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ROMGAZ
ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.15/2013
a Adunării Generate Extraordinare a Acţionarilor
Societăţii Naţionale de Gaze Naturale “ROMGAZ” S.A. Mediaş,
din data de 02 septembrie 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, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 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 în cuanturn de 385.422.400 lei, împărţit în
38.542.240 acţiuni nominative, fiecare acţiune având o valoare nominală de 10 lei (denumitä în continuare
,,ROMGAZ” S.A. sau Societatea),
—

—

convocată prin convocatorul postat pe site-ui societătii, începând cu data de 26 august 2013, ţinută în data de 02
septembrie 2013, ora 10.00 AM, la sediul Societăţii Naţionale de Gaze Naturale ,,ROMGAZ” S.A., Mediaş, Piaţa
Constantin Motaş, nr. 4,jud. Sibiu, sala conferinţe, ia a doua convocare,
—

Având în vedere mandatul reprezentanţilor Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acţionarilor, conform
Ordinuiui Ministrului Delegat pentru Energie nr. 280/02 septembrie 2013 precum şi Formularul de vot prin
corespondenţă 267/28 august 2013, emis de Societatea Comerciaiă FONDUL PROPRIETATEA S.A. Bucureşti,
în conformitate cu prevederiie Legii nr. 3 1/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi
completările uiterioare, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernuiui nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întrepriuderilor publice şi cu prevederile Actuiui Constitutiv al S.N.G.N. “ROMGAZ~~ 5k actuaiizat,
—

Decide asupra punctelor aflate pe agenda adunării la nr. 1,2,3,4,5 şi 6 după cum urmează:
Punctul 1
Aprobă încetarea aplicabilită~ii articolelor 1, 2, 3 şi 4 din Hotărârea nr. 3/2012 a Adunării
Generale Extraordinare a Acţionariior, respectiv:

-

-

-

-

art. 1: “se aprobăpar’iciparea S.N.O.N. Romgaz S.A. Mediaş impreună cu S.C. Camp/wail Energetic Turceni
S.A. şi S.N.TG.N. Transgaz S.A. Mediaş la constituirea unei Companii de Proiec’ ce va avea ca scop
principal dezvoltarea, realizarea şi operarea proiectului demonstrativ privind cap/area şi stocarea
carbon u/ui (Carbon Capture and Storage CCS) in Ronidnia, companie ce va avea denumirea GETÍCA CCS
PROJECT COMPANYS.A”;
art.2: “se aprobă hij?in,tarea Societăţii Comerciale GETÍC’A CCS PROJECT COMPANY SA. avônd
caracteristicile menţionate in A clad Cons! it utiv”;
art.3: “se aprobă Actul Constitutiv al Societăţii Comerciale GETÍC’A CCS PROJECT COMPANY S.A.

“;

art4: “se imputerniceşte SCPA BIRIS GORAN să acţioneze în numele şi pe seama Societăţii pentru a
indeplini orice formalită;i şi a semna orice documente necesare pentru inJ?inţarea Societăţii Comerciale
GETJC’A CC’S PROJECT COMPANY S.A, şi aducerea la indeplin ire a Hotărôrii adunării generale a
acţionarilor referitoare la S. C GETJC’A CCS PROJECT COMPANY S.A.
“.
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Punctul 2
Mandatează reprezentantul S.N.G.N. ,,RON’IGAZ” S.A, in Adunarea generală a acţionarilor
S.C. AMGAZ S.A, să participe Ia adunările generale ale acţionarilor convocate şi să voteze conform avizului
acordat de Consiliul de Administraţie al S.N.G.N. ,,ROMGAZ” S.A, prin Hotărârea nr. 12/22 august 2013,
art.11, respectiv pentru:
—

—

a)

Aprobarea buge’uiui S.C. AMGAZ S.A. pe seinestrul 2/2013

b)

Aprobarea renun ţării la Acordu/ de C~o’wesiune a Depozitu/ui de Înmagazinare Subterană a Gaze/or
Natura/e Nadeş-Prod-Se/euş, Sarinafian VII nr.52/160/2007 încheiat între Agenfia Naţională pentru
Resurse Minera/e şi S.C. AMGAZ S.A..

c)

