ROMGAZ
Societatea Nationa~ă de Gaze Naturate Romgaz S.Á. - Mediaş România

ROMGÍ~J.

CONVOCATOR
Consiliul de Administraţie aI Societăţii Naţionale de Gaze Naturale “ROMGAZ” S.A., societate comercială
administrată în sistem unitar, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerpalui de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J321392/2001, Cod de înregistrare fiscal
RO 14056826, cu sediul situat în municipiul Mediaş, Piaţa Constantin Motaş, nr. 4, având capitalul social
subscris şi vărsat în cuantum de 383038.380 Iei (denumită în continuare ,,ROMGAZ” sau ,,Societatea”),
couvoacă, în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată, cu modificările şi conipletările ulterioare, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/201 l
privind guvernanra corporativă a intreprinderilor publice şi ale arMS din Actul Constitutiv al S.N.G.N.
“ROMGAZ” SA. actualizat, Adunarea Generală Ordinară a Aeţionarilor (AGOA) la data de 27 aprilie
2012, ora 11.00 AM, la sala 222 a Ministerului Economiei Comerţului şi ťvlediului de Afaceri, din Bucureşti,
Calea Victoriei, nr. 152, sect.I, la care vor participa acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor societăţii
la data de II aprilie 2012, cu următoarea ORDINE DE LI:
—

—

I.

Aprobarea documentatiilor pentru terenuri aflate în folosinta societăţii în scopul obţinerii
titlurilor de proprietate asupra acestora

2.

Stabilirea datei de i l mai 2012, ca dată de inregistrare a acţionarilor asupra cărora se vor
răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

3.

Împuternicirea Domnului Liviu Stoican, în calitate de reprezentant al Ministerului Economiei
Comerţului şi Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Actionarilor, de a semna în numele
acţionarilor hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
.

În cazul în care, la data menţionată mai sus ca fiind data primei convocări a AGOA, nu se vor îndeplini
condiriile de validitate a dest~şurării AGOA, atunci AGOA este convocată pentru data de 30 aprilie 2012, la
ora 10.00 AM, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.
Doar acţionarii care sunt înregistraţi la data de II aprilie 2012 (“Data de Referinţa”) în registrul acţionarilor
Societătii, ca acţionari ROMGAZ, au dreptul de a participa şi vota în cadrul AGOA.
Documentele referitoare la punctete I şi 2 incluse pe ordinea de zi a AGOA sunt disponibile, incepând cu
data de 28 martie 2012, astfel:
-

-

în format material, la registratura de la sediul Societăţii situat în Piaţa Constantin Motaş, nr. 4.
Mediaş,jud. Sibiu, România, cod poştal 55 [130 (“Registratura ROMGAZ”), şi
in format electronic, pe pagina de web a Societăţii (www.romgaz.ro), linkul Relaţii Investitori/ACiA
(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:
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Registratura ROMGAZ este deschisă, cu excepţia zilelor nelucrătoare şi de sărbătoare legală, între orele
7:30—15:30.
Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, ceI puţin 5% din capitalul social al
Societăţii au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGGA, Propunerile privind introducerea unor
noi puncte pe ordinea de zi pot fi înaintate, in atenţia Consiliului de Administratie al Socie~ăţii, după cum
urmează:
a)

