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ROMGAZ
ÇnrjrIaĘea Naţionak de

GaLe Natuisto RQrn~az S.A. Mcdlaş

Rcrn~ni’~

RO~ GAZ
CONVOCATOR

(:onsilitil de Admi»istraţie aI Socictůţii Naţiunale de Gazc Narticale “ROMGAZ” S.A., societate comercialů
adminislraLű ín sistern wiitar, înfiinţată şi funcţionâncJ in conforrnitatc cu legislaţia rornânii. înregístrată In
Oficiul Registrului Comerţuiui de pe I~ngă Tribunalul Sibiu sub nr J32/392/200l, Cod de înregistrare tiscal
RO 14056826, cu sediul situat în municipiul Mediaş, Piaţa Constantin Mnraş, nr. 4. uvând capitalul social
subscris şi vărsat îfl CUiLnLLtiU de 383.038.380 Iei (denuriiiiă în continuare „ROMGAZ” sau ,,Societatea”),
convoacă, în confonnitate cu prevcdcrilc art. 117 dín Lcgca nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
rcpublicată, eu modificňrile. şi completärile uiterioarc. ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nri 09/201 l
privind guvenuniţa corporativă a îiitreprinderilor publicć ~i ale arLl5 din Actul Consritutiv aI S.N.G.N.
“ROMGAZ’ S.A. actualizat, Adunarea Generală ()rdinarň ii Acţionarilor (AGOA) la data de 07 august
2012. ora 101K) AM, Ia Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaccri, din Bucureşti, Calca
Victurici, nr 152. sect.!, Ia care vor participa acţiQnarii înregistraţi în Rcgisirul acţionarílor sncictAţii Ia data
de 27 iulie 2012 Çtata de Re(erinţa”), cu următoarea QRDIN€ DE ZI:
—

—

I.

Revoenrea din ealitatea (le membru al Consiliulni ‘le administraţic a domnului Busuioc Milmi.
în tvmciul prevederilor art. 111(2), lit. b) din Legeu rir. 31/199() privind societäţile conzvrciale,
republicută, cu mo’lit’icärile şi complctările ulterloare, şi în baza Ordinulni ur. 1032/07.06.2012
iii ministrului econoiniei, comcrţului şi inedlulni dv iďaccri

2.

NumIrea unui niciabru in Consiliul de administraţie aI S.N.G.N. „ROMGAZ”
S.A.. In
condidile art. 19, aIm. 3 din Aetul constitntlv aI S.N.G.N. ,,ROMGAZ” S.A. actoalin’(,
eôrnborat cu art. lJ?~ l Legea ,ir. 31/1990 privlmi sovieliiţile vomerciale, repuhlicată, cu
modiĺlcărjlc şi eompletările ulterloare. Propunerea pentru funeţh’ de administrator este
—

—

anexatň prczenttdui convocator
3.

Numirea în ealitulea de membrI ai Consiliulni de ad,ninistrnţie a domnilor: Gelu Ştefan
fliaconu şi Ştefan Cosmeanu, numiţi de eătre Consiliul de adminIstraţie al S.N.G.N.

,,ROMCAZ”

—

S.A.

fii

coudiţiile art. l37’ż din Legea nr. 31/1990 privind sovietůţilc

comerciale, repubhicată, cu inodificările şi conipletärilc ulteriosre

4. Aprobarea desciircürii de gestlune a membrilor Consiliulni de adininistruţie pentru exerelţlul
flnancjar 2011
5.

Aprobarea Bngetului de venituri şi chelluieli al S.N.G.N. “ROMGAZ~’

—

S.A. pentru amil 2012

6. Aprobarea documcntaţiilor peiilru Lercnuri atlate în folosiula sovietăţii în scoj»iI obţinerii
titlurilor dv proprietate asupra acestora
7. Stabilircu datei de 24 august 2012, ca dată de înrcgistrare a acţionarllor asupra cărora qe vor
răsfrůnge elëctele Hotăr~rii Adnnării Gencrale Ordii’are a Acţloniirilor
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Împuterukirea, Domnului Coniel I1nb~Icši, în calitate de reprezentant aI Ministerului
Econornięi Comcrţuhii şi Mediuluf de Afaceri 21’ Aduitarca Cenerală a Actionarlior, de »
sentna în numele acţionariior hotărârilç Adunării Ceneraic Ordinare a Aclloiiarilor

