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Cátre,
ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

S.N.G.N. „ROMGAZ" - S.A.

Ref: ProIect “Cablu de interconectare submarln 400 Kv România - Turcla"

In scopul Iuării unei decizii cu prIvIre Ia avizarea Acordului de principiu privind realizareaproiectului CabIu de interconectare submarin 400Kv RomăniaTurcia, şi in urma analizăruidocumentelor, materialelor şi argumentelor puse Ia dispoziţie de către Conducerea executivă a„ROMGAZ" — S.A., şi tinând cont totodată de impactul strategic asupra dezvoltärii activităţiisocietăţii (având în vedere faptul că ROMGAZ" — S.A, produce energie electrică din gazenaturale, adlcă Ia un preţ mal mare decât aI celor de Ia Hidroelectrica şI Nuclearelectrica, estenecesar ca mixul energetic exportat să fie bine definit încă din faza lncipientă a proiectului),Consiliului de Administraţie aI „ROMGAZ — S.A. a stabilit, în şedinţa din data de 1O februarie
2014, următoarele:

a) avizarea participărU S.N,G.N. „ROMGAZ — S.A. Ia Proiectut ‘Cabśu de interconectarssubmarine 400 Kv România — Turcla", prin majorarea capitalulul socIal al companiei de
proiect, in conformitate cu mecanismul şi condiţiile de mai jos:

- participarea ROMGAZ — S.A. în proiect se va realiza etapizat, astfel incât,
plata în contul acţiunilor care fac obiectul majorării de capital să fie efectuată inconcordanţă cu etapele de realizare ale prolectului;

- participarea ROMGAZ — S.A, se va face in condiţlile prezentării de către
Compania de proiect a unui grafic de realizare a prolectului (cu menţionarea
livrabilelor care vor sta la baza continuăńi acestuia, după fIecare etapă), iar
„ROMGAt — S.A, va pune Ia dispoziţia companiei de proiect sumele necesare
(ln conformitate cu cota sa de partlcipare) pentru realizarea fiecărei etape;

- in situaţia în care CompanIa de proiect va avea In vedere actualizarea studlului
de fezabilitate, aceasta va solicita, iar .‚ROMGAZ' — S.A. va vărsa In contul de
capital social al companiei, pro rata, suma aferentă acestei etape. AceIaşi
mecanism este aplicabil şi in cazul unor etape ulterioare, cum ar fi actívităţile deimplementare ale proiectuluI (servich de consultanţă in domeniul comercial,
juridic, fiscal, etc);

- participarea IROMGAZ — S.A, Ia acest proiect se va efectua, dupä mecanlsmul
dat mai sus, pănă Ia concurenţa sumei prevăzute în Acordul de Principiu, iar în
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urma şi pe baza rezultatelor obţnute de Cumpan4a de proiecl pána la aceI
moment se va realiza o evak,are intemă care va fundamnnta investitie
ujterjoare ale ROMGAZ S A în acest praect;

b) să se solicite Departamentulu peritw Eneg:e in calitate de acţionar majoritar a
dispună Ccmnanie de proiect „HVÜCC Roniănia - Turcia SA. actuabzarea Studiul de
fezabilitate şi completarea acestuia ci un studiu dn piaţa care sů tJna cont dc Iegislaţa
în vigoare ín cele 2 state. de necesitáţile pieţei şi care sá dea o imagine mai clará
asupra oportunităţi nvestiţiei. Consiliul de administratÉe considerä necesar ca studiul de
piaţă să fie însoţit de un rnodel de afacerí bazat pe o cerere ferrna de enerqie de pe
piata dn Turcia prncum şi de un plan de acunc care să cuprndă toate stapele
rełevante de la fezabi'itate ia execute, si pentru care este imperios necesarä o deczie
a acţionadlor, si care sa aducá un pius de valcare pentru acţionar'i societatii pe ţermen
mudiu si lung.

c) canstitujrea capitalului social aI Companiei de proiect trebuie fäcutä etapizat, !n
concordanţă cu necesitaţile de tinanţare, dupá parcurgerea fiecareł etape relevante d'n
Pţariul de acţiune. pentru a nu se bloca sume imoortante dn captalurile acţoraror;

d) mputernicirea drectowlui general pentru somnarea Acorduiui de princoiu 7n cadrl
Proiectului CabIu de nterconectare submsrre 400 Kv Románia — Tumia ťn condiţ3ile
rnenţonate mai sus.

In tcrn&uI prevederrloí egałe si statutarn în vigoare, inaintäm spre analiză şi decizie Adunării
generale a acţionarior S N G.N. ROMGAT — S Ă daciziile Corisiuk{ de adrrnistraţie n
raport cu partíciparea societäţ'; la Proiectut Cablu de interconeotare submarin 400 Kv Rornár;a
- Turcia
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