
PROIECT 

Ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor 

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”) 

 

Astăzi, 28 februarie 2015, ora 11
00

 (ora României), acționarii Societății s-au întâlnit în Adunarea 

Generale Extraordinare a Acționarilor ("AGEA") a Societății, la prima convocare, la sediul Societății aflat 

în   Str. Studioului Nr. 1, Loc. Buftea, Oraş Buftea, Judeţ Ilfov. 

 

AVÂND ÎN VEDERE: 

(A) Convocatorul pentru AGEA publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul [__] 
din data de [__] și în cotidianul [__] din data de [__]; 

 

(B) Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată. cu modificările și completările ulterioare 
("Legea nr. 31/1990"); 

 

(C) Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare 
("Legea nr. 297/2004"); 

 

(D) Prevederile regulamentului CNVM nr. 1 din 2006 privind emitenții și operațiunile cu valori 
mobiliare, cu modificările și completările ulterioare ("Regulamentul nr. 1/2006"); 

 

(E) Prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturile acţionarilor 
în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare 
("Regulamentul nr. 6/2009"); 

 

ÎN URMA DEZBATERILOR, ACŢIONARII SOCIETĂȚII ADOPTĂ URMĂTOARELE HOTĂRÂRI: 

 

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. 

Prezentul punct este adoptat cu [...] voturi reprezentând [...]% din totalul voturilor deținute de 

acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 din Actul 



Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2)  din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost înregistrate după cum 

urmează: 

 [...] voturi„pentru”, 

 [...] voturi„împotrivă”, 

 [...] voturi „abținere”, și 

 [...] voturi „neexprimate”. 

2. Dezbaterea de către acționari a situației create de lipsa cadrului legal de funcționare a Pieței 

RASDAQ/ pieței necotatelor; 

Prezentul punct este adoptat cu [...] voturi reprezentând [...]% din totalul voturilor deținute de 

acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 din Actul 

Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost înregistrate după cum 

urmează: 

 [...] voturi„pentru”, 

 [...] voturi„împotrivă”, 

 [...] voturi „abținere”, și 

 [...] voturi „neexprimate”. 

 

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; 

Prezentul punct este adoptat cu [...] voturi reprezentând [...]% din totalul voturilor deținute de 

acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 din Actul 

Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost înregistrate după cum 

urmează: 

 [...] voturi„pentru”, 

 [...] voturi„împotrivă”, 

 [...] voturi „abținere”, și 

 [...] voturi „neexprimate”. 

 

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); 

Prezentul punct este adoptat cu [...] voturi reprezentând [...]% din totalul voturilor deținute de 

acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 din Actul 

Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost înregistrate după cum 

urmează: 

 [...] voturi„pentru”, 

 [...] voturi„împotrivă”, 

 [...] voturi „abținere”, și 

 [...] voturi „neexprimate”. 

 

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 dreptului de a se retrage din societate în conformitate cu prevederile Legii 151/2014, 



aprobarea de-listării Societății; 

Prezentul punct este adoptat cu [...] voturi reprezentând [...]% din totalul voturilor deținute de 

acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 din Actul 

Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost înregistrate după cum 

urmează: 

 [...] voturi„pentru”, 

 [...] voturi„împotrivă”, 

 [...] voturi „abținere”, și 

 [...] voturi „neexprimate”. 

 

6. 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; 

Prezentul punct este adoptat cu [...] voturi reprezentând [...]% din totalul voturilor deținute de 

acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 din Actul 

Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost înregistrate după cum 

urmează: 

 [...] voturi„pentru”, 

 [...] voturi„împotrivă”, 

 [...] voturi „abținere”, și 

 [...] voturi „neexprimate”. 

 

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; 

Prezentul punct este adoptat cu [...] voturi reprezentând [...]% din totalul voturilor deținute de 

acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 din Actul 

Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost înregistrate după cum 

urmează: 

 [...] voturi„pentru”, 

 [...] voturi„împotrivă”, 

 [...] voturi „abținere”, și 

 [...] voturi „neexprimate”. 

 

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. 

Prezentul punct este adoptat cu [...] voturi reprezentând [...]% din totalul voturilor deținute de 

acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 din Actul 

Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost înregistrate după cum 

urmează: 



 [...] voturi„pentru”, 

 [...] voturi„împotrivă”, 

 [...] voturi „abținere”, și 

 [...] voturi „neexprimate”. 

 

Întocmită și semnată în numele acţionarilor de către 

 

_____________________ 

Aleksandras Cesnavicius 

Vice Președinte al Consiliului de Administrație  

 

______________________ 

[__] 

Secretar de ședință 

 

 

______________________ 

[__] 

Secretar tehnic 

 