În cazul în care, la data menţionută mai su~ ca fiind da1~ primei convoeări a AGOA, nu se vor îndeplini
condiţiitc de validitate a desíůşurării AGOA, atunci AGOŻ’ este convocntă pcntru data de 08 august 2012, la
nra 10.00 AM, în aceiaşi Loc şi cu accea~i ordine de ‚i.
Doar açţionar,i care sunt înregistra;i la data de 27 julie 2012 (“Data de Rcfcrinţa”) în Registrul acţionariior
aLI dreptul dc a parilcipu şi vota în cadrul ACPOA.

Societ&ţíi, ca acţionari ROMGAZ.

Documentele referitoare la punctelc 1, 2, 3,4, 5, 6, 7 şi 8 incluse pe ordinca de zi a AGOA stint disponibile,
începând cu data de 06 iulic 2012, astfei:
-

în format material, la rcgistratura de la sediul Societăţii situal in Piaţa Cnnsrani.in Moiaş. nr, 4,
Mcdiaş,jud. Sihiu, Roniňnia, cod poştal 551130 (“Regis(ratura ROMGAZ”), ~i
în format electronic, pe pagina dc web a Societiţii (www.rom2azrp), linkul Relaţii ĺnvesrirori/AGA
(pentru accesarea docuincritulor cste Iiecesîrů parolă, care se poate ohjiiie, numai de cătrc aeţionari,
de Ia sceretariatuĺ Adunării Generale a Acţionariior, la adresa de C—mail;
flenrzlie.oprisQç@rom~azro)

Registranira ROMGAZ este dcschisa’, cu excepţia zilelor nelucrütoare şi de sărhătoarc legala, intre orele
7:30— I5~30.
Linul sau mui mulţi acţionari reprezentűnd. individual sau înipreună, cel puţin 5% din capiLalul M)çiai al
Socicuiţii au dreptul de a introduce punew pe ordinca (IC zi a AGOA. Propuncrile privind introduccrca unor
noi puncte pe ordinca de zi ~OL fi înaintate, în atcnţia Consiliului de Administraţie aI Socictăţii, după cum
urme.ază:

a) c~t.rc .Regisiratura RQMGAZ. prin oi’iccj forrnă de curicrat cu confiriiiare tic primire, astfel inefli s~i
7k Ťnrcgistrate ca íiizid primite ia Registralura ROMGAZ pana Ia data de 20 iulic 2012, ora (0:00, cu
mcnţiunea~ “pentru adunarea generaki ordinară a acţionarilor din data ‘1- 07 august 2012”. sau
h) transinise prin e-mail cu scninătura electronică cxtinsă încorporaLü (conform Legii iii’. 455ĺ200l
privind seillnätura clectvonic~1), pana la data dc 07 august 2012. ora 10:00. Ia adresa:
ęęr2Iie.opdsor@ro~~az,rp, cu menţiunea “peiiin~ adunarea gcncrală ördinarâ a acţionarilor diii
data de 07 august 2012”, sau
c) prin fax. până Ia data de 20 iulie 2012, ora L0:00, la numůrul 0269 831725. în ateiiţia Consiliulni de
Administra;ie, cu menţiunea ~pentru adunurea generalä or(iinarä a açţionarjlor din data de 07 augtist
2012”.
Acţionarii Societăţii pot adresa întrctwlri privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA. înroh5rile privind
pu’ictcle de pe ordinea de zi a AGOA se vor transmite în atenţia secretariatul Ąclu,ijjrii Generale a
Acţionarilor de la sediul societăţii shoai în Piaţa Cnnsranrin Motaş, or. 4. Mediaş, jud, Sibiu, România. end
poştal 551130, astfel: prin orice fortnů de curierat (c~trc Registratura ROMUAZ), prin fax la numărul 0269831725. sau prin e-mail Ia adrcsa: g~eorghe.oprkor@rpm~~Z,çQ. Răspunsurile Ia întrebările adresrntc vor fi
cornunicate în suns, sau publicate pe pagina web a Societăţii (www.ro1ng~.rQ), linkul Relaţii
lnvcstitori/AQA.
Ačţionarii Societăçii, înregistraţi la Data de Referinţa, hi regżstrul acţionarilor Socicr~lţii au posibilitatca de a
vQta prin corcspondenţă, inainrc de ACQA, prin utilizarea íormularului de vot pentru votul prin
vorcspundenţa, Forrnularul de vor pentru yowl prin corespondenia poate ti obçinut, îneepănd cu data de 06
iulie 2012. de Ia Re.gistrawr~ RQMGAZ şi dc pe pagina web a Socictăţii (wwwromgaz.ro), linkul Relaţii
liivestitori/AGA, Forrnularul de vot pentru votul prin corespondenta va fi aclualizat în caziil în care se vor
adaugă noi ptiricte pe nrdinca de zi a AGOA.
Forninlarele de vot penru votul prin corespoiiclençň (c’ornpletate şi semnate, in original, de reprezentantul
legal al acçioi’artiltii, însoţit de documentul oficial care îi a(cstü calitatea dc rcprcze.ntant legal exemplu, dar
ľără a se lirnita Ia: actul constitutiv, exlraskertificat constalawr eliberat dc Rcgistrui Comeťţului şi de copia
certificawjuj de înrogistrare) pot fi transmise, dup~ Cum urmează:
—
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a) Čătrc Registratura ROMGAZ, prin orice tĎri’iă dc curicrat (Cu conľirmare de primiro). astfe.l încât să
he înrcgistrare ca fiind prilnite La Regisúatura ROMGÁZ pü’i~í Ia data de 06 august 2012, ora 10:00,
CLI mcnţiunea; “pentĽu adunarea generală ordinară a acţionarilor din data do 07 august 2012”, sau
b) prin e-mail cu sernnătura clccLronică extinsă încorporată (conform Legii rir. 455/2001 Ixiviud
sernnătura elcctronicfl), pănă la data do 06 august 2012. ora 10:00, Ia adresa:
2heor&ie,oprisor@rom~az.rn. cu mcn;iune “pentru adunarca gcneraiă ordinarü a acţionarilor diii darn
do 07 august 2012”.
Forruularele de. vot pcnru yowl prin corcspondenţ~~ care nu sunt prirnite pân~ Ia data de 06 august 2012, ora
l0;00, la Registmarura ROMQAZ sau prin e-mail, la adresa indiçaţtl, nu vor fi luate în calçul pentru
determinarca cvorumt,Itij şi majorităţii în AGOA.
Acţionnrii Socieiăţii înregistraţi, la Data de Referinţă, în regisirul ac.ţionarilor Societăţii pot participa la
AGOA personal sau prin roprezenlanţi, în baza unci procuri speciale. Procura specială sc va Lransniite, dupl
Cl] iiI

urrnează:

a) cărrc Registrawra ROMGAZ, scmnuiă în original de acţionar, prin once ťorniă de curierat (cii
cenfirmare de primire). astfçl înc~i să fie înregistratc ca fiind primitc Ia Rogistratura ROMGAZ p&i’ă
la data de 06 august 2012, ora 10:00, cu mentiunca: “pentru adunarca gcneral.1 ordinar~i a acţionarilor
din data do 07 august 2012”, sau
b) prin e-mail. eu semiiătura electtronică cxtinsă ÎQÇQVpOÍUL~ (conform Legii nr. 455/2001 privind
semnütura clecĺionjcĘ», până Ia daui <Jo 06 august 2012, ora 10:00, la udresa:
~heor~hc.oprisor@rg,n~łlz.ro, cu nleţiţlneit “peniru adunarca generală ordinară a acţionarilor din data
de 07 august 2012”.
Pormularul de procură specială poate fi objinut, î’ncepând cu data de 06 iulie 2012, do Ia Registratura
ROMGAZ şi do ix pagina web a Socict~ţii (wwwsom~az.ro), until Relaţii lnvcstitori/ACłA. Formularul do
procurä spccială va fi actualizat în cazul în care se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGQA.
Informaţii suplimentare sc pot obţine Ia sediul societăţii Ia tel: 0269-201019, fax: 0269-R3 1725, sau ia
adrosa de e-mail: 2heor2he.oprisor@romgaz.ro.

PREşEDINTE
CONSILIU CE ADMINISTRAŢIĘ
loaf~#an

