
 

 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE A 

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR 
SOCIETĂŢII STUDIOURILE MEDIA PRO S.A. 

Nr. __ din 28 APRILIE 2014 
 

 
Acţionarii STUDIOURILE MEDIA PRO S.A. („Societatea”), persoană juridică română cu 

sediul în Str. STUDIOULUI Nr. 1, Oraş Buftea, Judeţ Ilfov, înmatriculată la Oficiul Registrului 
Comerţului sub nr. J23/2525/2002, având Cod Unic de Înregistrare 2788488, respectiv 

 
... 
 
 
legal întruniţi, la ....... convocare, în şedinţa Adunării Generale Extraordinare a 

Acţionarilor, astăzi, 28 aprilie 2014, ora 11:00, la sediul Societăţii, în urma exercitării 
dreptului de vot cu privire la punctele cuprinse pe ordinea de zi a şedinţei Adunării 
Generale Extraordinare a Acţionarilor, au adoptat următoarele 

 
HOTĂRÂRI: 

 

1. Ratificarea Acordului de Încetare a Mandatului de Administrator având data de 26 
Februarie 2014, încheiat între Dl. Cosmin-Andrei Ion şi Societate. 

 
Hotărârea a fost adoptată cu un număr de ........ voturi valabil exprimate (din care .... 
voturi pentru şi .... voturi împotriva), aferente deţinerii unui număr de ...... acţiuni, 
reprezentând ..........% din capitalul social al Societăţii. 

 
2. Aprobarea casărilor şi propunerea spre vânzare a mijloacelor fixe conform 

inventarului aferent anului 2013. 
 

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de ........ voturi valabil exprimate (din care .... 
voturi pentru şi .... voturi împotriva), aferente deţinerii unui număr de ...... acţiuni, 
reprezentând ..........% din capitalul social al Societăţii. 

 
3. Scoaterea din evidenţa contabilă a creanţelor şi datoriilor pentru societăţile ce au 

fost radiate în cursul anului 2013 sau care sunt prescrise. 
 

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de ........ voturi valabil exprimate (din care .... 
voturi pentru şi .... voturi împotriva), aferente deţinerii unui număr de ...... acţiuni, 
reprezentând ..........% din capitalul social al Societăţii. 

 
4. Aprobarea raportului de evaluare a clădirilor şi a construcţiilor speciale, întocmit 

de firma de evaluare Colliers International SRL, având data de 31 decembrie 2013, 
şi înregistrarea acestuia în bilanţul contabil la 31 decembrie 2013. 

 
Hotărârea a fost adoptată cu un număr de ........ voturi valabil exprimate (din care .... 
voturi pentru şi .... voturi împotriva), aferente deţinerii unui număr de ...... acţiuni, 
reprezentând ..........% din capitalul social al Societăţii. 
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5. Modificarea Articolului 17 paragraf 4 – „Organizarea” - din Actul Constitutiv al 
Societăţii ca urmare a numirii noului Administrator. 

 
Hotărârea a fost adoptată cu un număr de ........ voturi valabil exprimate (din care .... 
voturi pentru şi .... voturi împotriva), aferente deţinerii unui număr de ...... acţiuni, 
reprezentând ..........% din capitalul social al Societăţii. 

 
6. Aprobarea Actului Constitutiv al Societăţii, actualizat ca urmare a hotărârilor 

adoptate în Adunarea Generală Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor şi a 
cerinţelor legale. 

 
Hotărârea a fost adoptată cu un număr de ........ voturi valabil exprimate (din care .... 
voturi pentru şi .... voturi împotriva), aferente deţinerii unui număr de ...... acţiuni, 
reprezentând ..........% din capitalul social al Societăţii. 

 
7. Mandatarea dlui. Andrei-Radu Culic, cetăţean român, născut la data de 8 iunie 

1974, cu domiciliul în Voluntari, Şos. Erou Nicolae Iancu Nr. 103, Vila A16, Jud. 
Ilfov, identificat prin Carte de Identitate seria IF nr. 315450, eliberată de SCLEP 
Voluntari la data de 10 mai 2012, Cod Numeric Personal 1740608463043, să 
semneze, în numele şi pentru Societate, Hotărârile Adunării Generale Ordinare şi 
Extraordinare a Acţionarilor, Actul constitutiv actualizat al Societăţii, precum şi 
contractul de mandat care va fi încheiat cu noul administrator, după caz, şi să 
îndeplinească oricare şi toate formalităţile necesare pentru înregistrarea, punerea 
în executare şi asigurarea opozabilităţii faţă de terţe persoane a hotărârilor luate, 
incluzând, fără a se limita la redactarea, aprobarea, semnarea, solicitarea şi 
primirea de la autorităţile competente a tuturor declaraţiilor şi documentelor 
necesare. Dl. Andrei-Radu Culic va putea împuternici alte persoane în vederea 
exercitării prerogativelor indicate mai sus. 

 
Hotărârea a fost adoptată cu un număr de ........ voturi valabil exprimate (din care .... 
voturi pentru şi .... voturi împotriva), aferente deţinerii unui număr de ...... acţiuni, 
reprezentând ..........% din capitalul social al Societăţii. 

 
8. Stabilirea datei de 20 mai 2014 ca „Dată de Înregistrare” conform Articolului 238 

din Legea nr. 297/2004, respectiv data de înregistrare a acţionarilor asupra cărora 
se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor. 

 
Hotărârea a fost adoptată cu un număr de ........ voturi valabil exprimate (din care .... 
voturi pentru şi .... voturi împotriva), aferente deţinerii unui număr de ...... acţiuni, 
reprezentând ..........% din capitalul social al Societăţii. 

 

 
 

Redactată şi semnată în 3 (trei) exemplare originale astăzi, [data]. 
 
 

Acţionarii, 
Reprezentaţi prin Dl. Andrei-Radu Culic, 

Conform mandatului acordat de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din 
[data]. 

 
 

___________________________________ 
 


