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Buletin de vot prin corespondenţă  

pentru acţionari persoane fizice 
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA) a  

STUDIOURILE MEDIA PRO SA 

din data de 28 februarie 2015 

 

Subsemnatul, [________________________], 

 

(ATENŢIE! se va completa cu numele şi prenumele acţionarului persoană fizică) 

 

 

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

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

[________________________], având domiciliul în 

[____________________________________________________________],  

 

reprezentat legal prin [________________________], 

 

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

acţionarului persoană fizică numai pentru acţionarii persoane fizice lipsite de 

capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă) 

 

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

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

[________________________], având domiciliul în 

[___________________________________________________________], 

 

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 AGEA, 

 

având cunoştinţă de ordinea de zi a şedinţei AGEA Societăţii din data de  28 

Correspondence ballot  

for individual shareholders 
for the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of 

STUDIOURILE MEDIA PRO SA 

of 28 February 2015 

 

I, the undersigned, [________________________], 

 

(ATTENTION! to be filled in with the first and last name of the individual 

shareholder) 

 

identified with identity card/passport series [____], no. [______________], issued 

by [______________], on [____________], personal registration number 

[________________________], domiciled in 

[____________________________________________________________],  

 

legally represented by [________________________], 

 

(ATTENTION! to be filled in with the first name and last name of the legal 

representative of the individual shareholder only in case of shareholders who are 

natural persons lacking exercise capacity or having limited capacity) 

 

identified with identity card/passport series [___], no. [_____________], issued 

by [______________], on [_____________], personal registration number 

[_____________________], domiciled in  

[____________________________________________________________], 

 

holding a number of [_____________] shares representing [____] % from a total 

of [_______________] shares issued by STUDIOURILE MEDIA PRO S.A., 

registered with the Bucharest Trade Registry under no. J23/2525/2002, having 

sole registration code 2788488, headquartered in No. 1 Studioului Street, Buftea, 

Ilfov county, Romania (the Company),  

 

which entitles me to a number of [__________________] voting rights, 

representing [____]% of the paid-up share capital and [____]% of the total voting 

rights in EGMS, 

 

knowing the agenda of the EGMS of the Company, dated 28 February 2015, 11
00 
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februarie 2015, ora 11
00 

(ora României), la sediul Societății, strada Studioului Nr. 

1, Loc. Buftea, Oraş Buftea, Judeţ Ilfov, România, 

 

îmi exercit dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate în registrul 

acţionarilor la data de referinţă, după cum urmează:  

 

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv prezentarea raportului 

Consiliului de administrație, în conformitate cu  prevederile art. 2 alin. (2) 

din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor 

care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare 

necotate (''Legea 151/2014") cu privire la:  

 

(a) cadrul juridic aplicabil tranzacţionării acţiunilor pe o piaţă reglementată, 

respectiv tranzacţionării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare 

(ATS); 

 

(b) prezentarea pieţelor reglementate şi a sistemelor alternative de 

tranzacţionare pe care pot fi tranzacţionate acţiunile Societăţii: 

 

 PENTRU ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE 

      

 

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv dezbaterea de către acționari a 

situației create de lipsa cadrului legal de funcționare a Pieței RASDAQ/ 

pieței necotatelor: 

 

 PENTRU ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE 

      

 

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv luarea unei decizii cu privire 

la efectuarea de către Societate a demersurilor legale necesare în vederea 

admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate pe o piață 

reglementată. 

 

 

 

a.m.  (Romanian time), at the Company's headquarter, No. 1 Studioului Street, 

Buftea, Ilfov county, Romania, 

 

to exercise the voting rights pertaining to my holdings registered in the 

shareholders registry at the reference date, as follows:  

 

1. For item 1 on the agenda, respectively the presentation of the Board of 

Directors Report, in accordance with the provisions of article 2 para. 2 of 

Law no. 151/2014 regarding  the clarification of the legal status of the shares 

traded on Rasdaq Market or on the "unlisted shares market" ("Law 

151/2014"), with respect to the: 

 

(a)  legal framework applicable to trading shares on a regulated market and 

on an alternative trading system; 

 

(b)  presentation of the regulated markets and alternative trading systems on 

which the shares of MPS could be traded. 

