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Eveniment important de raportat:

.

Solicitare din partea Ministerului Energiei în numele Statului Român, privind
convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

În conformitate cu art. 234 alin. 1 lit. b) din Regularnentul A.S.F. nr. 5/2018, S.N.G.N. ROMGAZ S.A.
informează piaţa asupra faptului că, în data de 13.05.2019, a fost primită solicitarea Statului
Rornân în calitate de acţionar al Societăţii (cota de participare de 70,0071% din capitalul social),
reprezentat prin Ministerul Energiei, de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
Solicitarea de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor priveste alegerea
membrilor Consiliului de Administraţie al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. prin aplicarea metodei votului
cumulativ.

Anexat: Solicítarea Statului Roman, prin Ministerul Energiei, înregistrată cu nr.
1 7058/13.05.201 9
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ConsiJiul de Aniînistraţie il Societăţi Naţionale Ie. Gaze Natriralc ROMGAZ SA
Dorinu1ui Nistoran Oo'in-IÁviu, Prşedihte iJ Consilitiiui de Adniiniştraţie

Ministerul Energiei, în nurnele Statului Ron'żârt ca acţionar care deţin. un nun'żăr de 269.3.O8O
acţiuni reprezerżt,nd 700071 % cliii cztpitalul social aI Societăţii Naonaíe cie (3aze Naturalc
“ROMGAZ" SA (SNGN 1omgaz SA), în re.mciul prevederilor art, l 19 din Legea socie.tţi1or nr.
31/1 990, cu niodz:ficările şi cónipk'tările ŁLltťPiQĹżrĘ si ai art. 32 alirL. (‘l) si art. 64t din OUG nr.
109/201 1 privind guverriuriţa corporativí a îi'żţreprinderilor publicc, aprobată cu rnodificri şi
con'żpletări de Legea rir. 11112016, cere convocarca de înclafă a Adunrii Generale. Qrdinarc a
Acţionarilor Societatii pentru dzbaterea i .probarea unritoarcIor:
l)
Ategerea tnernbrilor consililLlui de Ad,zzini.trafie al S.NG.N. Ro,ngaz S.A. priu aplicarea
niţodei votului cu,,z1affv.
2
Sžabilirca daratei rna,tclafnlui ineinhrilor Co,zsiliuíui de Adininistratie a(eiprin aplicarea
metodei votului czmzulativ dc 4 ‘patru) luni, în conforrnitate cu prevedcrik' art. 6'' din OUG nr.
‚O9/2O11 privind guvernanţa corporalivă a într'prinderiíor pulilice, aprobatä cu nzod,fcăťi şi
coniplctări de Legea ar. .U1/2016, cu exccpfia ad,niizistratori!or reconfrinati.
3)
Stabilirea indcî,uzizatieiffxe hrute lunare a admi,zistratorilor alesipriiz aplicarea ‚netodei
votului cuinulativ conform art. 3 diii Hotărârea AGOA izr. 8 din 06 izLlie 2018,
Aprobarea ‚forrnei coutractului de iizandat ce
)
«plicarea nzctođci witu!ui curnzLlatiV,

wi

j încheiat

cu

adniiniźi'atorii alesi prin

5)
Mandalarea reprezeiitantului acţiouarului rnajorUar, Statiąl Roinân prin Ministcrźil
Energiei pentru sernízarca coiitractelor dc ;nandat cu adtniíiistratorii alesi prin aplicarea

rnccadei voźului cuînulaciy
Totodată propuncm următoarele Proie.ctc de hotrâre:
i)
AGOA aprobă alcgĹ'rca urinăroriior tnernhri aí Consiiiultzi č'le Adrninisfrcąfie priiz
«plicarea tnerodc'z vofu/ui cumulaiv:
[_
.J, cerăţean [_ J, născur în [_ J, Ia data de f_ J, do,niciliat îti f_ J,
iderzrficat prin [.. ‚J seria [_ _] nr. [_ _‚1, ernis de [_ — J ia z'kąra de [_ _j, cżvârtd CNP
Ţ_. — ..J [_ J VOttŁPŻ cźunu1żt
—

—

—

—

*
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—
[_ — _J, eetfean Ł
J. rzăscut în [_ .J, ia data de [_ J, do'iciliat în [_ J,
ideisti,.ŕiccit priri [.. — J se'ria [_ J nr. k. — J, enzis de [.. J ía data de f_ J, având CNP
—

—

—

f__ — _J - f_ J Vottćri cafnulatL'
•
f_ J, cetăfean f_ ‚.J, născut n [.. _J, la data de [‚..‚ J, domiciiiat în [_. — J,
identificat prin [_ J seria [_ — I nr. ( — _/‘ enis dč j
având CNP
j la data de [_ —
k. — J - J
.‚J voturi cićnzulaie
•
[_ — _J, cetfeon [_ — J, iiäseut n. Ł
J» ia data de f_ J, donziciliar în [ J,
iclenrijÎcatprin [
_J sria k. — J izr. [_ — _J, enzis de J_ — J la data de f J, având CNP
[_ — J -f — J voturi ciímulate.
•
[_ — _J, cetäfe'an k. — J. născur îii [_
J, Ici dcita de f J, don2iciliaf în [_ J,
ídenrŤ7car prin f_ — _j s.ria f_ — _] nr. [
eniis
cie [_ — _] la clata de ( — j, având CNP
J,
f. _J -[_ J vütiit'i eanztzlate
•
[_ — _J, ceżcczn [._ — J, ‚zăscut în k. — J, ta data de [_ — J, dorniciliat în [_. _J
iderzt,IÎct prirz f
J seria [_ — J nr. [_ J, emis de k. J Ia data de f_ — _J, având CNP
votrzri
eiinzulare
[_ J -f_ J
cetă(ean
‚zăscar în [ — _J, la data dL' f_ — _/‚ do,nicżliar în [_ _j,
•
f_ — J,
J
żdenrýcat prin [ — J seria [ — J nr, [_ — _J, e'inis de [ — J lo cloia 1cz [_ — _j, având CNP
[_ — J -[_ — _J VQfiíri ciiinulate'
__]‚

