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Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz S.A. - Medĺa - România

RPĹPORT SUPLIMENTAR
Conform art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare ‚i operaţiuni de piaţă

Data Raportului: 25 octombrie 2019
Denumirea entităţii emitente: Societatea Naţională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.
Sediul Social: Medias, Piaţa Constantin 1. Motas, 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: J32/392/2001
Capital social subscris i vărsat: 385.422.400 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

Eveniment important de raportat:

. Valoarea totală realizată a şase contracte încheiate de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. cu S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

Având în vedere faptul că rapoartele curente transmise de S.N.G.N. ROMGAZ S.A în data de 28.09.2018, 05.07.2019 respectiv 30.09.2019, conţin
informaţii privind valoarea estimată a actelor juridice care au făcut obiectul raportării, în conformitate cu cerinţele Anexei 12 la Regulamentul ASF
nr. 5/2018, S.N.G.N. ROMGAZ S.A raportează valoarea totală realizată a şase contracte încheiate cu S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A., astfel:

Valoarea realizată a
Termene i Creanţe Garanţii PenalităţiNr Parte Nr. data actului

Obiectul contractului actului juridic
modalităţi de plată reciproce constituite (%/zi)Crt contractantă juridic

incl TVA (RON)

Prestarea serviciilor anuale de
Plata Ia 15 zileS.N.T.G.N. Contract nr. transport aferent punctelor de ieşire

50.68L205,25 calendaristice de la Nu v. Nota*
Nota**Transgaz S.A. 70/26.09.2018 din S.N.T.

data emiterii facturii(perioada 01.10.2018 — 01.10.2019)

Prestarea serviciilor anuale de
Plata Ia 15 zileS.N.T.G.N. Contract nr. transport aferent punctelor de intrare

105.972.139,48 calendaristice de Ia Nu v. Nota*
Nota*

2
Transgaz S.A. 7/26.09.2018 în S.N.T.

data emiterii facturii(perioada 01.10.2018-01.10.2019)

Nota*: Nivelul garanţiei financiare de plată constituite de UR va fi egal cu valoarea medie a facturilor lunare estimate pentru serviciile de transport aferente perioadei de utilizareNota**: Neîndeplinirea obligaţiei de plată a facturilor atrage perceperea unei cote a majorărilor de întârziere, calculată asupra valorii neachitate, egală cu nivelul dobânzii deîntârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi calendaristică de la data emiterii facturii până la achitarea
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Valoarea realizată aNr Parte Nr. i data actuiui Termene i Creanţe l Garanţii PenalităţiObiectul contractului actului juridic
modaiităti de plată reciproce constituite (%/zi)

Crt contractantă juridic
incl TVA (RON) l

integrală a acesteia, inclusiv ziua plăţii, sau până la executarea garanţiei prevăzute în contract, în cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată în termen de 15 zile calendaristice de Ia
data scadenţei.

Prestarea serviciilor de echilibrare Plata la 15 zile
v.

S.N.T.G.N. Contract nr. 62/
aferent punctelor de intrare în SNT 11.801.907,36 calendaristice de Ia Nu ! v. Nota*

Nota**Transgaz S.A. 21.09.2018
(perioada 01.10.2018 — 0110.2019) data emiterii facturii

