
ROMGAZ
Societatea Nationatb de Gaze Naturale Romgaz S.A. Mediag - Rominia

CONVOCATOR

Consiliul de Administralie al Societifii Nalionale de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A., societate
comerciald administrati in sistem unitar, infiintatd gi funclionAnd in conformitate cu legislalia
romAni, inregistrati la Oficiul Registrului Comertului de pe lAngi Tribunalul Sibiu sub nr.

132/392/2001, cod de inregistrare fiscala RO 14056826, cu sediul situat in municipiul Mediag, Piata
Constantin Motag, nr. 4, avAnd capitalul social subscris gi virsat in cuantum de 385.422.400 lei
(denumitd in continuare,,ROMGAZ" sau,,Societatea"),

coNvoAcA

Adunarea Generali Extraordinari a Aclionarilor (AGEA) la data de 04 noiembrie 2014, ora
LZ:OO (ora RomAniei), la sediul Societifii Nalionale de Gaze Naturale ,,ROMGAZ" - S.A., situat in
Mediag, Piaga Constantin Motag, nr.4, jud. Sibiu, sala conferinte, cu urmitoarea:

Punctul 1

Punctul 2

Punctul3

Punctul 4

ORDINE DEZI

Aprobarea Contractului de administrafie al Domnului Sergiu - Cristian Manea

Mandatarea unui reprezentant al aclionarului maioritar, pentru semnarea
Contractului de administratie care urmeazi a fi incheiat intre Societatea
Nalionali de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A. gi Domnul Sergiu - Cristian Manea,
in calitate de administrator al Societi;ii

Stabilirea datei de 20 noiembrie2OL4, ca ,,Dati de inregistrare", respectiv data
servegte la identificarea aclionarilor asupra cirora se vor risfrdnge efectele
Hotiririi Adunirii Generale Extraordinare a Acfionarilor

imputernicirea Pregedintelui 9i a secretarului de gedinfi, pentru semnarea
hotirArii Adunirii Generale Extraordinare a A4ionarilor

Doar aclionarii care sunt inregistrati ca actionari ai ROMGAZ la data de 2l octombrie 2OL4 ("Data
de Referinfi") in Registrul Acfionarilor Societitii finut gi eliberat de Depozitarul Central S.A. au
dreptul de a participa gi vota in cadrul AGEA.

Documentele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA, proiectele de
hotirAri propuse spre adoptarea AGEA vor fi disponibile incepind cu data de 30 septembrie 2O14,
in zilele lucritoare la registratura de la sediul social al Societifii situat in Piala Constantin Motag,
nr. 4, Mediag, jud. Sibiu, RomAnia, cod pogtal 551130 ("Registratura ROMGAZ"), precum gi pe
pagina web a Societigii (www.romgaz.ro). Registratura ROMGAZ este deschisi, cu exceplia zilelor
nelucritoare gi de sirbitoare legali, intre orele 07:30 - 15:30 (ora RomAniei). Actionarii Societilii
pot obgine, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea
deziaAGEA.

Unul sau mai mulli acfionari, reprezentAnd individual sau impreuni, cel pulin 50lo din capitalul social
al Societilii, pot solicita printr-o cerere adresatd Consiliului de Administratie al Societilii
introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi AGEA ("propuneri privind introducerea
de noi puncte pe ordinea de zi") gi si prezinte proiecte de hotirAre pentru punctele incluse pe



ordinea de zi a AGEA ("proiecte de hotirAre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe
ordinea de zi").

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi vor trebui insolite de o
justificare gi/sau de un proiect de hotirAre propus spre adoptare.

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi gi iustificare gi/sau
proiectele de hotirire pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi vor fi:

a) transmise gi inregistrate la Registratura ROMGAZ prin orice formi de curierat cu
confirmare de primire, sau transmise prin e-mail cu semnituri electronicd extinsi
incorporati conform Legii nr. 455/2001 privind semnitura electronici, la adresa
investor.relations(oromgaz.ro, pAni la data de 16 octombrie 2014 ora 15:30 (ora
RomAniei). Ambele modalitigi de transmitere trebuie si confini menliunea scrisi in clar gi

cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTMORDINARA A ACTIONARILOR DIN
DATA DE 04 NOIEMBRIE 20T4".

b) in cazul actionarilor persoane fizice, insotite de copiile actelor de identitate ale aclionarilor
[actele de identitate trebuie si permiti identificarea acfionarilor in Registrul Acfionarilor
Societilii linut gi eliberat de Depozitarul Central S.A.), iar in cazul acfionarilor persoane
juridice de copia actului de identitate a reprezentantului legal, impreuni cu certificatul
constatator, in original sau copie conformi cu originalul, eliberat de Registrul Comerfului sau
orice alt document, in original sau in copie conformi cu originalul, emis de citre o autoritate
competenti din statul in care actionarul este inmatriculat legal gi care atestd calitatea de
reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicirii convocatorului
AGEA; documentele care atesti calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limbd striini,
alta decAt limba englezS, vor fi insolite de o traducere, realizati de un traducitor autorizat, in
limba romAni sau in limba englezi.

