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ROMGAŹ
Sociewea NaţionaI~ d~ 5&~e ?)aturaL~ Rvrngaz 5.A. Media~ Ruľnânia
-

ROMGAZ
C O N V O C AT O R

Consiliul de Adminibtra;ib ai Sucietăţií Naţionalo de Gaze Naturale ‘ROMGAZ” S.A., socieţaţe comerciala
administratä în sisĹe~n unitar, înttinţaiă şi funcţionfLnd în cont’ormitate cu iegislaţia română. înregistrată Ia
Oficitil Registrului Comerţului de pe Iângă Tribunalul Síbiu sub ni~ J32/392/2001, Cod de îrntgistrarc fiscal
RO 14056826. cu s~diuI situat în rnunieipiul Medi&~, Pinţa Constantin Motnş. nr. 4. având capitalul social
subsoris şi vărsat în Icuantum de 383038380 Iei (dcnumită hi cootinţiaçe ,,ROMGAZ” sau ,,Societatca’),
convoacă, în conĺoťrni(at~ cu prevederile art. 1Ĺ7 din Legea nr. 3 1/1990 privind societ~ţiIe comerciale,
rcpuh]icat~, cu rnodi!ficăruie şi completărilc ulierioarę, ale Qrdonan;ci de Ui’genţă a Guwroului nr.109/201 l
—

privind guvernanţa cui-p~rativă a întrcprincleriłor publice şi ale art. IS din Actul ConsitLltiv al S.N.GN.
‘ROMGAZ” 8.A’ hctuaiizat, Adunarea Ge.nerulá Ordinară a Acţionarilor (AGOA) la data de 07 august
2012, ora 10.00 A$l. ia Ministewl Economiei Comerţului ~i Mediuiui de Afaceri, din Uucureşti, Calea
Vicrorici, nr. 152. sep11. la care vor participa acţionarii înrcgistraţi în Re~istrul acţionarilor societăţii Ia data
do 27 julie 2012 (“Dara de Referinţa”), cu următoarea OkOINE DE ZI;
—

1. Revocarea diii calitatca de membru al ConsiIiujui de administraţie a domnului Busnioc Mihai,
în teinciul j~reve~eriInr art. 11.1(2), lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind socictăţile comerelale,
republicută,[ cu rnodlflcărjk şi completňrile ultcľioarc, şi în haza Ordinulni nr’ 1032/07.0&20 12
al ministrulul cconomiei, comerţului şi mediului dc utaceri

2. Numircu unui ipembru în Consiliul de administraţie aI S.N.G.N. ,,ROMCAZ”
S.A., în
cundiţiilc art. I?, aIm. 3 din Actul constjtutiv aI S.N.G,N. ,,ROMCAZ”
S.A. nctualiziit,
voroborat en az1t. t37A1 Legea itt. 31/1990 prlvind societii(ik ‘1omcrciale, repiibliciitá, cu
—

—

mudiÍicările[ şl ¶ornpletňrilc ultcrioare.
anexată prezentului convocator

l’ropunerea peutni funcţia de a(IminisL’rator cstc

3, Numirea în calitatca dc niexnbri ai ConsIlIului de administraţie a (lomnilur: Celu $tefan
Diaconu şi Ştefan Cosme~inu, numiţi de c4tre Consiliul de admlnistraţk aI S.N,C.N.
S’A. în condlţliie art. 137”2 din Legea nr. 31/1990 privind socletăţ’le
eaniereiule, i-cpubiicată, cu moditîc5rile şi complctăriic ulterioare

„I{OMGAZ

—

4. Aprobiirea dvscărcărĺî de gestiune a mernbrjior Consillulul de ndministraţie

pelitru

exerciţiul

ľhwnciţir 2011
:,.

Aprobarea Bugetulul de venituri şi cheltuieli ai S.N’C.N. “ROMGAZ”

—

S.i’. pentru anul 2012

6. Aproharea ~Jccu~nenta(iilor~ pentru terenurl aflute în folosinţa socictňţii în seopul ub(inerii
titlurilor de prol)rietu(e usupra acestora

7. Stahilirea datei de 24 august 2012, ca data de înrcgistrare a acţionarilor asupru vărora se vor
răsfrânge cf~cteIe Hutűrârii Ädunării Gencrale Ordinare a Acţionarilor

