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Consi]iul de Administraţie al Societăţii Naţionale de Gaze Naturate “ROMGAZ” S.A., societate comercială
administrată în sistem unitar, infiinţată şi fúncţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392J200l, Cod de înregistrare fiscal
RO 14056826, cu sediul situat în municipiul Mediaş, Piaţa Constantin Mozaş, nr. 4, având capitalul social
subscris şi vărsat în cuantum de 385.422.400 lei (denumită in continuare ,,ROMGAZ” sau ..Societatea”),
convoacă, în conformitate cu prevederile art. 121 şi al art.l 19(1) din Legea nr. 3lJl990 privind societăţile
comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nriO9/201 I privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi ale art. l 1(l) din Actul constitutiv al
Societăţii Naţionale de Gaze Naturale ,,ROMGAZ” S.A., actualizat, Adunarea Generală Extraordinară
a Acţionarilor (AGFA) la data de 04 octombrie 2013, ora 10.00 AM, la sediul Ministerului Economiei
Departamentul pentru Energie, Splaiul Independenţei nr. 202 E, sect. 6, sala conferinţe, la care vor participa
acţionarii înregistraţi in Registrul acţionarilor societăţii la data de 18 septembrie 2013 (~Data de Referinţa”),
cu urmätoarea ORDINE DE ZI:
—

—

—

Punctul I

Aprobarea reducerii valorii nominale a acţiunilor Societăţii Naţionale de Gaze
Naturale “ROMGAZ” S.A., într-un raport de 1:10, respective de la IO lei la I leu
—

Punctul 2

Aprobarea majorării numărului de acţiuni de la 38.542.240 acţiuni la 385.422.400
acţiuni

Punctul 3

Aprobarea modificării Aetului constitutiv al Societăţii Naţionale de Gaze Naturale
“ROMGAZ~~ S.A., art.6 Capitalul social, astfeL
—

—

‘(J) C’apitalul social al S.N. G.N. ,,ROMGAZ”

—

S.A, este de 385.422.400 Id, find

subscris şi vărsat integraL
(2) Capitals,! social esie î,npărţit în 385.422.400 acţiuni, Jiecare acţiune având o
valoare nominală de J len.
(3) Statul Român deţine un număr de 32 7.636.440 ac’iuni
(4) Dreg utile Stat użui Român, în calitatea aceszuia de acţioliar Ia SN. G.N.
,,ROMGAZ” S.A., sum exercitate prin Minisierul Econorniei Depańamentul
pentru Energie, cu sediul principal în Bucure~i, Calea Vidoriei nr. 152, senor 1.
—

—

(‘5,) s.c Fondul Proprietatea S.A., cu sediul în Bucure$i, sir. BuześÝi nr. 78-80, ‚1. 7,
sedor 1, având cod unic de înregisrare 18253260 şi număr de ordine în regiurul
comergului J/40/21901/2005, deţine un număr de 57. 785.960 acýiunľ’.
Punctul 4

Aprobarea Actului Constitutiv al societăţii în forma actualizată

Punctul 5

Mandatarea unui reprezentant al acţionarilor pentru semnarea Actului constitutiv al
societăţii în forma actuallzată

Punctul 6

Stabilirea datei de 22 octombrie 2013, ca dată de înregistrare a acţionarilor asupra

cărora se vor răsfrânge efectele Hotărůrii Adunării Generale titnordinare a
Acţionarilor
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Punctul 7

Împuternicirea Preşedintelui Consiliului de administraţie şi a secretaruiui de şedin;ă,

pentru semnarea hotärârii Adunării Generale Extraordinare a Aeţionarilor, conform
prevederilor art. 14, aIm. 1 din Actul constitutiv al S.N.G.N. “ROMGAZ” S.A.
—

Doar acţionarii care sunt inregistraţi la data de 18 septembrie 2013 (‘Data de Referinţa”) în Registrul
acţionarilor Societăţii, ca acţionari ROMGAZ, au dreptul de a participa şi vota in cadrul AGEA.
Documentele referitoare la punctele I ÷ 7 de pe ordinea de zi a AGEA sunt disponibile, incepând cu data de
02 octombrie 2013, astfel:
-

-

în format material. la registratura de la sediul Societăţii situat în Piaţa Constantin Motaş, nr. 4.
Mediaş.jud. Sibiu, România, cod poştal 551130 (“Registratura ROMGAZ”), şi
în format electronic, pe pagina de web a Societăţii (www.rom2az.ro), linkul Relaţii Investitori/AGA
(pentru accesarea documentelor este necesară parolă, care se poate obţine, numai de către acţionari.
de la secretariatul Adunării Generale a Acţionarilor, la adresa de e-mail:
gheor≤~he.oprisoitä)rom~az.ro).