Aprobarea de către S.N.G.N. ROMGAZ»
S.A., în cadrul Adunării Genera/c Extraordinare a
Acţionari/or AMGAZ, a inajorării capitalu/ui socia/ al societăţii cu suma de 1.125.000 /ei, aport în
numerar prin emisiunea unui izumar de 112.500 acţiuni nominative noi, cu o valoare nomina/ă de 10 /el
~jiecare acţiune, pre/ul de emisiune JUnd de 10 /ei/acţiune.

d)

Exercitarea de către S.N.G.N. ROMGAZ” S.A. a dreptu/ui depreferinţă, prevăzut de art. 216 a/in.] din
Legea nr.31/J 990 în raport cu majora rea de capita/ social a/ S.C. AMGAZ S.A., prin achiziţionarea unui
număr de 39.3 75 acţiuni nominative în valoare totală de 393.750 /el;

e)

Aprobarea plă(ii acţiunilor subscrise în termen de 10 zile de /a data aprobării majorării de capita/ în
cadru/ Adunării Genera/e Extraordinare a Acţionarilor AMGAZ.

J)

Aprobarea de/egării către Consi/iul de administraţie al S.C AMGAZ S.A. a operaţiuni/or privind
imp/emeniarea znajorării capita/u/ui socia/, aşa cuin va Ą aprobată de către Adunarea Gen ero/ă
Extraordinară a Acţionari/or AMGAZ modijicarea corespunzătoare a actu/ui constitutiv al Societăţii,
aprobarea şi semnarea actului constitutiv a/ S.A. AMGAZ S.A. actua/izat, aprobarea şi efectuarea
oricăror acte sau formalităţi necesare iinp/ementării şi înregistrării opera(iunii de majorare a capita/ti/ui
social /a autorităţi/e şi instituţiile interesate.

g)

Aprobarea mandatării Preşedintelui consi/iului de administraţie a/ S.C’. AMGAZ S.A. şi!sau a
Dire cto ru/ui General a/ S.C. AMGAZ S.A, să semneze hotărâri/e adoptate de Adunarea Genera/ă
Extraordinară a Acţionari/or AMGAZ, a tuturor documente/or ce ur,nează a]l întocmite de Consi/iu/ de
adminisiraţie a/S.C. AMGAZ S.A. privind operaţiunea de imp/enientare a mojorării capita/u/ui socia/. a
actu/ui constitutiv a/ Societăţii actua/izat, să efectueze persona/ sau prin înzputerniciţi forn?alităţi/e şi
proceduri/e legale necesare în vederea men ţionării şi înregistrării /a OJiciu/ Registrului Comerţu/ui
competent şi publicării în Monitoru/ Ojicia/ a/ hotărâri/or care se vor adopta şi a operaţiunii de majorare
de capita/ sociaL

—

—

Punctul 3
Aprobă demararea procedurii de cooptare a unui nou partener, căruia S.N.G.N.
“ROMGAZ
S.A, să-i cedeze 50% din cota sa de participare în cele două perimetre Cybinka şi Torzym,
conform avizului acordat de Consiliul de Administraţie aI S.N.G.N. “ROMGAZ”
S.A, prin Hotărârea
nr.12/22 august 2013, art.13.
—

—

Punctul 4
Se constată lipsa unei decizii de continuare a relaţiilor contractuale cu S.C. Electrocentrale
S.A, Galaţi şi pe cale de consecinţă neprelungirea contractului cu această societate după data de 31 august
2013 şi se solicită conducerii executive şi conducerii administrative de la S.N.G.N. ROMGAZ S.A. să
intreprindă măsurile necesare în vederea protejării intereselor societăţii, inclusiv posibilitatea acţionării în
instanţă a S.C. Electrocentrale Galaţi S.A, în vederea recuperării datoriilor restante.
Punctul 5
Se stabileşte data de 16 septembrie 2013, ca dată de înregistrare a acţionarilor asupra
cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.
Punctul 6
Se împuterniceşte, Domnul Cornel Bobâlcă, in calitate de reprezentant aI 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.
—

Prezenta hotăräre este semnată astăzi, 02 septembrie 2013, Ia Mediaş, în 4 (patru) exemplare originale.

ÎMPUTERNICI
Cornel BobâIc~~~»

