Formular de vot prin corespondenţă
pentru voturile prin corespondenţă pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
S.N.G.N. “ROMGAZ”-S.A.
convocată pentru 27/30 aprilie 2012
Subscrisa. ____________________________________ Idenumirea acţionarului
îiiregistrare

.

—

persoană juridicăl, cu sediul în

reprezentată legal prin

acţionar la Data de lłeľerintă, adică 11 aprilie 2012, al S.N.G.N. “ROMGAZ” S.A., persoană juridicň
română, cu sediul social în Piata Constantin Motaş, nr. 4, Mediaş, jud. Sibiu, Rornânia, înmatriculată la
OFiciul Registrului Coniertului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/200l, Cod de înregistrare RO
14056826. (,Societatea”). deţinând un număr de
acţiuni, reprezentând
din totalul de
38.303.838 acţiuni emise de Societate, care îmi conferă un număr de
drepturi de vot în
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. reprezentând
% din numărul total de 38.303.838 de
drepturi de vot, având cunoştintă de Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.N.G.N.
S.A. convoeată pentru data de 27 aprilie 2012, începând cu ora 11.00 AM, respectiv
pentru 30 aprilie 2012, începând cu ora 11.00 AM, în cazul în care Adunarea Generală Ordinară a
Actionarilor nu se va putea çine în mod valabil la prima convocare, şi de documenta;ia pusă la dispoziţie de
~ROMGAZ’~
—

____________

_______%

_______________%

_______

—

-

prin prezentul Formular îmi exercit votul prin corespondenţă, după cum tirmează:
1. Pentru punctul l de pe Ordinea de zi [respectiv, “Aprobarea docurnentaţiilor pentru terenuri aflate în
folosinta societăţii în scopul obţinerii titlurilor de proprietate asupra acestora”]:
Pent ni

________________

Îm potri vă

_________________

Abt i ne re

___________________

2. Pentru punetul 2 de pe Ordinea de zi respecliv, “Stabilirea datei de 11 mai 2012, ca dată de
înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor räsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale
Ordi na re a Acţiona rilor’’ I:
Pentru

____________

Împotriva

__________

Abţinere

3. Pentru punctul 3 de pe Ordinea de zi (respectiv “Împuternicirea Dornnului Liviu Stoican, în calitate de
reprezentant al Ministerului Econoniiei, Comertului şi Mediului (IC Afaceri în Adunarea Generală a
Acţionarilor, (IC a semna în nuwele actionarilor hotărârile Adunării Generale Ordinare a
Actna ii lo r’’:
Pentru

_________________

Im potri va

_______________

Abţinere

Data ____________________________________________________
Denumirca aetionarului:

Sc ni n ă tu a:
(senz,u3íwv

y/ śÍwnpi/a peizint reprezentanrul legal al ac(ionandni pesoanăjuridică)

