REFERAT PENTRU APROBAREA DEMARĂRII NEGOCIERILOR PRIVIND PARTICIPAREA ÎN
CADRUL PROIECTULUI COMPANIEI SA GASTRADE S.A. – L.N.G. ALEXANDROUPOLIS I.N.G.S.

REFERATUL PENTRU APROBAREA DEMARĂRII NEGOCIERILOR PRIVIND PARTICIPAREA ÎN CADRUL
PROIECTULUI COMPANIEI SA GASTRADE S.A. – L.N.G. ALEXANDROUPOLIS I.N.G.S., aferent Punctului
2 de pe Ordinea de Zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) convocată la data de 25
septembrie 2019, ora 13:00 (ora României), la sediul Societăţii Naţionale de Gaze Naturale „ROMGAZ”
– S.A., situat în Mediaş, Piaţa Constantin Motaş, nr. 4, jud. Sibiu, Sala de conferinţe, poate fi solicitat de
către acţionarii Societăţii prin transmiterea unei cereri, formulată în scris, care să îndeplinească, în
mod cumulativ, următoarele condiții:
a) să cuprindă numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria şi numărul actului de
identitate, adresa de domiciliu şi, după caz, de reşedinţă şi cetăţenia acţionarului, în cazul în
care cererea este formulată de un acţionar, persoană fizică, sau denumirea, adresa sediului
social, numărul de înregistrare al acţionarului şi denumirea instituţiei/autorităţii publice unde
s-a înregistrat acţionarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalitaţii juridice, în cazul
în care cererea este formulată de un acţionar, persoană juridică;
b) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal şi cetăţenia
reprezentantului legal, care formulează cererea, în numele și pe seama acționarului;
c) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu şi
cetăţenia reprezentantului convenţional, persoană fizică, sau denumirea, numărul de
înregistrare al acţionarului şi denumirea instituţiei/autorităţii publice unde s-a înregistrat
acţionarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalităţii juridice, precum şi numele şi
prenumele reprezentantului legal al reprezentantului convențional, persoană juridică, care
formulează cererea, în numele și pe seama acționarului;
d) să cuprindă solicitarea, în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a AGOA, și indicarea
punctului de pe ordinea de zi pentru care se solicită răspuns;
e) să cuprindă semnătura acționarului, reprezentantului legal sau, după caz, a reprezentantului
convențional;
f) dupa caz, să aibă anexat împuternicirea în baza căreia reprezentantul convențional formulează
cererea de raspuns la întrebările adresate în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a AGOA,
în numele şi pe seama acţionarului;
g) să fie transmisă, în limba romană sau engleză, şi înregistrată la Registratura ROMGAZ prin
orice formă de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisă, prin e-mail, cu semnătură
electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la
adresa de e-mail investor.relations@romgaz.ro, până la data de 19 septembrie 2019, ora
15:30 (ora României). Ambele modalităţi de transmitere trebuie să conţină menţiunea scrisă
în clar şi cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN
DATA DE 25 SEPTEMBRIE 2019”.