Registratura ROMGAZ este deschisă, cu excepţia zilelor nelucrătoare şi de sărbătoare legală, între orele
7:30—15:30.
Ácţionarii Societăţii pot adresa întrebări pri”ind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, Întrebările privind
punctele de pe ordinea de zi a AGEA se vor transmite în atenţia secretariatul Adunării Generale a
Acţionarilor de la sediul societăţii situat in Piaţa Constantin Motaş, nr. 4, Mediaş, jud. Sibiu, România. cod
poştal 551130, astfel: prin orice fonnä de cuderat(către Registratura ROMGAZ), prin fax la numărul 026983 1725, sau prin e-mail la adresa: gheor&haonrisor~rom~az.ro. Răspunsurile la întrebările adresate vor fi
comunicate în scris, sau publicate pe pagina web a Societăţii (www.romEaz.ro), linkul Relaţii
Investitori/AGA.
Acţionarii Societăţii, înregistraţi la Data de Referinţă, în registrul acţionarilor Societăţii au posibilitatea de a
vota prin corespondenţă, înainte de AGEA. prin utilizarea formularułui de vot pentru votul prin
corespondenţă. Formularul de vot pentru votul prin corespondenţă poate fi obţinut, incepând cu data de 02
octombrie 2013. de la Registratura ROMGAZ şi de pe pagina web a Societăţii (www.rom2az.ro), linkul
Relaţii Investitori/AGA.
Formularele de vot pentru votul prin corespondenţă (completate şi semnate, în original, de reprezentantul
legal al acţionarului, însoţit de documenml oficial care ii atestă calitatea de reprezentant legal exemplu, dar
f~ră a se limita Ia: actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului şi de copia
certificatului de mnregistrare) pot fi transmise, după cum urmează:
—

a) către Registratura ROMGAZ, prin orice formă de curierat (cu confirmare de primire), astfel incát să
fie înregistrate ca fiind primite Ia Registratura ROMGAZ până la data de 03 octombrie 2013, ora
10:00, cu menţiunea: “pentru adunarea generală extraordinară a acţionarilor din data de 04 octombrie
2013”, sau
b) prin e-mail cu semnătura elcctronică extinsă încorporată (conform Legii nr. 455/2001 privind
semnătura electronica), până la data de 03 octombrie 2013, ora 10:00, la adresa:
eheorqhe.oprisor~rom~az.ro, cu menţiune “pentru adunarea generală extraordinară a acţionarilor
din data de 04 octombrie 2013”.
Acţionarii Societăţii înregistraţi, la Data de Referinţă. în registrul acţionarilor Societăţii pot participa la
AGEA personal sau prin reprezentanţi, în baza unei procuri speciale. Procura specială se va transmite, după
cum urmează:
a) către Registratura ROMGAZ, semnată în original de acţionar, prin orice forrnă de curierat (cu
confirmare de primire), astfel încât să fie înregistrate ca fund primite la Registratura ROMGAZ până
la data de 03 octombrie 2013, ora 10:00, cu men;iunea: “pentru adunarea generală extraordinară a
acţionarilor din data de 04 oetoinbrie 2013”, sau

b) prin e-mail, cu semnătura electronicä extinsă încorporată (conform Legii nr. 455/2001 privind
semnătura electronică), până Ia data de 03 octombrie 2013, ora 10:00. Ia adresa:
EheorEhe.oprisor@romaaz.ro. cu menţiunea “pentru adunarea generată exiraordinară a acţionarilor
din data de 04 octombrie 2013”.
Formularul de procură specialä poate fi ob;inut, incepând cu data de 02 octombrie 2013, de Ia Registratura
ROMGAZ şi de pe pagina web a Societăţii (www.rompaz.ro), linkul Relaţii Investitori/AGA. Formularul de
procură specială va fi actualizat îi~ cazul în care se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGFA.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii la tel: 0269-201019, fax: 0269-831725, sau la
adresa de e-mail: gheorfle.oprisor@romgaz.ro.
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