către Registratura ROMGAZ, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să
fie înregistrate ca fiind primite la Registratura ROMGAZ pana la data de 12 aprilie 2012, ora 10:00.
cu mentiunea: “pentru adunarea generală ordinară a acţionarilor din data de 27 aprilie 2012”, sau
b) transmise prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată (conform Legii nr. 45512001
privind semnătura electronică), pana la data de 12 aprilie 2012, ora 10:00, la adresa:
~ cu menţiunea “pentru adunarea generală ordinară a acţionarilor din
data de 27 aprilie 2012”, sau
c) prin fax, până Ia data de 12 aprilie 2012, ora 10:00, la numărul 0269 831725, in atenţia Consiliului
de Administraţie, cu menţiunea “pentru adunarea generală ordinară a acţionarilor din data de 27
aprilie 2012”.
Acţionarii Societăţii pot adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, Întrebările privind
punctele de pe ordinea de zi a AGOA se vor transmite în atenţia secretariatul Adunării Generale a
Acţionarilor de la sediul societäţii situat în Piaţa Constantin Motaş, nr. 4, Mediaş, jud. Sibiu, România, cod
poştal 551 130, astfel: prin orice forrnă de curierat (către Registratura ROMGAZ), prin fax la numărul 026983 l 725, sau prin e-mail la adresa: ~zheor~lie.oprisor(â~romgaz.ro. Răspunsurile la întrebările adresate vor fi
comunicate in scris, sau publicate pe pagina web a Societăţii (www.romgaz.ro), linkul Relaţii
l nvestitori/AGA.
Acţionarii Societătii, înregistraţi la Data de Referinţă, în registrul acţionarilor Societăţii au posibilitatea de a
vota prin corespondenţă, inainte de AGOA, prin utilizarea forniularului de vot pentru votul prin
corespondenta. Formularul de vot pentru votul prin corespondenta poate fi obţinut, începând cu data de 28
martie 2012, de la Registratura ROMGA7, şi de pe pagina web a Societăţii (www.rom~az.ro), linkul Relaţii
Investitori/AGA. Formularul de vot pentru votul prin corespondenta va fi actualizat in cazul în care se vor
ađaugă noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.
Formularele de vot pentru votul prin corespondenţă (completate şi semnate, în original, de reprezentantul
legal al actionarului, însoţit de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal exemplu, dar
íără a se limita Ia: actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului şi de copia
certificatului de înrcgistrare) pot fi transmise, după cum urmează:
—

a)

către Registratura ROMGAZ, prin orice formă de curierat (cu confirmare de primire), astfel încât să
fie înregistrate ca fiind primite la Registratura ROMGAZ până la data de 26 aprilie 2012, ora 10:00,
cu menţiunea: “pentru adunarea generală ordinară a acţionarilor din data de 27 aprilie 2012”, sau
b) prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată (conform Legii nr. 455/2001 privind
semnătura electronică), până la data de 26 aprilie 2012, ora 10:00, la adresa:
gheorglie.oprisor~romg~7~o, cu mentiune “pentru adunarea generală ordinară a acţionarilor din data
de 27 aprilie 2012”.
Formularele de vot pentru votul prin corespondenţă care nu sunt primite până la data de 26 aprilie 2012, ora
10:00, la Registratura ROMGAZ sau prin e-mail, la adresa indicată, nu vor fi luate în calcul pentru
deterniinarea cvorumului şi majorităţii în AGOA.
Acçionarii Societăţii înregistrati, la Data de Referin~, in registrul acţionarilor Societăţii pot participa la
AGOA personal sau prin reprezentanti, în baza unei procuri speciale. Procura speciaiă se va transmite, după
cum urmează:
a)

către Registratura ROMGAZ, semnată în original de acţionar, prin orice formă de curierat (cu
confirmare de primire), astfel incât să fie inregistrate ca fiind primite la Registratura ROMGAZ
până la data de 26 aprilie 2012, ora 10:00, cu menţiunea: “pentru adunarea generală ordinară a
actionarilor din data de 27 aprilie 2012”, sau

h) prin e-mail, Cu semnătura electronică extinsă incorporată (conform Legii nr. 455/200) privind
semnătura e~ecĹronică), până la data de 26 aprilie 2012, ora 10:00,
a adresa:
gbeor~he.oprisor~rom~az.ro, cu meţiunea”pentru adunarea generală ordinară a acţionarilor din data
de 27 aprilie 2012”.
Formularul de procură specială poate fi obţinut, începând cu data de 28 manic 20)2, dc la Registraíura
ROMGAZ şi de pe pagina web a Societăţii (~ww.roIn~azro), linkul Relaţii Investitori/AGA. Forniularul de
procură specială vafl actualizat în cazul în care se vor adăuga noi puncte pe ordinca dc zi a AGOA.
ínformatii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii Ia tel: 0269-201019, fax: 0269~83 l 725, sau la
adresa de e-mail: 2heor~be.ojjrisor~îrorn~az.ro.
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