Documentele prin care se justifici propunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi gi/sau
proiecte de hotirAre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi vor fi
disponibile incepAnd cu data de 20 octombrie 2014la registratura de la sediul social al Societitii
situat in Piala Constantin Motag, nr. 4, Mediag, jud. Sibiu, RomAnia, cod pogtal 551130

f"Registratura ROMGAZ"), precum gi pe pagina web a Societilii (www.romgaz.ro). Registratura
ROMGAZ este deschisi, cu exceptia zilelor nelucritoare gi de sirbitoare legali, intre orele 07:30 -
15:30 fora Rominiei). Acfionarii Societitii pot obgine, la cerere, copii ale documentelor informative
referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Aclionarii Societitii pot adresa intrebiri in scris, in limba romAni sau limba englezi, privind
punctele de pe ordinea de zi a AGEA. intrebirile in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA
vor fi transmite gi inregistrate la Registratura ROMGAZ prin orice formi de curierat cu confirmare de
primire, sau prin e-mail la adresa: investor.relations(Oromgaz.ro cu semnituri electronici extinsi
incorporati conform Legii nr. 455/2007 privind semnitura electronici, pAni la data de
27 octombrie 20t4, ora 15:30 (ora RomAniei), cu menliunea scrisd in clar gi cu majuscule
"PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE

04 NOIEMBRIE 2014".

Aclionarii Societitii vor transmite intrebirile in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, in
cazul persoanelor frzice, insolite de copiile actelor de identitate ale a4ionarilor (actele de identitate
trebuie si permiti identificarea aclionarilor in Registrul Aclionarilor Societdlii linut gi eliberat de
Depozitarul Central S.A.), iar in cazul persoanelor juridice de copia actului de identitate a

reprezentantului legal, impreuni cu certificatul constatator, in original sau copie conformi cu
originalul, eliberat de Registrul Comerfului sau orice alt document, in original sau in copie conformi
cu originalul, emis de citre o autoritate competenti din statul in care aclionarul este inmatriculat
legal gi care atesti calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data
publicirii convocatorului AGEA; documentele care ateste calitatea de reprezentant legal intocmite



intr-o limbi striini, alta decAt limba englezd, vor fi insotite de o traducere, realizati de un
traducitor autorizat, in limba romAni sau in limba englezi.

Acfionarii inscrigi la Data de Referintd in Registrul aclionarilor Societdtii tinut gi eliberat de
Depozitarul Central S.A. pot participa la AGEA gi pot vota:

i) personal - vot direc!
ii) prin reprezentant cu procuri speciald;
iii) prin corespondenti.

Actionarii pot fi reprezentafi in cadrul AGEA de reprezentantul lor legal sau de un reprezentant
convenlional ciruia i s-a acordat o procuri speciali, pebaza formularului de procuri speciali pus la
dispozifie de Societate.

Formularul de procuri speciali:

a) poate fi obfinut, in limba romini gi limba englezi, incepAnd cu data de 30 septembrie2Ol4,
de la Registratura ROMGAZ gi de pe pagina web a Societelii (www.romgaz.ro);

b) va contine modalitatea de identificare a calititii de actionar gi numirul de acgiuni definute,
precum gi mentiunea de vot ,,pentru" sau ,,impotrivi" sau ,,ablinere" a fiecirei probleme
supuse aprobirii;

c) va fi actualizat de Societate daci se vor adiuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA;

d) va fi completat de aclionar in trei exemplare: unul pentru aclionar, unul pentru reprezentant
gi unul pentru Societate.

Procurile speciale vor fi transmise, in original, in limba romAnd sau limba englezi, de aclionar la
Registratura ROMGAZ, prin orice formi de curierat cu confirmare de primire nu mai tArziu de
03 noiembrie 2OL4, ora 10:00 (ora RomAniei), in plic inchis, cu menfiunea scrisi in clar gi cu
majuscule "PENTRU ADUNAREA GENEMLA EXTMORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE
04 NOIEMBRIE 2014", impreuni cu copia actului de identitate a actionarului (in cazul actionarilor
persoanelor fizice actul de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, actul de identitate a

reprezentantului legalJ dupi caz, impreuni cu certificatul constatator, in original sau copie conformd
cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie
conformi cu originalul, emis de citre o autoritate competenti din statul in care actionarul este
inmatriculat legal gi care atesti calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni
raportat la data publicirii convocatorului AGEA.

in cazul in care reprezentantul este o institulie de credit care presteazi servicii de custodie, trebuie
si prezinte o procuri speciali, intocmiti conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 gi Dispunerea
de misuri C.N.V.M. nr.26/20.L2.20L2, semnati de acfionar care va fi insofiti, in mod obligatoriu, de
o declaratie pe proprie rispundere dati de institufia de credit care a primit imputernicirea de
reprezentare, prin procura speciali, din care si reiasi ci:

a) institutia de credit presteazi servicii de custodie pentru respectivul aclionar;
b) instrucliunile din procura speciali sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT

primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului acgionar;
c) procura specialS este semnati de acfionar.

