
 

 

 

 

 

 
 

PROIECT DE HOTARARE A  
 ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR 

SOCIETATII STUDIOURILE MEDIA PRO S.A. 
Nr. 2 din .......01.2014 

 
Actionarii societatii STUDIOURILE MEDIA PRO S.A. (denumita in continuare 

Societatea), persoana juridica romana, cu sediul in Buftea, str. Studioului nr. 1, judetul 
Ilfov, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub 
nr. J23/2525/2002, CIF RO 2788488, respectiv 

 
.... 

 
legal intruniti, la ....... convocare, in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a 
Actionarilor astazi, .........01.2014, ora 13:00, la sediul Societatii, in urma exercitarii 
dreptului de vot cu privire la punctele cuprinse pe Ordinea de zi a sedintei Adunarii 
Generale Extraordinare a Actionarilor, au adoptat urmatoarele 
 

HOTARARI: 
 

1. Modificarea art.12 punct 12.2 alin. 2 – “Atributii” - din Actul Constitutiv al 
Societatii care va avea urmatorul continut: 
 
“Actionarii convin ca atributiile prevazute la literele b), c) si f) sa fie delegate Consiliului 
de Administratie.” 

 
 Hotararea a fost adoptata cu un numar de ........ voturi valabil exprimate (din care .... 
voturi pentru si .... voturi impotriva), aferente detinerii unui numar de ...... actiuni, 
reprezentand ..........% din capitalul social al Societatii. 
 
2. Modificarea art.17 alin. 4 – “Organizarea” - din Actul Constitutiv al Societatii ca 

urmare a numirii noilor administratori. 
 
 Hotararea a fost adoptata cu un numar de ........ voturi valabil exprimate (din care .... 
voturi pentru si .... voturi impotriva), aferente detinerii unui numar de ...... actiuni, 
reprezentand ..........% din capitalul social al Societatii. 
 
3. Modificarea art.17 alin. 12 – “Organizarea” - din Actul Constitutiv al Societatii 

care va avea urmatorul continut: 
 

“In relatiile cu tertii, Societatea este reprezentata de catre doi dintre administratorii 
Societatii care vor angaja Societatea numai impreuna, pe baza si in limitele imputernicirilor 
acordate de Adunarea Generala a Actionarilor. Oricare dintre acestia poate sa delege o parte 
din atributiile sale pe probleme limitate unor terte persoane.” 
 
 Hotararea a fost adoptata cu un numar de ........ voturi valabil exprimate (din care .... 
voturi pentru si .... voturi impotriva), aferente detinerii unui numar de ...... actiuni, 
reprezentand ..........% din capitalul social al Societatii. 
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4. Modificarea art.18 alin. 1 punctele a) si k) – “Atributiile Consiliului de 
Administratie” - din Actul Constitutiv al Societatii care vor avea urmatorul 
continut: 

 
“a) aproba organigrama Societatii; 
.... 
k) adopta hotarari prin delegare de competenta pentru punctele b), c) si f) ale articolului 

12.2 – atributii Adunarea Generala Extraordinara.” 
 

 Hotararea a fost adoptata cu un numar de ........ voturi valabil exprimate (din care .... 
voturi pentru si .... voturi impotriva), aferente detinerii unui numar de ...... actiuni, 
reprezentand ..........% din capitalul social al Societatii. 

 
5. Aprobarea Actului Constitutiv al Societatii, actualizat ca urmare a hotararilor 

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

 
 Hotararea a fost adoptata cu un numar de ........ voturi valabil exprimate (din care .... 
voturi pentru si .... voturi impotriva), aferente detinerii unui numar de ...... actiuni, 
reprezentand ..........% din capitalul social al Societatii. 
 
6. Mandatarea doamnei Eugenia Balan, Director General, să semneze Hotărârile 

Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor si Actul Constitutiv 
actualizat al Societatii şi să îndeplinească toate şi oricare formalităţi cerute de 
lege pentru înregistrarea, punerea în executare şi pentru asigurarea opozabilităţii 
către terţe persoane a hotărârilor luate. Doamnei Eugenia Balan îi este conferit 
dreptul de a delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea 
formalităţilor menţionate mai sus. 

 
 Hotararea a fost adoptata cu un numar de ........ voturi valabil exprimate (din care .... 
voturi pentru si .... voturi impotriva), aferente detinerii unui numar de ...... actiuni, 
reprezentand ..........% din capitalul social al Societatii. 
 
7. Stabilirea datei de 24 ianuarie 2014 ca „Dată de Înregistrare” conform art. 238 

din Legea 297/2004 privind piaţa de capital, respectiv data de înregistrare a 
acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunarii Generale 
Extraordinare a Actionarilor. 

 
 Hotararea a fost adoptata cu un numar de ........ voturi valabil exprimate (din care .... 
voturi pentru si .... voturi impotriva), aferente detinerii unui numar de ...... actiuni, 
reprezentand ..........% din capitalul social al Societatii. 
 

Redactata si semnata, in 3 (trei) exemplare originale, astazi, .............2014. 
 

Actionarii, 
Reprezentati prin Eugenia Balan 

Conform mandatului acordat prin Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor  
din ………..2014 

 
___________________________________________ 


