
 

 

 

 

 

 
PROIECT DE HOTARARE A  

 ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR 
SOCIETATII STUDIOURILE MEDIA PRO S.A. 

Nr. 1 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 Ordinare a Actionarilor 
astazi, .........01.2014, ora 12:00, la sediul Societatii, in urma exercitarii dreptului de 
vot cu privire la punctele cuprinse pe Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale 
Ordinare a Actionarilor, au adoptat urmatoarele 

 
HOTARARI: 

 
1. Revocarea administratorilor Silviu-Relu Viju care a indeplinit functia de 

Presedinte al Consiliului de Administratie si Andrei Boncea care a indeplinit 
functia de Vicepresedinte al 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. Numirea ca Administrator a domnului CHRISTOPH BENEDICT MAINUSCH, 

pentru un mandat cu durata egala cu cel al administratorilor in curs, respectiv 
pana la data de 19.11.2015, care va indeplini functia de Presedinte al 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. 
 
3. Numirea ca Administrator a domnului ALEKSANDRAS CESNAVICIUS, pentru un 

mandat cu durata egala cu cel al administratorilor in curs, respectiv pana la data 
de 19.11.2015, care va indeplini functia de Vicepresedinte al 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. 
 
4. Stabilirea remuneratiei administratorilor si a Directorului General.  
 
 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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5. 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 

Ordinare 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, .....01.2014. 
 

Actionarii, 
Reprezentati prin Eugenia Balan 

Conform mandatului acordat prin Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor  
din …..01.2014 

 

______________________ 