Procurile speciale pot fi transmise gi prin e-mail la adresa: investor.relations@romgaz.ro cu
semnituri electronicd extinsi incorporati conform Legii nr. 455/200L privind semnitura
electronice, pAni la data de 03 noiembrie 2OI4, ora 10:00 (ora RomAniei).

Accesul actionarilor indreptititi si participe la AGEA este permis prin simpla probi a identitilii
acestora dupi cum urmeazi:

a) in cazul actionarilor persoane fizice pe baza actului de identitate;

?



in cazul persoanelor juridice, pebaza prezentirii unei copii a certificatului constatator sau
echivalent gi a actului de identitate a reprezentantului legal sau, dupi caz, a documentelor
care atesti calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice (in cazul ?n care nu participi
la AGEA reprezentantul legal al acfionarului institutional);
in cazul participerii prin reprezentant conveniional, documentele previzute la lit. a) sau b) la
care se adaugi procura speciali.

Calitatea de reprezentant Iegal se dovedegte prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de
Oficiul Registrului Comerfului (sau de citre alti institulie avAnd o autoritate similari din tara de
rezidenld a actionarului persoand juridici striini), in original sau copie conformd cu originalul, cu o
vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicirii convocatorului AGEA. Documentele care atesti
calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limbi streine, alta decAt limba englezi, vor fi insogite
de o traducere, realizati de un traducitor autorizat, in limba romAni sau in limba englezi.

Acfionarii Societefli au posibilitatea de a vota prin corespondenfi, inainte de AGEA, prin utilizarea
formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenti (,,Buletin de vot prin
corespondenli"J.

Buletinul de vot prin corespondenfi:

poate fi obtinut, in limba romini gi limba englezd,incepAnd cu data de 30 septembrie2014,
de la Registratura ROMGAZ gi de pe pagina web a Societitii (wwwrs!0gazJsl;
va conline modalitatea de identificare a calititii de actionar gi numdrul de actiuni detinute,
precum gi mentiunea de vot ,,pentru" sau ,,impotrivi" sau ,,abginere" a fiecirei probleme
supuse aprobirii;
va fi actualizat de Societate daci se vor adiuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA;

Buletinele de vot prin corespondenli vor fi transmise, in original, in limba romdnd sau limba
englezi, prin orice formi de curierat cu confirmare de primire la Registratura ROMGAZ, sau prin
e-mail cu semnituri electronici extinsi incorporati conform Legii nr. 455 /2007 privind semnitura
electronici la adresa investor.relations@romgaz.ro, pdni la data de 03 noiembrie 2OL4, ora 10:00
(ora Rominiei), cu menliunea scrisi in clar gi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA
EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 04 NOIEMBRIE 2074".

Buletinele de vot, completate gi semnate, vor fi transmise insotite de copia actului de identitate a

aclionarului (in cazul persoanelor fizice actul de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice,
actul de identitate a reprezentantului legal) dupi caz, impreuni cu certificatul constatator, in
original sau copie conformi cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in
original sau in copie conformi cu originalul, emis de citre o autoritate competenti din statul in care
aclionarul este inmatriculat legal gi care atesti calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel
mult 3 luni raportat la data publicirii convocatorului AGEA.

in cazul introducerii unor noi puncte, dupi publicarea convocatorului, modelul de procuri speciali
gi de buletin de vot pot fi obginute de la Registratura ROMGAZ gi de pe pagina web a Societilii
(www.romgaz.ro), incepAnd cu data de2O octombrie 2014.

Buletinele de vot/procurile speciale care nu sunt primite la Registratura ROMGAZ sau prin e-mail
pAni la data de 03 noiembrie 2O14, ora 10:00 (ora RomAniei) nu vor fi luate in calcul pentru
determinarea cvorumului gi majoritilii in AGEA.

in cazul in care ordinea de zi va fi completati/actualizati iar aclionarii nu trimit procurile speciale
gi/sau Buletinele de vot prin corespondenfi actualizate, procurile speciale gi buletinele de vot prin
corespondenfi trimise anterior completirii /actualizdrii ordinii de zi vor fi luate in considerare doar
pentru punctele din acestea care se regisesc pe ordinea de zi completati/actualizati.

b)

c)

a)

b)

c)



in cazul ln care la data primei convociri a AGEA' respectiv 04 nolembrie 2014, nu se vor tndeplini
condi$ile de validitate a desfldguririi AGEA, atunci AGEA este convocati pentru data de
05 noiembrle 2O!4,1a ora 12:00 (ora Romfiniei), ln acelagi loc ai cu aceeagi ordine de zi. ln
eventualitatea unei noi convociiri, Data de Referlnlit stabiliH penmr identificarea actionarilor
lndreptiltili sl participe gi sl voteze ln cadrul AGEA este aceeati, respectiv 21 octombfie?Ot4.

Informafii suplimentare se pot obfine de la Biroul Secretariat Adunarea Generald a A4ionarilor gi

Consiliul de Administratie, la numirul de telefon 0040 269 201019 9i de pe pagina web a Societitii
(www.romgaz.ro).

PRE'EDINTE
coNsrrru DE ADUTNTSTRATIE


