
Buletin de vot prin corespondenţă 

pentru acţionari persoane fizice 

pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA) a 

STUDIOURILE MEDIA PRO SA 

din data de 20 aprilie 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 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 20 aprilie 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 modificarea actului constitutiv după cum urmează:  

 

a) Modificarea art. 17 alineatul 1 din actul constitutiv al Societății după cum urmează: "Societatea este 

administrata de catre un Consiliu de Administratie, format din 3 administratori alesi de Adunarea 

Generala pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea realegerii lor." 

 

 PENTRU ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE 

      

 

b) Modificarea art. 17 alin. 4 din actul constitutiv al Societății după cum urmează: "La data prezentului 

act, Consiliul de Administratie este format din: 

 



ALEKSANDRAS CESNAVICIUS, cetatean lituanian, nascut la data de 01.03.1975 in Vilnius, 

Republica Lituania, cu domiciliul in Dukstu 12-20, Vilnius, Republica Lituania, posesor al 

pasaportului nr. 22771871 emis de Vilnius VPK MV (19) la data de 01.03.2011, cu valabilitate pana 

la data de 01.03.2021, cod personal 37503010740 - Administrator; 

 

ATTILA TOTH, cetatean roman, nascut la data de 5 octombrie 1971, in Mun. Brasov, jud. Brasov, 

domiciliat in Drm. Lapus nr. 100B, ap. 2, sector 1, Bucuresti, identificat prin Carte de Identitate 

Seria RR, Numar 661883, emisa de SPCEP S1 biroul nr. 2, la data de 4 mai 2010, Cod Numeric 

Personal 1711005080059 - Administrator; 

 

IOAN BALAN - cetatean roman, nascut la data de 05.10.1929 in Com. Vaidei, Jud. Hunedoara, 

domiciliat in Mun. Bucuresti, str. Orbescu Dimitrie nr. 11, et. 3, ap.4, sector 2, posesor al C.I. seria 

RX nr. 136268 emisa de Sectia 6 la data de 16.07.1999, CNP 1291005400011 - Administrator. " 

 

 PENTRU ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE 

      

 

c) Modificarea art. 17 alin.6 din actul constitutiv al Societății după cum urmează: "Consiliul de 

Administratie este condus de presedinte sau in absenta acestuia, de vicepresedinte, alesi de catre 

membrii Consiliului de Administratie". 

 

 PENTRU ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE 

      

 

d) Modificarea art. 17 alin. 7 din actul constitutiv al Societății după cum urmează: "Consiliul de 

Administratie se intruneste la sediul Societatii ori de cate ori este necesar, la convocarea 

presedintelui sau a vicepresedintelui si ia decizii cu majoritatea absoluta de voturi din numarul 

membrilor Consiliului, dar nu mai putin de 2 administratori. " 

 

 PENTRU ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE 

      

 

e) Modificarea art. 17 alin. 12 din actul constitutiv al Societății după cum urmează: "In relatiile cu 

tertii, Societatea este reprezentata de presedintele Consiliului de administratie si de Directorul 

General care vor angaja Societatea numai impreuna, pe baza si in limitele imputernicirilor acordate 

de Adunarea Generala a Actionarilor. Oricare dintre acestia poate sa delege o parte din atributiile lor 

pe probleme limitate, unor terte persoane. " 

 

 PENTRU ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE 

      

 

f) Modificarea art. 22 din actul constitutiv al Societății după cum urmeză: "Situatiile financiare ale 

Societatii vor fi auditate de un auditor financiar, respectiv societatea AUDIT ONE SRL societate cu 

raspundere limitata, cu sediul in Bucuresti, Sector 4, Splaiul Unirii, Nr. 12, Bl. B6, Sc. 2B, Ap. 54, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/7283/1999, cod de identificare fiscala RO12046150, 

autorizata de Camera Auditorilor Financiari din Romania in baza autorizatiei nr. 43/2001, prin 

reprezentant permanent - doamna ANA DINCA cetatean roman, nascuta in [__] la data de [__], 

domiciliata in [__], identificata cu [__]seria [__]nr. [__]eliberata de [__]la data de [__], CNP [__] 



conform certificatului nr. 158/2001 eliberat de Camera Auditorilor Financiari din Romania. 

Mandatul auditorului financiar este de 3 (trei) ani, respectiv pana la data de [__]." 

 

 PENTRU ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE 

      

 

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv mandatarea dlui. Aleksandras Cesnavicius, cu 

posibilitate de substituire, pentru a semna hotărârile acționarilor și orice alte documente în legătură cu 

acestea, inclusiv actul constitutiv actualizat 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 

      

 

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 18 aprilie 

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) 


