12/04 2013 12 4OPM FAX

~4021316B514

OPSPI

l~I00O1/O001

12. APR. 2013
INTRÁRĘ I IĘSJRE
Nr

ĺc’Á92~

INISTEflJJL. ECO1WÍJ 1%flEl
OncluL PARTIcÍPAŢIIL0R STATULUI ŞI PRI%1A TIZĂRII IN INDUS” RIK
.

Calcu victoriel ar. 152, oIao9Ö, Bucurogi, i’d: t4021,202,54.H$; Pax: 41021.692.51.46; +402l.202.53j?2
http://opspl.minind.ro
: ‘
I

A’~j

Wi/’z.’o~ 2cR

Cătrc,
I
Societatea Naţională dc Gaze Naturale “ROMGAZ” S.A. tdiaş
l)omnului CeIu-Ştefan l)IACONU, ľreşcdintc al ConsiIIuI~i dc Administr~ţi~e
DomnuluI Corin Emil CINDREA, Director General

Având în vedere convocarea Adunării Generate Ordinare a Acţionariör din data de 29/130.04.2013
şi punctete de pe ordinea de zi supuse dezbaterii, în conformitate Ju prevederite şrt1 jj 7/’! din
Legea nr. 31/1990, Ministerul Sconomici, în numele Statului Ronlâłl ca acţionar qar~ deţine un
număr de 32.574.311 acţiuni reprezentâad 85,0071 % din capitalul sjxzial al Soeietăţii T’~aţiona1e de
Gaze Naturale “ROMGAZ” S.A. (S.N.G.N. ROMGAZ S.A.), prin 0114hd Partiçipaţiiloţ statului şi
:Irivatizării în Industrie solicită Consiliului de Administraţic ~I S,N.G,N. RQM9AZ S.A.
introducerea ne ordinca do zi a Adunării Generale Ordinate I a Actionarilor din data de
29/30.04.2013 a următorului tunct
.„Alegerea membrilor Consiliului de Administraţie al S.N.G.N. ‘j’4OMGAZ” S.A. ~electaţi în
conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Cxuvcmului Ro~nâniei nr. 109/2911 privind
:guvernanţa corporativă a întreprindcritor puMice, prin aplicarea metoţiei votului cumulatýv”.
Proiectul de hotârâre propus pentru a fi adoptat de către Adunarea Gq9erală Ordinară a Acţionwilor
pentru punctul ce solicităm să tie inclus pe ordinea do zi, este:
!
Administraţie at S.N.G.N.
Hotărârea nr
; ,,Se aleg în calitatea de membri ai Consiliului
“ROMGAZ” S.A., urmůtorii
“
I
l

Vă solicităin totodată ca în convocatorul completat să se prcck4c~e data şi ora pânä la care
iictioiiiirii pot formula propuncri dc candidaturi pentru poziţiile~c’c membru al Consiliului de
.Administratie şi transmite celelaite mentiuni şi documente oIpl~gatorii prevăzuţe de lege,
inclusiv faptul că lista cuprinzând informaţii cu privire ia numil~t localitatea de domiciliu şi
caliEcarea proîeslonaiă ale persoanelor propose pentru funcţii1 !Ie udmlnistraţoiţ se atlň Ia
dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aeeştiá.
I
acest sens, propuncm data de 18 aprilie 2013, ora 16:00,
Cu stimă,
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