
 

 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE A 

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 Ordinare a 

Acţionarilor, astăzi, ......aprilie 2014, ora 10:00, la sediul Societăţii, în urma exercitării 
dreptului de vot cu privire la punctele cuprinse pe ordinea de zi a şedinţei Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor, au adoptat următoarele 

 
HOTĂRÂRI: 

 

1. Luarea la cunoştinţă cu privire la renunţarea Dlui. Cosmin-Andrei Ion la mandatul 

de Administrator şi de membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii. 

 

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. Numirea Dlui. Attila Toth, cetăţean român, născut la data de 5 octombrie 1971, în 

Mun. Braşov, jud. Braşov, domiciliat în Drm. Lăpuş nr. 100B, ap. 2, sector 1, 

Bucureşti, identificat prin Carte de Identitate Seria RR, Număr 661883, emisă de 

SPCEP S1 biroul nr. 2, la data de 4 mai 2010, Cod Numeric Personal 

1711005080059, în calitate de Administrator şi de membru al Consiliului de 

Administraţie al Societăţii, pe locul rămas vacant ca urmare a renunţării la mandat 

a Dlui. Cosmin-Andrei Ion, pentru un mandat cu durată egală cu cel al 

predecesorului, respectiv până la data de 19 octombrie 2015. 

 
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. Aprobarea situaţiilor financiare anuale aferente anului 2013 pe baza Rapoartelor 

anuale prezentate de Consiliul de Administraţie şi de Auditorul financiar. 

 

STUDIOURILE MEDIAPRO S.A. 
Str. Studioului Nr. 1, Cod 070000, Buftea, Jud. Ilfov, ROMÂNIA 
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 Capital social subscris si varsat 86.308.272,50 lei 
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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 gestiunii Consiliului de Administraţie pentru anul 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. 

 

5. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014. 

 

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. 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 Ordinare 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]. 

 