Nota*: (7) Nivelul garanţiei financiare (NG) prevăzute la alin. (1) va fi determinat după cum urmează:
a) pentru UR care au avut o relaţie contractuală cu OTS în anul gazier precedent:
NG contravaloarea maximă a dezechilibrelor cu titlu de deficit înregistrate de către UR în două luni consecutive din anul gazier precedent;
b) pentru UR care nu au avut o relaţie contractuală cu OTS în anul gazier precedent:
NG 1000 RON, pentru prima lună de derulare a contractului, respectiv 2 x valoarea dezechilibrelor cu titlul „Deficit" înregistrate de respectivul UR în luna anterioară, aplicabilă
începând cu a doua lună de derulare a contractului i actualizată lunar pe toată durata contractului.
(8) În cazul în care nivelul garanţiei financiare scade sub nivelul prevăzut la alin. (7), UR este obligat să suplimenteze nivelul garanţiei financiare în mod corespunzător în termen
de cel mult 5 zile lucrătoare de la data la care s-a înregistrat diminuarea.
(9) în cazul în care UR nu suplimentează nivelul garanţiei conform alin. (8), OTS întrerupe accesul la PVT cu preaviz de 3 zile calendaristice.
(10) a) Nivelul garanţiei financiare aI fiecărui UR stabilit la alin. (7) este comparat la sfâritu1 fiecărei luni calendaristice cu contravaloarea dezechilibrului de tip „Deficit" cumulat
pentru ultimele 2 luni, anterioare celei în care se realizează comparaţia.
a) Dacă valoarea determinată conforrn lit.a) este mai mare decât nivelul garanţiei financiare constituite de UR, acesta este obligat să majoreze corespunzător nivelul garanţiei în 5
zile lucrătoare de la data primirii solicitării în acest sens de la OTS.
b) Dacă valoarea determinată conform lit. a) este mai mică decât nivelul garanţiei financiare constituite de UR, acesta poate solicita reducerea nivelului garanţiei financiare.
c) Nivelul garanţiei financiare nu poate fi în nicio situaţie mai mic decât cel stabilit conform alin. (7).
( 11) Garanţia financiară constituită conform alin. (7) este valabilă începând cu ziua bancară precedentă datei de început a perioadei pentru care se încheie contractul de echilibrare
i acces la PVT i îi încetează valabilitatea în a 60-a zi calendaristică de Ia încetarea contractului.
( 12) In situaţia în care UR face dovada bonităţii conform alin. (3), OTS poate cere, în cazurile justificate prevăzute la alin. (13), constituirea unei garanţii financiare în conformitate
cu prevederile alin (7) i (10).
(13) Este considerat caz justificat situaţia în care UR este în întârziere la plată pentru o sumă de cel puţin 10% din valoarea ultimei facturi de „Deficit" sau din valoarea obligaţiilor
de plată parţiale, după ce a fost primită de la OTS o notificare în acest sens.
(14) OTS poate executa garanţia prevăzută în prezentul capitol dacă UR nu îi îndep1inete integral sau parţial obligaţiile contractuale sau le îndep1inete cu întârziere.
(15) Cu cel puţin 5 zile calendaristice anterior executării garanţiei, OTS are obligaţia de a notifica în scris UR, precizănd obligaţiile care nu au fost respectate.
(16) în situaţia executării parţiale sau totale a garanţiei financiare UR are obligaţia de a reconstitui această garanţie în conformitate cu prevederile alin. (9) sl (10).Nota** Neîndeplinirea obligaţiei de plată a facturilor, în termen de 15 zile calendaristice de Ia data emiterii facturilor atrage: perceperea unei cote a majorărilor de întârziere,calculată asupra valorii neachitate, egală cu nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a
16-a zi calendaristică de la data emiterii facturii până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plăţii, sau până la executarea garanţiei prevăzute în contract, în cazul
neîndeplinirii obligaţiei de plată în termen de 15 zile calendaristice de la data scadenţei.



Valoarea realizată a
Termene i Creanţe Garanţii PenalităţiNr Parte Nr. ‚i data actului

Obiectul contractului actuiui juridic
modalităţi de plată reciproce constitutte (%/zi)Crt contractantă juridic

incl TVA (RON)
Prestarea serviciilor trimestriale de

Plata la 15 zíleS.N.T.G.N. Contract nr. transport aferente punctelor de ieşire
3.218.712,00 calendaristice de la nu v. Nota*

Nota**Transgaz S.A. 2O2T/07.O6.2019 din SNT (perioada 01.07.2019-
data emiterii facturii01.10.2019)

ÍNota Nivelul garanţiei nanciare de plata constituite de UR va fiegal cu valoarea medie a facturilor lunare estimate pentru serviciile de transport aferente perioadei de utilizareNota** Neîndeplinirea obligaţiei de plata a facturilor atrage perceperea unei cote a majorărilor de întârziere, calculata asupra valorii neachitate, egală cu nivelul dobânzii de
întârziere datorate pentru neplata Ia termen a obligaţiilor bugetare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi calendaristica de Ia data emiterii facturii până la achitarea
integrala a acesteia, inclusiv ziua plăţii, în cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată în termen de 15 zile calendaristice de 1a data scadenţei
Nota*** Valoarea realiz[tă pentru contractul nj. 202T/2019 nu include contravaloarea < omponentei volumetrice.

Prestarea serviciilor Iunare de
Plata la 15 zileContract nr. 674L/

v.21.08.2019
Nota**

Transgaz
S.A. în SNT (perioada 01.09.2019-

data emiterii facturii

S.N.T.G.N. transport aferent punctelor de intrare
496.944,00 calendaristice de Ia nu__v._Nota*

01.10.2019)
Prestarea serviciilor lunare de

Plata la 15 zile
6

S.N.T.G.N. Contract nr. 675L/ transport aferent punctelor de iesire
1.092.420,00 calendaristice de la nu v. Nota*

Nota**Transgaz S.A. 21.08.2019 din SNT (perioada 01.09.2019-
data emiterii facturii01.10.2019)

Nota*: Nivelul garantiei financiare de plata constituite de UR va fi egal cu valoarea facturii lunare estimate pentru serviciile de transport aferente perioadei următoare de utilizare.Nota**: Neîndeplinirea obligaţiei de plată a facturilor, în termen de 15 zile calendaristice de Ia data emiterii facturilor atrage: perceperea unei cote a majorărilor de întârziere,
calculată asupra valorii neachitate, egală cu nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a
16-a zi calendaristică de la data emiterii facturii până Ia achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plăţii, sau până la executarea garanţiei prevăzute în contract, în cazul
neîndeplinirii obligaţiei de plată în termen de 15 zile calendaristice de la data scadenţei.

Director General,
‘Constantin Adrian VOLINTIRU
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