Formular de vot prin corespondenţă
pentru voturile prin corespondenţă pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A.
convocată pentru 03 / 04 iulie 2012
Subscrisa, __________________________[denumirea acţionarului – persoană juridică], cu sediul în
_____________, înregistrata la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. ____________, având cod unic de
înregistrare ________________, reprezentată legal prin __________________________________________,
acţionar la Data de Referinţă, adică 15 iunie 2012, al S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A., persoană juridică
română, cu sediul social în Piaţa Constantin Motaş, nr. 4, Mediaş, jud. Sibiu, România, înmatriculată la
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, 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 cunoştinţă de Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.N.G.N.
“ROMGAZ” – S.A. convocată pentru data de 03 iulie 2012, începând cu ora 11.00 AM, respectiv
pentru 04 iulie 2012, începând cu ora 11.00 AM, în cazul în care Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor nu se va putea ţine în mod valabil la prima convocare, şi de documentaţia pusă la dispoziţie de
“ROMGAZ” – S.A.,
prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondenţă, după cum urmează:
1. Pentru punctul 1 de pe Ordinea de zi [respectiv, “Aprobarea documentaţiilor de atribuire pentru
următoarele servicii:
a) Servicii de evaluare independentă a rezervelor şi resurselor şi elaborare a „Raportului
Persoanei Competente” pentru admiterea la tranzacţionare a acţiunilor emise de S.N.G.N.
„ROMGAZ” – S.A. la Bursa de Valori;
b) Servicii juridice pentru asistarea S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. în legătură cu procesul de
listare la bursă, negocierea contractului internaţional de intermediere şi Scrisoarea 10b-5
– conform Regulamentului 144A al Bursei de Valori din SUA;
c) Emitere a Scrisorii de Confort SAS72 pentru „Oferta din SUA” şi a Scrisorilor de Confort
asemănătoare SAS72 pentru „Oferta din Afara SUA”]:
Pentru __________ Împotrivă _________ Abţinere __________
2. Pentru punctul 2 de pe Ordinea de zi [respectiv, “Stabilirea datei de 16 iulie 2012, ca dată de
înregistrare a acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor”]:
Pentru __________ Împotrivă _________ Abţinere __________
3. Pentru punctul 3 de pe Ordinea de zi [respectiv “Împuternicirea Domnului Cornel Bobâlcă, în calitate
de reprezentant al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a
Acţionarilor, de a semna în numele acţionarilor hotărârile Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor”]:
Pentru __________ Împotrivă _________ Abţinere __________
Data ________________________
Denumirea acţionarului: ___________________________________________________________________
Semnătura:_______________________________________________________________
(semnătura şi ştampila pentru reprezentantul legal al acţionarului pesoană juridică)

