
STUDIOURILE MEDIA PRO SA 
 

Sediu: Str. Studioului Nr. 1, Loc. Buftea, Oraş Buftea, Judeţ Ilfov 
Înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J23/2525/2002 

Având Cod Unic de Înregistrare 2788488 
(„Societatea”) 

 
CONVOCARE 

 
privind Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii din data de 28.02.2015 

(„Adunare”)  
 
Consiliul de Administraţie al Societăţii întrunit în Ședința din data de 23.01.2015,  
 
În conformitate cu dispoziţiile Articolului 117 şi următoarele din Legea nr. 31/1990 privind societăţile 
(„Legea nr. 31/1990”), cu dispoziţiile Articolului 243 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital 
(„Legea nr. 297/2004”) şi a prevederilor Articolului 13 (Convocările Adunării Generale a Acţionarilor) din 
Actul Constitutiv al Societăţii,  
 
Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor în data de 28.02.2015, începând cu ora 
11.00, la sediul Societăţii, în Str. STUDIOULUI Nr. 1, Loc. Buftea, Oraş Buftea, Judeţ Ilfov. 
 
La Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pot participa şi vota acţionarii înscrişi în registrul 
acţionarilor la data de 12 februarie 2015 (“Data de referinţă”). 
 
Ordinea de zi va fi următoarea: 
 
1. 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. 
 

2. Dezbaterea de către acționari a situației create de lipsa cadrului legal de funcționare a Pieței 
RASDAQ/ pieței necotatelor; 

 
3. 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; 
 

4. 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); 
 

5. 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 a dreptului de a se retrage din societate în conformitate cu prevederile Legii 151/2014, 
aprobarea de-listării Societății; 
 

6. Mandatarea dlui. Aleksandras Cesnavicius, Vice Preşedinte 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; 
 

7. Stabilirea si aprobarea datei de 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; 
 

8. Stabilirea si aprobarea datei de 19.03.2015  ca ex date, în conformitate cu art.2, alin. (2), lit. f
1 

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. 

 
Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi 
 
Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună cel puţin 5% din capitalul social al 
Societăţii („Iniţiatori”), are/au dreptul: 
 
a) de a propune introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a 

Acţionarilor, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării; 
b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi introduse pe ordinea de 

zi a Adunării Generale Extraordinare, cel târziu o zi lucrătoare înainte de data Adunării Generale. 
 
Drepturile Iniţiatorilor prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris.  
 
Ordinea de zi completată cu punctele propuse de Iniţiatori, ulterior convocării, va fi publicată înaintea 
Datei de Referinţă şi cu cel puţin 10 zile înainte de data Adunării Generale în Monitorul Oficial, Partea a 
IV-a şi într-un ziar naţional. 
 
Orice propunere privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, precum şi proiectele de hotărâre 
pentru punctele propuse a fi introduse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, 
însoţite de copiile actelor de identitate ale Iniţiatorilor (carte de identitate/paşaport în cazul persoanelor 
fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise după cum 
urmează: 
 

  prin servicii de curierat, la sediul Societăţii, în plic închis, cu menţiunea expresă „Pentru 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din data de 28.02.2015”; 

 prin e-mail, cu semnătura electronică extinsă incorporată, la adresa office@mediaprostudios.ro, 
menţionând la subiect „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din 28.02.2015”. 

 
Dreptul de a adresa întrebări 
Fiecare acţionar are dreptul de a adresa în scris întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării 
Generale Extraordinare a Acţionarilor. Acţionarii pot transmite astfel de întrebări, însoţite de copiile actelor de 
identitate (carte de identitate/paşaport în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul 
persoanelor juridice), în termen de cel mult 20 zile de la data publicării convocării, după cum urmează: 
 

  prin servicii de curierat, la sediul Societăţii, în plic închis, cu menţiunea expresă „Pentru Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor din 28.02.2015”; 

 prin e-mail, cu semnătura electronică extinsă incorporată, la adresa office@mediaprostudios.ro, 
menţionând la subiect „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din 28.02.2015” 

Dreptul de a participa la AGA. Votul prin reprezentare și prin corespondență 
 
Acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la AGA personal, prin 
reprezentanți legali (în cazul persoanelor juridice), sau prin reprezentant pe bază de procură specială 
sau împuternicire generală.  
 
Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe, la data de referinţă, la adunarea generală a acţionari lor este 
permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de 
identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu 
împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în 
materie. 
 
Acţionarii înregistraţi la Data de Referinţă pot fi reprezentaţi în cadrul Adunării Generale Extraordinare 
prin alte persoane decât acţionarii, cu excepţiile prevăzute de lege, pe baza formularului de procură 
specială pus la dispoziţie de către Societate la sediul acesteia şi pe site-ul www.mediaprostudios.ro 
începând cu data publicării convocării. Un acţionar are obligaţia să dea, în cadrul formularului de procură 
specială, instrucţiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea 
de zi a Adunării Generale Extraordinare. 
 
Reprezentarea acționarilor în cadrul AGA de către alte persoane decât acționarii se poate face și în baza 
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unei împuterniciri generale în condițiile OUG 90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
297/2004 privind piața de capital.  
 
Împuternicirea generală acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar (definit conform 
art. 2 alin.1 pct. 14 din Legea 297/2004) sau unui avocat, se depune la societate în copie cuprinzând 
mențiunea conform cu orginalul sub semnătura reprezentantului, în condițiile OUG 90/2014 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital. 
 
Procurile speciale în original, completate şi semnate, însoţite de o copie a actului de identitate (carte de 
identitate/paşaport în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor 
juridice) al acţionarului, vor fi depuse la sediul Societăţii până la data de 26.02.2015, ora 11.00, în plic 
închis, cu menţiunea expresă „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a acţionarilor din 28.02.2015”. 
 
Procurile speciale pot fi transmise şi prin e-mail, cu semnătura electronică extinsă incorporată, la adresa 
office@mediaprostudios.ro, până la data de 26.02.2015, ora 11.00 menţionând la subiect „Pentru 
Adunarea Generală Extraordinară a acţionarilor din 28.02.2015”. În acest caz, la data Adunării Generale, 
persoana împuternicită va pune la dispoziţia Societăţii originalul procurii speciale şi o copie a actului de 
identitate (carte de identitate/paşaport în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în 
cazul persoanelor juridice) al acţionarului.  
 
Acţionarii înregistraţi la Data de Referinţă pot vota prin corespondenţă, înainte de Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă („Formularul de vot”). 
Formularul de vot va fi pus la dispoziţie de către Societate la sediul acesteia şi pe site-ul 
www.mediaprostudios.ro începând cu data publicării convocării.  
 
În cazul votului prin corespondenţă, Formularul de vot, completat şi semnat, însoţit de copia actului de 
identitate al acţionarului (carte de identitate/paşaport în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de 
înregistrare în cazul persoanelor juridice), poate fi transmis după cum urmează: 

 prin servicii de curierat, la sediul Societăţii astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit până cel 
târziu la data de 26.02.2015, în plic închis, cu menţiunea expresă „Pentru Adunarea Generală 
Extraordinară a acţionarilor din 28.02.2015”; 

 prin e-mail, cu semnătura electronică extinsă incorporată, la adresa office@mediaprostudios.ro, 
până la data de 26.02.2015, menţionând la subiect „Pentru Adunarea Generală şi Extraordinară a 
acţionarilor din 28.02.2015”. 
Formularele de vot care nu sunt primite în condiţiile de mai sus nu vor fi avute în vedere pentru 
determinarea cvorumului şi a majorităţii în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor. 

 
Materiale informative 
Începând cu data publicării convocării, materialele informative, proiectele de hotărâri, formularele de 
procuri şi celelalte documente prevăzute de Articolul 6 alineatele (1) şi (2) din Regulamentul Comisiei 
Naţionale de Valori Mobiliare nr. 6/2009 vor fi puse la dispozitia acționarilor si pot fi consultate de luni 
până vineri, între orele 10:00 şi 17:00 şi pe site-ul www.mediaprostudios.ro. 
 
 
 

Prin: Dl. Aleksandras Cesnavicius 
                                         Vice Preşedintele Consiliului de Administraţie al Societăţii 

 

mailto:office@mediaprostudios.ro
mailto:office@mediaprostudios.ro