‘

Sunt consideraţi revocaţi irrnätorii rnen1bri a Consiliului de Adnlinistraţie:

•

kJ

•

•
•

{_

— _.}

Acştia nu au fost reconfirnaţi ea urrnare a apicării rnetodei votului cuinufativ, mancl'atuł lor
încetând pe cale de conseciriţă la data pt'ezentei AGOA, conforrn prevederilor art.167 alin (3) din
Regnlawentul nr. 5/201 8 aI ASF.

2)
Se stabile'te dnrata rnarzdatuízii rne,nbri!or Consilizílui de 4c1ininiştrufie dupa cimz
urnzeaza;
«) de 4 ‘patru) tuni, în coizformitate eu prevederile' art. 64' di,z OUG nr. 109/2011 privind
guverricia(a corporativă a întreprinde'rilor publice') aprobatů cxi rnodiJcňri şL cornpletiíri de
Legea ‚sr. fl.Í/2016, pentru adzninist,'atorii provizorii rzierniti coaform pzxnctului .l de mai
sus;
b) egala cu perioada ramasa clin cadru[ mandatului aprobat prin cerí. 2 din din Hofararea
A GOA nr. 8 din 06 iuiie 2018, pentru rnenzbrii Gozis'iliu!ui dc Ad,ninistratie reconfirnsati i,l
functie in coziforrnitate cu prevederile art, si aí art, 32 alin. (8 din OUG ‚zr 109/20fl privind
guverizanja corporativä a întreprinderiíor publice, aprobatů cu ‚nodt,ŕicűri .şi completări de
Legea nr. 171/2016.

Se síabileste indenznizatiafixa bruta (zuzara a ad,ainistratorilor alesiprin inetoda voiu!ui
3,)
cu,,iu(atiy iiz corifor,nitate cu prevederile «rt, 3 di't Jlotararea AGOA nr. 8 din 06 iulie 20.18.
4)
Se aprobăforina contracfzzlui de znandat ce va J încĎziat cu c.ed,ninçtratorii alesi priii
mtoda votzilni cnmźilativ, in fornsa anexata.
S)
Se tnaridateazä repreeritantui acfiOzicsrultłi majori(ar, Statui Roriiân priti Minise'ral
Energiei, pentrze senzrzarea coatractelor de rnazidat cu rnembrii Consiliului de Adrninistraţie al
S.N.G.N. ROMGAZSA.
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Dc asernenea, .solîcitám ca în Corivocacorul AGOA S.N.G.N ROMGAZ S.A. s fic introduse, fără
a se liinita la, precizări în lcgľtură cu dreplul acţionarilor de a propune candidaţi pentru postnrile dc
adirainisiratori ai S.N.G.N. ŘOMGAZ S.A., după curn urmează:
Actioiarii ca.re dorcsc sa forniulize propurteri de candidatuii vor iticlude irt C&rere inforrnatii
cu privire Ia nurnele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala aie persoanelor propuse
pentru functii1 rcspcctive.
•
Data liinita pana ia care se pot fac propuneri privind candidatii pcntru posturile de
admirijstrator al S.N.G.N ROMGAZ S.A. va fi stabilitn, confornt prevederilor art, t87 pct.8 din
Reguianieiitul nr. 5/2018 privind ernitentii de instrurraente fiuanciarc si opcratiuni de piata, eira[s de
ASF.
•
Lista cupriuz.iid inťormaţii cn privire la numele, localítatea de dorraiciliu şi calificarea
profesională i persoanelor propuse pentru funcçia de adrriinistrator aI S.N.G.N ROMGAZ S.A., se
va afla ]a dispoziţia acţionarilor, precuni şi jie wcbsite-uI societăţii;
•
Iista finala cu toate propunerilc pentru posturile de adnairiistrator al S.N.G.N ROMGAZ
S.A. va fi publicata cu cel putin 1O zile inaincca adunarii genera]e, Ia data cc va fi rnentioriatn iri
cOflVOCator

•
Atunc când membrii corisiliului d& adm[nistraţie sunt aleşi prin metoda volului cunaulativ,
adrninistríttorii în furicţie píraă ia data AGOA sunt ÎnSCrÍŞI de drept pe lista candidaţilor pentru

a1erea îrt noul Çonsjlju dc ndirainistťaţie.
Acţionarii S.N.G.N. ROMGAZ SA au dreprul de n formula propuncri de candidnţi pentru
ocuparca postui•ilor de administratori, u condiţiile legíi şi ale Actului ConştitUtiv al socităţii.
Piopunerile vor fi trausrraise si inrcgistiate Ia Registratura SiJGN Rotragaz SA de Ia sediul social,
prin orice forina de curierat, ca corifisrtttirC cle pťiniire, sau traitsiflisn pein c-mail, cu seninătnră
electronică cxtinsă încorpoľată, conform Legii nr. 455/2001 privid serrtnăturaeIectronic, la acircsa
de e-rnail investor.relatioris@rotragaz.ro, in cel iiiult 15 zi1 de Ia publicarea cortvocarii.
Cu stirna,
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