Capil.31

~n L,I,

383.030.380 RÖN

U R M~diaş

S.N.G.r-I RonRals.A.
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8. ÎmputCnzicírea Domnului Coriicl Boh~lcă, în calitate de reprezentant al Ministerului
&unomiei ~omcrţuIui şi Mediulul de Ąľacerj în Aclunurea Gcnerală a Actinnarilor, de a
Scmnaîn numelr~ aeţionarilor hotărärile Adunării Generule Ordinare a Acţionarilor

In tcmeiul art. J i?j din ~egeu nr. 31/1990 privind societă~Ie cornerciale, repubIieat~, Cu rnodiflvările şi
completările uIkriuDrc, urdinea de zi menţIonată mM sus sv coniplctcază cu urmätorul punct:
,,

Aprobarea SUuaflilor~nanciare eQusolidate pe anal 20!! ‘~

În cnzul în care, Ia ~Iuta ~ienţionata mai sus ca fiind data primei Coflvocări a AQUA, nu se vor îndeplini
condiţiilc de vnlicIittt~a U ciesfăşttrarii AGOA, atunci ACiOA este convoca(ă pentru data do 08 august 20I2, Ia
ors 10.00 AM, în acela~i loc şi cu neteaşi ordine cit zi.
Doar acţ~onarii care kunt ţ?nregistraţ~ ia data de 27 inlic 2012 (tDat~t de Reťerinţa”) í~i Rcgistrul acţionarilor
Societäçii, ca acţionari ROMGAZ, au dreptul de a participa şi vota în cadrul AGOA.
Documonteíe referitdare la punctele I, 2, 3,4, 5, 6, 7 şi 8 incluse pe ordinea dc zi a AGOA sunt dispunibilc.
înccp~nd cu data de 06 iulie 2012, astfcl:

in format material, la registratura de Ia sodiul Societäţii situat îu Piaţa Constantin Motaş, ni. 4,

—

Mcdiaş~jud.~$ihiu, .Romanía, cod poştal 551130 (“Registratura ROMGAZ”), şi
în format electror~ic, pe pagina de web a Soeietľţţij (www.rom~az.rn), linkul Relalii lnvesti[ori/AGA
(pentru acce~areaídocun1entelor cst.c necesarfi parolă, care sc poatc óbţine, numai de către ac4ionari.
de
la
s~cretariatul
Adunării
Gęnerale
n
Acţionariřor,
Ia
adresa de e-mail:
~

-

Materia Jul docanteniar a’kerent noului punct înscris (a ordinea dv zi va Ji disponihil începâml cu data de
02 august 2012.
Registratura ROMU. ~‘Z osre descłusă, cit excepţia zilcior nelucrăcoare şi de sărbătoarc lcgalŮ. între orele

7:30

—

15:30.

Un ul sau ma i (flu l ţi ~tcţh~nari reprezent~nd, individual sau împreună. cel pnţin 5% din capitalul social al
Societăţii au dreptul Lie a introduce puncre pe ordinea de zi a AGOA. Pi-opunerile privind introducerea unor
~ punete pe ordine de ~i pot ti înaintate, în atenţia Consiliului de Admínistraţie a[ SocierJ~ţii, dupii (I’tIŢfl
a) către Registratura ROMGAZ, prin orice formă de curierat Cu confirmare de primire, usifel înc&t să
fie înregistrate ca fiind primite la RegistraLun ROMUAZ ~a la data de 20 iulie 2012, ora 10:00, cu
rnenţiuea: “pcntru adunarca generalä ordinară a acţionarilor (un data de 07 august 2012”, sau
h) transmise pri~i c-mail cu scmnătura elcctronică extins& încorporată (conform Legii Hr. 455/2001
privind scn1p~tut~ electronică). pana [a data de 07 august 2012. ora [0:00, la adrosa:
~ cu fllcnţiunea “penlru adunarea gcnerală ordinară a acţionarilor din
data de 07 au~usL ?0t2”~ sau
prin rax, pän4 lą ~a de 20 iulie 2012, ora [0:00, Ia numărul 0269 831725, în atenţia Consiliului de
Administraţie, eu menţiunca “pentru adunarea generală ordinară a acţionarilor din data de 0? august
2012”.
Acçinnarii $ocierňţfl j~oz a~rcsa în&ebări privind punctele de pc ordinea de zi a AOOA. Ď~trebüri1e privind
punetele de pe ordi,~ea de zi a AGOA se vor transmite în a(enţia scçretariatul Aclunürij Gçnçrale a
Aeçionarilor de la sediul skc~et~ţ~~ situat în ?iaţa Constśintŕr’ Motaş, nr. 4, Mcdiaş, jud. Sibiu, Rofnânja, cod
po~lrii 551130, agtfcl: prin~oricę fQrrnú de curierat (eůtro Registratura RQMQAZ), prin (‘ax Ia numărul 0269.
83 l725, sau prin c-mail Ia adresa: gbeor~lie.onrkgr@r~~azr~ Răspunsurilę la întrebárilc adresate vor fi
comunicate îfl scris~, sau publicate pe pagina web a Socictăţii (www.rorn~azą~), linkul Relaţii
Investitori/AQÂ,

