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PROIECT 

HOTĂRÂREA  

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR 

societății 

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, [   ] 2015, ora [11:00] (ora României), acționarii Societății s-au întâlnit în Adunarea 

Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA") a Societății, la prima convocare, la sediul 

Societății aflat în Str. Studioului Nr. 1, Loc. Buftea, Oraş Buftea, Judeţ Ilfov. Adunarea Generală 

Extraordinară a Acționarilor a fost legal și statutar convocată, iar condițiile referitoare la cvorum 

au fost îndeplinite, [   ] % din capitalul social fiind prezent sau reprezentat la prezenta ședință 

extraordinară a Adunării Generale a Acționarilor. 

 

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, cu modificările şi completările 

ulterioare ("Regulamentul nr. 6/2009"); 

 

ÎN URMA DEZBATERILOR, ACŢIONARII SOCIETĂȚII ADOPTĂ URMĂTOARELE 

HOTĂRÂRI: 

Hotărârea nr. 1: Aprobarea modificării art. 17 alin. 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." 
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Prezenta hotărâre este adoptată 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”, 

0 voturi „împotrivă”, 

0 voturi „abținere”, și 

0 voturi „neexprimate”. 

Hotărârea nr. 2: Aprobarea modificării 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. ". 

Prezenta hotărâre este adoptată 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”, 

0 voturi „împotrivă”, 

0 voturi „abținere”, și 

0 voturi „neexprimate”. 

Hotărârea nr. 3: Aprobarea modificării 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". 

Prezenta hotărâre este adoptată cu [   ] voturi reprezentând [   ] % din totalul voturilor deținute de 

acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 din Actul 
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Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost înregistrate după 

cum urmează: 

[   ] voturi „pentru”, 

0 voturi „împotrivă”, 

0 voturi „abținere”, și 

0 voturi „neexprimate”. 

Hotarârea nr. 4: Aprobarea modificării 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." 

Prezenta hotărâre este adoptată 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”, 

0 voturi „împotrivă”, 

0 voturi „abținere”, și 

0 voturi „neexprimate”. 

Hotărârea nr. 5: Aprobarea modificării 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." 

Prezenta hotărâre este adoptată 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”, 

0 voturi „împotrivă”, 

0 voturi „abținere”, și 

0 voturi „neexprimate”. 

Hotărârea nr. 6: Aprobarea modificării 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. 
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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 [__]." 

Prezenta hotărâre este adoptată 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”, 

0 voturi „împotrivă”, 

0 voturi „abținere”, și 

0 voturi „neexprimate”. 

Hotărârea nr. 7: Aprobarea mandatării 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; 

Prezenta hotărâre este adoptată 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”, 

0 voturi „împotrivă”, 

0 voturi „abținere”, și 

0 voturi „neexprimate”. 

Întocmită și semnată în numele acţionarilor de către 

 

 

_____________________ 

Președinte 

 

 

 

__________________________ 

Secretar de sedinta 


