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Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare i operaţiuni de
piaţă i Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data Raportului: 19 noiembrie 2019
Denumirea entităţii emitente: Societatea Naţională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.
Sediul Social: Medias, Piaţa Constantin 1. Mota, nr.4, jud. Sibiu România, 551130
Număr de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901
Codul unic de înregistrare fiscală: R014056826
Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J321392/2001
Capital social subscris i vărsat: 385.422.400 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de VaIori
Bucureti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)
-

Eveniment important de raportat:

•

Solicitare din partea Ministerului Economiei, Energiei i Mediului de Afaceri, în
numele Statului Român, privind convocarea Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor

În conformitate cu art. 234 alin. 1 lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, S.N.G.N. ROMGAZ S.A.
informează piaţa asupra faptului că, în data de 19.11.2019, a fost primită solicitarea Statului
Român în calitate de acţionar al Societăţii (cota de participare de 700071% din capitalul social),
reprezentat prin Ministerui Economiei, Energiei i Mediului de Afaceri, de convocare a Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor.
Solicitarea de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor privete:
• revocarea membrilor provizorii ai Consiliului de Administraţie al S.N.G.N. ROMGAZ S.A.,
în funcţie la data Adunării Generale a Acţionarilor;
• alegerea de membrii provizorii ai Consiliului de Administraţie.
Anexat: Solicitarea Statului Roman, prin Ministerul Economiei, Energiei i Mediului de
Afaceri, în registrată cu nr. 39.868/1 9.1 1.201 9.

Director General,
Constantin Adrian VOLINTIRU
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S.N.G.N. Romgaz S.A.
551 3O. Piata C.l. Motas, nr.4
Medias, lud. Sibiu Romariia
Teiefon 004-0374-401020
Fâx 004-0269-846901
E-mait secretanatoromgaz.ro
www.romgaz.ro
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Către:

SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE GAZE NATURALE “ROMGAZ" S.A.
Doamnei Stan-Olteanu Manuela Petroneia, Preşedinte al Consiliului de
Administraţie
Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, în numcle Statului
Român, în calitate
de acţionar care deţine un nurnăr de 269823.080 acţiuni reprezentând ‘70,007
1 % din capitalul social
al Socjctăţjj Nationalc cle Gaze Naturale “ROMGAZ" S.A., în temeiuł prcved
erilor art.

119 din
Legea societăţilor nr. 31/1990,
cu modijicările şi coiizpletările ulte,'ioare, solicită
Consiliului de Adcninistratie convocarea adunării generale ordinare a acţiona
rilor în data de 23
decembrie 2019, pentru dezbaterea şi aprobarea următoarclor subiecte
republicată,

1.
2.

Revocarea membrilor provizorii ai Consiliului de Administraţic al Societă
ţii Naţionalc de
Gaze Naturale “ROMGAZ" S.A, în funcţie la clata adcinării generale a aciona
ri1or;
Alcgerea membrilor provizorii ai Consiliului de Adrninistraţie al Societă
ţii Naţionale de
Gaze Naturale “ROMGAZ" S.A.;

3.

Stahiiirea duratei rnandatului membrilor Consiliului de Adtninistraţie nou
aleşi pentru o
perioada de 4 (patru) luni începând cu data numirii;

4.

Stabilirea indemnizaţiei fixe brute Iunare a membrilor Consiliului de Admin
istratie nou äleşi,
în conformitate cu prevederile art. 37 alin.(1) si (2) din OUG nr. 109/2011,

5.

Aprobarea formei contrac(ului de mandat ce va fi încheiat cu noii membri ai Consil
iului dc
Administraţic.

6.

Mandatarea unei persoane să semneze, în numele acţionarilor, contrâctul de manda
t cu noii
membri ai Consiłiului de Administraţie.

Totodată propuneiu urnzătoarele proiecte de hotarâre:
J. Se aprobă i'evocarea urrnătorilor rne,nbri ai Consiliuiui de Adrninistraţie al
Societăţii
Naţionaie de Gaze Naturale “ROMGAZ" SA
“:

•
•
•
•
•

domnul/doanma (_‚‘•. J;
domnul/doamna [
J,.
dotnnul/doarnna [
.J;
domniíl/doamna [
domnul/doarniza J
J.

2. Se aproba alegei'ea urrnătorilor nzenzbri pi'Ovizorii ai Consiliului de Adminisrraţie al
Societăţii Na1ionale de Gaze Naturale “ROMGAZ" SA
“.
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do;iinul/doamna
doiiznul/doaínna
donznulldoamna

J_
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J,
J,
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— J,
doninul/doamna [
I,
doninul/doainiza [ — — — J,
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domiciiiat/ă in
do,niciliat/ă iii

[ — J,
[ J,
do;niciliat/ă in ( — J,
doniiciliai/ă iii J_ — J,
doiiziciliat/ă iiz J_ J,
—

calijîcarea profsionalo
califîcarea profesionala
calificai•ea profesionala

[ J;
[ — J;
[_ — J;
calificarea profesionala J_ — J;
calificarea profesionala [_ — J.

3. Se stabileşte durata ;izandarului ;ize,nbrilor Consiliului de Adzniizistrajie de 4 (patrtl)
luni. îii
coiifornzitare cu prevederile arf. 64' din OUG nr. 109/2011 priviřzd guverizanţa corpor
aivă
a întreprinderilor publice, aprobată cu izzodijîcări şi conzplerări de Legea żzr. I
I 1/2016,
pentrn ad,ninistratorii iiumiji confoi-nz articolului 1 de ;nai sus;
4.
5.

Se srabileşte indenzizizaţiafixă bi-zltă lunară a ‚neiiibrilor Coizsiliului (le Adininistraťie
a/esi.
in confornzitate cu prevedei-ile art. 37 aliiz.(1) si (2) din OUG nr. 109/2011;
Se aprobăforma coizťi-((ctuliti de nzandat ce vajî îiiclzeiat cu adnzinisrratorii aleşi
confori;z

propunerii actżonarului J_ — — ]‘..
6. Se niandatează reprezentantul acţioztarului nzajoritar. Statitl Ronic3iz prin
Ministeriil
Economiei, Energiei si Mediiilui de Afacei-i pentru semna,ea coizt,actelor de
nzandat cu
nzeiiih,-ii Consiiiuhťi de Adnzinisrrajie al S.N.G.N. RQMGAZ S.A..
[n cel iriult 15 zile de la publicarea convocării, acţioţiarii reprezentnd cel puţin
5% din capitalul
social pot formula propuneri de candidaturi. n cerere vor fi incluse informaţii cu priviie
la nuniele,
localiatea de domiciliu şi calificarea profesionala ale [)ersoanelor propuse pentru
funcţiile
respective, conform prcvederilor art. 1171 alin.(2) din Legea sociela[ilor nr. 31/1990,
republicata, cti
niodifiçarilc si completarile ulterioai-e.
Cu stiniă,
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