOURILE MEDIA PRO S.A.” in noua 

denumire „BUCHAREST FILM STUDIOS S.A.”. 

 

 PENTRU ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE 

      
 

 

7. Aprobarea Actului Constitutiv al Societatii, actualizat ca urmare a hotararilor adoptate in 

Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor si a cerintelor legale. 

 

 PENTRU ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE 

      

8. Analiza situatiei imprumutului acordat de MEDIA PRO ENTERTAINMENT ROMANIA 

S.A. conform contractului de imprumut nr. GN1581/20.11.2012 (1415/20.11.2012) prelungit 

pana la data de 31 octombrie 2015, in sensul clarificarii posiblitatii de rambursare, respectiv 

a prelungirii duratei contractului de imprumut in schimbul constituirii de garantii reale 
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imobiliare asupra unor bunuri ale Societatii, la solicitarea imprumutatorului MEDIA PRO 

ENTERTAINMENT ROMANIA S.A.. 

   

 PENTRU ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE 

      

9. Aprobarea si/sau ratificarea contractarii de catre Societate, in calitate de imprumutat, a unor 

imprumuturi de la terte parti, in vederea acoperirii cheltuielilor curente ale 

Societatii/reducerii pasivului acesteia, inclusiv acordarea garantiilor aferente respectivelor 

imprumuturi asupra unor active ale Societatii la solicitarea imprumutatorilor. 

 

 PENTRU ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE 

      

10. Imputernicirea Doamnei CRISTESCU Polyana-Daniela–Luminita, in vederea semnarii  

contractelor de imprumut si a contractelor de garantare aferente, inclusiv prelungirea 

imprumuturilor mentionate la punctul 3 si punctul 4 pe Ordinea de zi a AGEA. 

 

 PENTRU ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE 

      

 

11. Schimbarea siglei si a logo-ului Societatii, ca urmare a aprobarii schimbarii denumirii     

Societatii. 

 

 PENTRU ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE 

      

 

12. Acordarea unor imputerniciri persoanelor care vor aduce la indeplinire hotararile adoptate de 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, inclusiv acordarea dreptului de semnatura a 

oricaror acte care vor fi necesare in vederea implementarii hotararilor adoptate de Adunarea 

Generala Extraordinara a Actionarilor. 

 

 

 

 PENTRU ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE 

      

 
 

Notă: Indicaţi votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuţele pentru variantele „PENTRU”, 

„ÎMPOTRIVĂ” sau „ABŢINERE”. În situaţia în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuţă sau nu se 
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bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.  

 

Prezenta procură specială: 

 

1. este valabilă doar pentru AGOA/AGEA pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligaţia să 

voteze în conformitate cu instrucţiunile formulate de acţionarul care l-a desemnat, sub sancțiunea 

anularii votului de către secretarii şedinţei AGOA/AGEA; 

 

2. termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate este 16 februarie 2016; 

 

3. se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va 

înmâna împuternicitului şi un exemplar se va depune la sediul social al Societăţii; 

 

4. se semnează şi se datează de către acţionarul mandant; în cazul acţionarilor colectivi se semnează de 

toţi acţionarii colectivi; 

 

5. va fi completată de acţionarul mandant la toate rubricile înscrise; 

 

6. conţine informaţii în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 

297/2004, Regulamentul CNVM nr. 15/2004 şi cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009.  

 

Mandatarul meu mă va reprezenta în AGOA/AGEA în vederea îndeplinirii mandatului sus menţionat şi va 

fi împuternicit să semneze şi să primească orice documente necesare întocmite cu ocazia  AGOA/AGEA şi 

va consimţi la orice alte formalităţi prevăzute de lege, semnătura sa dată în limitele prezentului mandat 

fiindu-mi opozabilă. 

 

Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale. 

 

 

Data acordării procurii speciale: [_____________________] 

 

(ATENŢIE! in situația in care acţionarul va transmite succesiv mai mult de o procură specială, Societatea 

va considera că procura specială având o dată ulterioară revocă procura(ile) specială(e) anterioară(e)). 

 

Denumire acţionar persoană juridică:  

 

[_____________________________________________] 

 

 

Nume şi prenume reprezentant legal:  

 

[_____________________________________________] 

(ATENŢIE! se va completa cu denumirea acţionarului persoană juridică şi cu numele şi prenumele 

reprezentantului legal, în clar, cu majuscule) 

 

Semnătura:   

 

(ATENŢIE! se va completa cu semnătura reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică şi se va 

ştampila, după caz) 

 