Acţionarii Soçictăţii, Îni’egistraţi Ia Data de Rcfcrinţă, în registrul acţionarilor Societăţii au posihilitatea do a
vota prin corcspond6n;ă, înainte de AGOA, prin utilizarea formularulul de vot pentru votul prin
corcspondcnţa, Formularul de vot pcníru votul prin corespondcnta poate fi obţinut, începând cu data de 06
iulic 2012, de ia Registratura ROMGAZ şi de pe pagina wob a Societăţii (www.ronl3az.ro), linkul Relaţii
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invesţitori/AGA. Foŕmularul de vot pentru votul prin corcspniidcnta va fi actualizat în cazul în cate se vor
adoug~ noi puncle pe ordťTlea de zi a AGOA.
Pormularele de vot pcntt7i votul prin corespondenţă (compktaie şi semnate, în original, de reprezenrantul
legal al acţionarului, înso;it de docurnentul oficial care îi atestă ealitatea. de reprczcnlant legal exemplu, dar
făťă a se limita Ia; açiul donstiiutiv, extras/ceitificat, constaralor cljhuraţ de Registrul Comerţului ~i de copia
cortificatutul de înťeůisLra~e) pot Fi transmise, după cum urmcază:
—

a) cătrc Registratura ROMGAZ, prin orice ťormă de curicrat (cu confirmare de primire), astfel înc& să
fie înregistrate ca fiind primite Ia Registratura ROMGAZ pânń Ia data de 06 august 2012, ora l 0:00,
cu menhiurleă: “pentru adunarea gencral~ ordir’arü a açţionarilor din data do 07 august 2012”, sau
h) prin e-mail cu ~cmnăw’a electronieä extinsă încorporată (conform Łegii nr. 455/2001 privind
semnătura Dlcctmnică), până Ia data de 06 august 2012, ora 10:00. la adresa:
flcorQhe.oprisor@romgaz.ro, cu rncnţiune “pentťu adunarea generală ordinară a acţionarilnr din data
(Ic 07 august 201 2”.
Formularele de vot p~ntru votul prin coťesponclenţă care flu sunt primite până la data (IC 06 august 2012, ora
10:00, Ia Registratura ROMGAZ sau prin e—mail, Ia adresa indicată, nu voi’ fi luate în calcul peruru
determinarea cvorum~ului ‚i rnajorităţii în AGOA.
Acţionarii Societăţii înre~istraţi, la Data de Referinţă. în registrul acQonarilor Societăţii pot participa Ia
AGGA personal sau .~rin ~eprezentanţi. în baza unei procuri speciale Procura specială se va transmitc, dupa
cum LLrmează:

a) c~tre Registi~atura ROMUAZ. semnat~ în original de acţionar, prin once forrnü de çurierat (Cu
confirniare de príMire), astfcI încât să fie înregislrae ca fund primite la Rcgisiraiura .ROMGAZ p~nă
la data de 06 auguist 2012, ora 10:00, cu menţitlrlea: “pentnt adunarca gcncrală ordinarä a acţionarilnr
din data de 07 august 2012”, sau
h) prin e-mail, cu ~crnnătura eleçtronică. extinsă încorporată (conform Legii fly. 45512001 privind
semnătura &Iççtronică), până la dai.a tic 06 august 2012, ora 10:00, Ia adresa:
gur2he.op~sor~ron~az.j’ô, cu meţiunea ‘pentrtt adunarca gcnerală ordinarň a acţionarilor din data
de 07 august ~0l2[’.
Formularul do pnocw’ă specială poate fi obţinut, începând cu data de 06 iulie 2012, de la Registrawra
ROMGAZ şi de pe pagínd web a Societăţii (www.rofn~az.ro), linkul Relaţii Jnvcstitori/AGA, Formulurul tic
procură spociala va fiactualizat în cazul în care sc vor adăuga noi puncte pe ordinca do zi a AOOA.
ĺnformoţui st’piimen4re se pot obţine la sediul sociotäţii la tel: 0269-201019, fax: 0269-331725. sau Ia
adresa do e-mail; gi~gbj.oyrisor~rom~azso.
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