 

 

 FOR AGAINST  ABSTENTION 

      

 

2. For item 2 on the agenda, respectively the debating by the shareholders of 

the situation created by the lack of legal framework for Rasdaq Market/ the 

"unlisted shares market"; 

  

 FOR AGAINST  ABSTENTION 

      

 

3. For item 3 on the agenda, respectively deciding on the performance of the 

legal steps for admission of the Company to trading on a regulated market 

 

 

 FOR AGAINST  ABSTENTION 
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 PENTRU ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE 

      

 

4.  Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv luarea unei decizii cu privire 

la efectuarea de către Societate a demersurilor legale necesare în vederea 

tranzacționării acțiunilor emise de aceasta în cadrul unui sistem alternativ de 

tranzacționare (ATS); 

 

 

 PENTRU ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE 

      

 

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv, aprobarea de-listării 

Societății, in cazul in care acționarii decid să nu facă demersurile legale 

necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de 

Societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui 

sistem alternativ de tranzacționare, cu consecința acordării acționarilor 

îndreptățiți dreptului de a se retrage din societate în conformitate cu 

prevederile Legii 151/2014. 

 

 PENTRU ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE 

      

 

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv mandatarea dlui. Aleksandras 

Cesnavicius, Vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al Societăţii, cu 

posibilitate de substituire, pentru a semna hotărârile acționarilor și orice alte 

documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și 

formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor 

acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la 

Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică. 

 

 PENTRU ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE 

      

 

7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv stabilirea si aprobarea datei de 

 

 

 

 

4.  For item 4 on the agenda, respectively, deciding on the performance of the 

legal steps for admission of the Company to trading on an alternative trading 

system; 

 

 FOR AGAINST  ABSTENTION 

      

 

 

 

5. For item 5 on the agenda, respectively approving of the delisting of the 

Company, in case the shareholders will not make the necessary legal 

arrangements for the admission to trading of shares on a regulated marked or 

on an alternative trading system, with the consequence of the delisting of the 

Company and grating to the entitled shareholders the right to withdraw in  

accordance with the provisions of Law no. 151/2014. 

 

 

 FOR AGAINST  ABSTENTION 

      

 

6. For item 6 on the agenda, respectively empowering Mr. Aleksandras 

Cesnavicius, Vice-Chairman of the Board of Directors, with the possibility 

of substitution, to sign the decisions of the shareholders and any other 

documents related to these and to fulfil all procedures and formalities 

provided by the law, for the purpose of implementing the decisions of the 

shareholders, including the formalities for publication and registration 

thereof at the Trade Registry or any other public institution. 

 

 FOR AGAINST  ABSTENTION 

      

 

7. For item 7 on the agenda, respectively setting and approving 20.03.2015 as 
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20.03.2015 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 

alin. (1) al Legii 297/2004 privind piața de capital, pentru identificarea 

acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA. 

 

 PENTRU ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE 

      

 

8. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv stabilirea si aprobarea datei de 

19.03.2015  ca ex date, în conformitate cu art. 2, alin. (2), lit. f1 din 

Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori 

mobiliare si a art. 2 lit. f din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind 

exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor in cadrul adunărilor generale 

ale societăților comerciale. 

 

 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 bifează nicio căsuță, votul 

respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat. 

 

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin 

corespondenţă este 26 februarie 2015. 

 

 

Data buletinului de vot prin corespondenţă: [__________________] 

 

Nume şi prenume: [______________________] 

(ATENŢIE! se va completa cu numele şi prenumele acţionarului persoană fizică, 

în clar, cu majuscule) 

 

Semnătura: [__________________]  

(ATENŢIE! în cazul acţionarilor colectivi, se va semna de toţi acţionarii) 

record date in accordance with Art. 238 para. 1 of Law no. 297/2004 on the 

capital market, for the purpose of identifying the shareholders who will be 

affected by the EGMS: 

 

 

 FOR AGAINST  ABSTENTION 

      

 

8. For item 8 on the agenda, respectively setting and approving 19.03.2015 as 

ex date, in accordance with article 2 para. 2, letter (f1) of NSA Regulation 

no. 1/2006 regarding issuers and securities transactions and article 2 letter (f) 

of NSA Regulation no. 6/2009 regarding the exercise of certain rights of 

shareholders in general meetings of companies: 

 

 

 FOR AGAINST  ABSTENTION 

      

 

Note: Indicate your vote by placing an „X” in one of the columns for each option: 

„FOR”, „AGAINST” or „ABSTENTION”. Placing an „X” in more than one 

column or not placing an „X” in any of the columns shall mean that the vote will 

be void/ will not be taken into consideration. 

 

The deadline for the registration at the Company of the correspondence ballots is 

26 February 2015. 

 

 

The correspondence ballot date: [________________] 

 

Fist name and last name: [__________________] 

(ATTENTION! to be filled in with the first and last name of the individual 

shareholder, legible, in capital letters) 

 

Signature: [__________________]   

(ATTENTION! In case of collective shareholders, it will be signed by all the 

shareholders) 

 


