
Buletin de vot prin corespondenţă 

pentru acţionari persoane juridice 

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA) a 

STUDIOURILE MEDIA PRO SA 

din data de 20 aprilie 2015 

Subscrisa, [_________________________________], 

(ATENŢIE! se va completa cu denumirea acţionarului persoană juridică) 

cu sediul social situat în [________________________________________], înmatriculată la Registrul 

Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [______________________], 

cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente 

[_______________________], 

reprezentată legal prin [________________________] 

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

juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calităţii de reprezentant), 

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 AGOA, 

având cunoştinţă de ordinea de zi a şedinţei AGOA Societăţii din data de 20 aprilie 2015, ora 10
00 

(ora 

României), la sediul Societății, strada Studioului Nr. 1, Loc. Buftea, Oraş Buftea, Judeţ Ilfov, România, 

îmi exercit dreptul de vot aferent deţinerilor 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, cu 

privire la anul financiar încheiat la data de 31.12.2014:  

 

 PENTRU ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE 

      

 

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv luarea unei decizii cu privire la activitatea Consiliului 

de Administratie desfășurată în perioada 1 ianuarie 2014 - 31 decembrie 2014, cu privire la Raportul 

Consiliului de Administrație pregătit cu privire la activitatea desfășurată în perioada mai sus 

menționată, precum și cu privire la descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru 

mandatul aferent anului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2014: 

 

 



 PENTRU ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE 

      

 

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

anuale pregătite pentru anul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2014 și cu privire la fixarea 

dividendelor (dacă este cazul): 

 

 

 PENTRU ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE 

      

 

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

financiar actual al Societății și cu privire la durata minimă a contractului de audit financiar: 

 

 

 PENTRU ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE 

      

 

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv, aprobarea raportului de evaluare Colliers privind 

bunurile imobile ale Societății: 

 

 PENTRU ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE 

      

 

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea propunerii de casare mijloace fixe 2014: 

 

 PENTRU ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE 

      

 

7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea bugetului venituri si cheltuieli și, după caz, a 

programului de activitate, pe exercițiul financiar următor: 

 

 PENTRU ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE 

      

 

8. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv luarea la cunoștință despre demisia Președintelui 

Consiliului de Administrație, Dl. Christoph Benedict Mainusch: 

 

 



 PENTRU ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE 

      

 

9. Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv luarea unei decizii cu privire la revocarea doamnei 

Eugenia Balan din funcția de administrator al Societății: 

 

 PENTRU ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE 

      

 

10. Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea numirii Dlui. Aleksandras Cesnavicius în 

funcția de Președinte al Consiliului de Administrație: 

 

 PENTRU ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE 

      

 

11. Pentru punctul 11 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea numirii Dlui. Attila Toth în funcția de 

Vicepreședinte al Consiliului de Administrație: 

 

 PENTRU ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE 

      

 

12. Pentru punctul 12 de pe ordinea de zi, respctiv luarea unei decizii cu privire la remunerația cuvenită 

membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul în curs:  

 

 PENTRU ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE 

      

 

13. Pentru punctul 13 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 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 

      

 

14. Pentru punctul 14 pe ordinea de zi, respectiv stabilirea si aprobarea datei de 7.05.2015 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 AGOA: 

 

 PENTRU ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE 

      

 



15. Pentru punctul 15 pe ordinea de zi, respectiv stabilirea si aprobarea  datei  de 6.05.2015 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: 

 

 PENTRU ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE 

      

 

16. Pentru punctul 16 pe ordinea de zi, respectiv stabilirea și aprobarea datei de 8.05.2015 ca dată a plății, 

în conformitate cu art. 129 alin. (2) din Regulamentul 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu 

valori mobiliare: 

 

 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 casuţă, 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: [_________________] 

Denumire acţionar persoană juridică: [___________________________] 

Nume şi prenume reprezentant legal: [___________________________] 

(ATENŢIE! se va completa cu denumirea acţionarului persoană juridică şi cu numele şi prenumele 

reprezentantului legal, în clar, cu majuscule) 

Semnătura: 

(ATENŢIE! se va completa cu semnătura reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică şi se va 

ştampila) 


