Formular de vot prin corespondenţă
peniru voturile prin corespondentă pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor
S.N.G.N. “ROMGAZ” S.A.
convocată pentru

27 / 30 aprilie 2012

Suhscrisa. ____________________________________[denumirea acţionarului
persoană juridicăj, cu sediul în
inregistrata a Regisuul Comerţului Bucureşti sub nr
având cod unic de
înregistrare
reprezentată legal prin
—

,

.

acţionar la Data de Referintă, adică 11 aprilie 2012, al S.N.G.N. “ROMGAZ” S.A., persoană juridică
română. cti sediul social în Piaţa Constantin Motaş, nr. 4, Mediaş, jud. Sibiu, România, înmatriculaL In
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/200l, Cod de înregistrare RO
4056826, (,.Societatea”), deţinând un număr de
acţiuni, reprezentând
din totalul de
38.303838 actiuni emise de Societate, care îmi conferă un număr de
drepturi de vot în
Adunarea Generală Ordinaiă a Acţionarilor, reprezentând
din numărul total de 38.303.838 dc
drepturi de vot, având cunoştintă de Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor
S.N.G.N. “ROMGAZ”
S.A. convocată pentru data de 27 aprilie 2012, începând cu ora 10.00 AM,
rcspeetiv pentru 30 aprilie 2012, începând cu ora 10.00 AM, în cazul în care Adunarea Generală
Extraordinară a Actionarilor nu se va puea ţine în mod valabil la prima convocare, şi de doctimenLtia pusă
In dispoziţe de “ROMGAZ’~ S.A.,
—

_____________

_______%

_______________%

_______%

—

—

prin prezentul formular îmi cxercit votul prin corespondenţă, după cum urmează:

I. Pentru punctul l dc pe Ordinea de zi Irespectiv, “Aprobarea majorării capitalului social cu valoarea de
59.130 Ici, operatiune în urma căreia valoarea actuală a capitalului social de 383.038.380 lei va ri
majorată până la valoarea de 383.097.510 lei’’] :
Pentru

____________

Împotrivă

Abţinere

2. Pentru punctul 2 de pe Ordinea de zi Irespectiv, “Aprobarea eniiterii unui număr de 5.913 actiuni, ca
urmare a aportului în natură a Statului Român’’] :
Pcntru

_________________

Împotri vă

_______________

Abţinere

3. Pentru punctul 3 dc pe Ordinea de zi [respectiv, “Aprobarea transferului către S.C. Fondul
Proprietatea S.A., în temeiul art. 9A ~ alin.6 din Legea nr. 247/2005 a unui număr de 887 acţiuni din
numărul total de 5.913 acüuni nou emise’’] :
Pent lu

___________________

Îm potri vă

_________________

Ahţi nere

4. Pentru punctul 4 de pe Ordinea de zi [respectiv ,, Aprobarea modifîcării corespunzătoare a Actului
Consíitutiv al S.N.G.N. ‘‘ROMGAZ’’ S.A.’’~:, după cum urmează:
—

Articolul 7 Capital u l social va avea urmăiorul conţinut:
ART. 7
Capita/id

social

Capita/ui social initial cii ROMGAZ S.A s—ct consţ ituit priti însz’niarec’ capita/u/ia social ai
Societă’ii Conterciale de Expiorore şi Producţie a Gaze/or Naturale “Exprogaz’-S.A. cit
capita/it! social a! Societälii Na; ionale de Depozirare Subrerană a Gaze/or Narurct/e ‘Depoga:
S.A., având o valoare de 763.479.6J0 mii ROL şiJiind vărsat integral /ct data înJ/iníűrii. fiind
—
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înipärti? În 7.634.796 acliitni ~ Jiecare acti inc a vâtid o va/care flOiflhliĆi/ĆÍ c/c’ 100.000
R 0Ł.
Capita/id social al ROMGAZ St este c/c 383.097.510 RON suhscris şi vărsat integraL
Capita/uI social exit’ înipăriit în 38.309. 75] actiuni uwininative, fiecare act une având () va/care
-

iIOřiIOla/( c/c 10 RON.
Stolid Ronudn c/clint’ 8.,] % din capita/ui social cd SN. G.N. Romgaz S.A., proceni repre:eniâuzc/
Out uuuţniăr c/c’ 32.566.010 acuiuni. Miniswru/ Econo,niei, Coiner/u/ui şi Media/ui de Afaceri
rcprcziuuci stand ca ac’lunar la ROMGAZ

—

S.A..~i exercit toate drepturde cc’ decurg din aceasu?

calucize.

S.C. Fonduil Proprietarea S.A. deuine 14,9 % c/in capita/id social al SN. G.N. Rum gaz S.A.,
procent repircntând un număr c/c 5. 743.741 act iuni.
Jut capita/id social nu sun! inc/use bunuri de narura celor prevăzure /a art. 135 a/in. (4) clii
Conslizuuie şi în Legea nr 213/1998 privind proprietatea pub/ică şi regimuil juridic al acesleia.

Pentru

____________

Împotrivă

__________

Abtinere

5. Pentru punciul 5 de pe Ordinea de zi [respeetiv, “Aprobarea înregistrării diferenţei de 5,03 Iei în
rezervele constituite Ia nivelul S.N.G.N. “RON’IGAZ”
—

Pent u

_________________

Tm potri vă

_______________

Abţi nere

_________________

6. Pentru punetul 6 de pe Ordinea de zi [respeetiv, “Stabiljrea datei de 11 mai 2012, ca dată (IC
înregistrare a aetionarilor asupra eărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunărií Generale
Ext rao rdi na re a Acţiona rilor’’ I:
Pentru

_________________

Irn potri vă

_______________

Abţi nere

7. Pentru punciul 7 de pe Ordinea de zi I respectiv, ‘‘Împuternicirea Domnulni Liviu Stoican, în ealitate (IC
reprezentant al N~1inisteruIui Econorniei, Comertului şi Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a
Actionarilor, de a semna în nuniele acţionarilor hotărârile Adnnării Generale Extraordinare a
Actiona ii Io r’’ I:
Pentru

D at a

_________________

Tm poiri vă

_______________

Abţinere

___________________________________________________________

Denu~uiiea aetionarului:

Semnătura:
(senuuuäturc, .~i yiaunpila penirut reprezentantu/ /ega/ al acęionarudui pesocuncijuric/icci)
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