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PROIECT 

HOTARAREA  

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 [10:00] (ora României), acționarii Societății s-au întâlnit în Adunarea 

Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") a Societății, la prima convocare, la sediul Societății 

aflat în Str. Studioului Nr. 1, Loc. Buftea, Oraş Buftea, Judeţ Ilfov. Adunarea Generala Ordinară 

a Acționarilor a fost legal si statutar convocată, iar condițiile referitoare la cvorum au fost 

îndeplinite, [   ] % din capitalul social fiind prezent sau reprezentat la prezenta ședință ordinară a 

Adunării Generale a Acționarilor. 

 

AVÂND ÎN VEDERE: 

(A) Convocatorul pentru AGOA 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 activitatii si a Raportul Consiliului de Administratie, astfel cum 

acesta a fost prezentat de catre administratorii Societatii, cu privire la activitatea desfasurata in 

perioada 1 ianuarie 2014 - 31 decembrie 2014, precum si descarcarea de gestiune a 

administratorilor Societatii pentru mandatul aferent anului 2014. 
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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 situatiilor financiare ale Societatii privind anul 2014 in forma 

prezentata de catre administratorii Societatii, dupa analizarea Raportului acestora cu privire la 

activitatea Societatii in perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2014 si 31 decembrie 2014. 

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 inlocuirii societatii AUDIT TAX MANAGEMENT SRL din 

functia de auditor financiar al Societatii cu 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. Societatea [   ] este numita in functia de auditor financiar pentru un mandat de [3 

(trei)] ani increpand cu data prezentei.  

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 
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0 voturi „neexprimate”. 

Hotarârea nr. 4: Aprobarea raportului de evaluare Colliers privind bunurile imobile ale 

Societății. 

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 propunerii de casare mijloace fixe 2014. 

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 bugetului de venituri și cheltuieli [și aprobarea programului de 

activitate]  pe exercițiul financiar următor. 

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: Luarea la cunoștință despre demisia Președintelui Consiliului de Administrație, 

Dl. Cristoph Benedict Mainusch. 
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Hotărârea nr. 8: Aprobarea revocarii doamnei EUGENIA BALAN din functia de administrator 

al Societatii 

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. 9: Aprobarea numirii Dlui. Aleksandras Cesnavicius în funcția de Președinte al 

Consiliului de Administrație. 

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. 10: Aprobarea numirii Dlui. Attila Toth în funcția de Vicepreședinte al 

Consiliului de Administrație. 

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. 11: Aprobarea remunerației cuvenită membrilor Consiliului de Administrație 

pentru exercițiul în curs, în valoare 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 
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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”. 

Hotărârea nr. 12: 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”. 

Hotărârea nr. 13: Aprobarea stabilirii datei de 07.05.2015 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 AGEA; 

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. 14: Aprobarea stabilirii datei de 06.05.2015 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. 
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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. 15: Aprobarea stabilirii datei de 08.05.2015 ca dată a plății, în conformitate cu 

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

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 ședință 


