PROCURĂ SPECIALĂ
de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinai-ă a Acţionarilor
S.N.G.N. “ROMGAZ” S.A, din data de 27 aprilie 2012
—

Suhscrisa. ____________________________________ denumirea actionarului
inregisuată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr
inregi.’traie
reprezentată legal prin

—

,

persoană juridicăj, cu sediul în
având cod unic de
,

,

actionar la Data de Referintă. adică lI aprilie 2012, al S.N.G.N. “ROMGAZ~
S.A., societate comercială
administrată în sistem unitar, înfiintată şi functionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la
Oťiciul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/200l, Cod de identil’icare ťiscală
RO 14056826, cu sediul social situat în Piata Constantin Motaş, nr. 4, Mediaş, jud. Sibiu, România. având
capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 383.038380 Ici (,,Societatea”),
—

deţinător a număr de
actiuni, reprezentând
din totalul de 38.303.838 acţiuni emise de
Socictatc, care îmi conferă un număr de
Ű70 drcpturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a
Actionarilor. rcprezentând
~í din ntiniărul total de 38303.838 de drepwri de vot,
_______________

________%

______________________

__________

îiii pti tern icesc pr i n prezenta pe

domiciliat în
identificat cu

_______________________
,

lact de identitate~, seria

la data de

,

,

numărul

.

eliherat de

având CNP

,

să mă reprezinte în Adunarea Generală Extraodinară a Acţionarilor S.N.G.N. “ROMGAZ”

—

S.A. cc

va avea loc în (lata de 27 aprilie 2012, începând cu ora 10.00 AM, la sala 222 a Ministerului Economiei,
Comertul tu şi Mediul ui de Afaceri, din Bucurcşti, Calea Victoriei nr. 152, sector l sau, în cazul în care
Adunarca Gencrală Extraordinară a Acţionarilor nu se va puea ţine Ia prima convocare, la data celei de a
dow’ convocări a Adtinării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.N.G.N. “ROMGAZ” S.A., respectiv 30
aprilie 2012, începând cu ora 10.00 AM, care se va ţine la sala 222 a Ministerului Econoniiei, Comertului şi
Mediului de Afaceri, din Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152, sector l, pentru a exercita dreptul de vot
aferent acţiunilor deţinute de subscrisa, după cum urmează:
,

—

I. Pcntru punctul l de pe Ordinea de zi Irespectiv, “Aproharea majorării capitalului social cii valoarea (IC
59.130 Id, opcratiune în urma căreia valoarea actuală a capitalultu social (IC 383.038,380 lei va Ii
malorata ~~ana la valoarea (IC 383.097.510 Ic?’:

Pe it ru

___________________

liii pot ri vă

_________________

Ahţ i nere

2. Pentru punctul 2 de pe Ordinca de zi respecliv, “Aprobarea cmitcrii unui număr (IC 5.913 acţiuni, ca
urmare a aportului în natură a Statului Român’’J :
Pentru

_________________

fin potri vă

_______________

Abtincre

3. Pentru punctul 3 de pe Ordinea de zi Irespectiv, “Aprobarea transferului către S.C. Fondul
Proprictatea S.A., în temeiul art. 9M, alin.6 din Legea nr. 247/2005 a unui număr de 887 acţiuni din
numărul total de 5.913 acţiuni nou emise”:
Pentru

____________

Împotrivă

Abţincre

4. PwiLru punctul 4 tic pe Orclincn de zi [ľcsp~cLiv ,, Aprobarca moclIfIcăriI corespunzătonrc n Actului
Constitutiv aI S.N.G.N. “ROMGAZ” S.A.”]:, după cum urmează;
—

Arico] i I 7 Capiial ul soc al va avea următorul conţinut;
ĄRT. 7
(cip/ra/i’l social
Capita/id we/al liz/f/al al ROMGAZ S.A. s—a const/ţuit priiz înswnarea capita/u/u, social al
Socie’c?Ui Come,-crale tie Evplorare şi Product/c a Gaze/or Naturale “Exprogaz”—S.A. cu
tap/ia/ui soc/al al Soc/eiä’i/ Nat /onale tie Depozirare Subieranů a Gazelor Nararale “Depoga:
SiX.. a’’â’ul o ia/oare de 763.479.610 in/i ROL ş/ fl/nd vănat integral /a data înJiin( ni, fluid
împâil/t in 7.634.796 actinni iwininative, fiecare ac(iune având o valoare nonnnală de 100.000
ROL
Capi’alu/ soc/al al ROMGAZ S.A. este c/c 383.097.510 RON, subscr/s şi vărsai integral.
Cap/’alu/ social esie înzpăn(/t în 38.309.751 act /aid nominative, fiecare act zuze având o valoare
nonunalc3 de IO RON.
Statu/ Român define 85,1 % c/in cap/ta/ui soc/al a/ SN. G.N. Romgaz 5,4., procent reprezentând
un izioncir de 32.566.010 acuian/. Min/sterul Economiei, Conzer’uiu/ şi Mediu/ui de Ajaceri
reprez/iztă stand ca aci/onar ia ROMGAZ S.A. şi e.vez-cir toate cireptunile ce decurg cl/n aceastc?
cal/tale.
S.C. Eoizdu/ Proprietatea S.A. de’ine 14,9 % din cap/ta/id soc/al cd SN. G.N. Ro;nga.zS.A..
procent repi-ezen’ând un numär de 5.743. 741 actiun/.
hi capilalul soc/al nu sunt inc/use bunuri de natura celor prevăzute la art. 13.5 a//n. (4) diii
( ‘Onsi/lutie .yi în Leeea ni- 213/1998 pr/v/nd proprietatea pubh/că şi regiinu/ jur/dic- ai acc~sIe/a.
-

-

-

Pentru

___________________

Îm potr vă

_________________

Aht i ne re

5. Pentru puncLul S de pe Ordinea de zi Irespectiv, “Aprobarea înregistrării diferenţei de 5,03 Iei în
rezervele constituite Ia nivelul S.N.G.N. “ROMGAZ”
—

Pent u

_____________

Împo ri vă

___________

A bţi nere

6. Pentru punctul 6 de pe Ordinea de zi Irespectiv, “Stabilirea datei de 11 mai 2012, ca (Iată (IC
înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele I-Iotărârii Adunării Generale
Ext rao i’d i nare a Actiona rilor’’ I:
Pen L u

_________________

Îm potri vă

_______________

Abţi nere

_________________

7. Pentru punctul 7 de pe Ordinea de zi Irespecdv, “Împtiternicirea Domnului Liviu Stoican, în ealitate (IC
reprezentant aI I\’łinisterului Economiei, Comerţului şi Mediului (IC Afaceri în Adunarea Generală a
Actionarilor, de a semna în numele actionarilor hotărârile Adunării Generale Extraordiuare a
Actionarilor’’ I:
Pentru

___________________

Îm pot ri vă

_________________

Abţ i ne re

Data aeordări i procuri i:

Dentimirea actionarului:

Senznăttn’a:
(se,zz,zăĺura şi şlanzpi/a pentru reprezentantul legal cii acţionarului pesoanăjuridică)

2

