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ROMGAZ
ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR
HOTĂRÂREA nr.2/2013
a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor
Societăţii Naţionale de Gaze Naturale “ROMGAZ” S.A. Mediaş,
din data de 14 martie 2013
—

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (denumită în continuare ,,AGEA”) Societăţii Naţionale de Gaze
Naturale ,,ROMGAZ”
S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, înfiinţată şi funcţionând în
conformitate cu legislaţia română, inregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalut Sibiu sub
nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscală RO 14056826, cu sediul situat în Piaţa Constantin Motaş, nr. 4,
Mediaş, jud. Sibiu, România, având capitalul social subscris şi vărsat in cuantum de 383.195.150 lei, împărţit în
38.3 19.515 acţiuni nominative, fiecare acţiune având o valoare nominală de 10 lei (denumită în continuare
,,ROMGAZ” S.A. sat’ Societatea),
—

—

convocată prin convocatorut postat pe site-ui societăţii, începând cii data de 06 martie 2013, ţinută în data de 14
martie 2013, la ora 10.00 AM la sediul Ministerului Economiei, din Bucureşti, Calea Victoriei, nr. 152, sect. t, la
prima convocare,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice şi cu prevederile Actului Constitutiv al S.N.G.N. “ROMGAZ” S.A. actualizat,
—

Decide asupra punctelor aflate pe agenda adunării la nr. 1,2, 3 şi 4 după cum urn’ează:
Punctul 1
Se respinge, cu majoritate de voturi, aprobarea documentaţiei de atribuire a Contractului de
achiziţie publică ,,Servicii de elaborare a unui studiu (raport de due diligence) de mediu”, ca nefiind de
competenţa Adunării Generale a Acţionarilor şi luând în considerare aprobarea de principiu pentru derularea
procedurii de achiziţie publică acordată prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor nr.
13/08.11.2012, pct. I, conform căruia “se aprobă achiziţionarea şi suportarea de către S.N.G.N. “ROMGAZ” S.A.
a serviciilor unui terţ competent pentru elaborarea unui studiu (raport de due diligence) de mediu, necesar
procesului de ofertă publică iniţială de vânzare a pachetului de acţiuni emise de Societatea Naţională de Gaze
Naturale “ROMGAZ” S.A.”.
—

-

Punctul 2
Se aprobă autorizarea conducerilor executive şi administrative de Ia S.N.G.N.
,,ROMGAZ”— S.A, pentru adoptarea tuturor deciziilor/demersurilor/actelor necesare şi utile pentru a
facilita/permite derularea cu succes a ofertei publice secundare prevăzută de Hotărârea Guvernului României
nr. 831/2010 privind aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică a Societăţii Naţionale de Gaze
Naturale ~Romgaz” S.A. Mediaş ~si a mandatului instiuqiei publice implicate în derularea acestui proces, cu
modificările şi completările ulterioare.
-

Punctul 3
Se stabileşte data de 01 aprilie 2013, ca dată de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se
vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.
Punctul 4
Se împuternice$e, cu unanimitate de voturi, Domnul Cornel Bobâlcă, în calitate de
reprezentant at Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Naţionale de Gaze Naturale
“ROMGAZ” S.A. Mediaş, de a semna în numele acţionarilor hotărârea Adunării Generale Extraordinare a
Acţionarilor din data de 14 martie 2013.
—

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 14 martie 2013, la Bucureşti, în 4 (patru) exemplare originale.
ÎMPUTERNJCIT
Cornel Bobâlc4~’
,

CapitaL social: 383.195.150 RON
CIF: RO 14056826
Nr Ord res~ comhn 132(392/2001
R008 RNCB 0231 0195 2533 0001 BCR Mediaş
R012 BRDE 3305 (024 6190 3300 - BRO Mediaş

[

‘ ~‘
-C’L

I

l

~

S.N.G.N. Romgaz S.A.
551130, jud.
P~aţaSibiu
Constantin
Motas, nrA,
Medias,
- România
Teteton 004 0269 201020
Ern~iIsecretinatornmgaz ro
www,romgaz.ro

