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Către

ADUNAREA GENERÂLĂ A ACŢIONARJ LOR
S.N.G.N. “ROMGAZ" S.Á.
-

Ref:

aprobare încheiere contract bancar pentru garantarea şi plata gazelor
naturale din import şi pentru cmitere scrisori de garanţie bancară

S.N.G.N. “ROMGAZ" S.A., conform contractelor încheiate cu furnizorii dc gaze
lmex 011 Ltd., Cipru şi Wintershall Lrdgas Handelshaus ZUU. AG, Ľtveţia, a utilizat pűnă
in prezent acredhivul documentar ca modalitate de garantare a plQţii gazelor naturaie din
irnport. Acreditivele s-au emis füră constituire de cash eolateral i au constituit atüt un
instrument de garantare cüt şi un instrument de plată (plata gazelor naturale đin cadrul
acredithului se efectuează pe baza prezentării documentelor la bancă.
In acelaşi timp activitatea curentă a companiei a necesitat erniterea de Scrisori de
Gararţie Bancară de bună cxecuţie a contractelor, sau de garantarc a p)ăţilor, Acestea au
föst emise la cererea SJQG.N. “ROMGAZ" S.A., în cadrul aceleiaşi facilităţi bancare,
tără obligativitatea constituirii de cash colateral.
Aetualul contract de acordare a facilitaţii de deschiderea de acreditie şi emiterca
dc scrisori de garanţie bancară nr. 13002, cu un plaĺön în sumă de 29 mil USD, încheiat la
data de 18.04.2013 cu R158 Bank (Romania) S.A.. are termenul de aIabilitate 31.12.2013.
Pentru contractarea acestei facilităţi S.N.G.N. “ROMGAZ" S.A. a solicitat, in
cadrul procedurii de achiziţie, oferte de la minim 3 bănci.
Oiërtele primite din partea societăţilor bancare pentru acest tip de contract,
prevedeau obligaţii şi garanţii pentru S.N.G.N. “ROMGAZ" S.Á., precum:
—

—

—

—

-

-

-

-

ipotecă mobiliară asupra conturilor deschise la banca respective;
gaj pe conturi;
obligaţia de a derula prin conturile deschise la Bancă o sumă egală cu valoarea
medie utilizată a facilităţii, dar nu mai puţin dc 25% din cifra dc a1iceri;
obligaţia S.N.G.N. “ROMGAZ" S.A. de a derula anual prin conturile deschise la
Bancă un volum al încasărilor proporţional cu ponderea expunerii băncii în total
—
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expunere sistem bancar faţă de S.N.G.N. “ROMGAZ" S.A., dar nu mai puţin de
50% din Cifřa de Aťaccri anuală
obligaţia S.N.G.N. “ROMGAZ"
S.A. de a derula în totalitate plăţile şi
nperaţiunile de schimb valutar aferente acreditivelor emise în cadrul Facilitäţii prin
[Jancä.
—

-

—

La momentul actual nu putem preciza care vor fi garanţiile pe care băncilc le vor
solicita prin ofertele ce le vor depune şi nici daca vom mai primi oťerte firă solicitarea de
garanţii suplimentare.
Având in vedere aspectele menţionate şi pornind de la estimarea atât cantitativä cüt
şi valorică pentru anul 2014 comunicată de Departamentul Comercializare Ľnergie prin:
-

-

adresa nr. 32401/20.11.13 privind necesarul achiziţiei de gazc naturale din
import de la cei doi furnizori. respectiv Wintershall Ľrdgas I-landelshaus ZUG.
AG. Ľlveţia şi Imex Oil Ltd., Cipru;
adresa nr. 32437J20.11.13 referitoare la necesarul de Scrisori de Garanţie
]iancarü, generată de activitatea de comercializare a energiei electrice,

Vă rugäni, să aprobaţi:
a) încheierea unui nou contract de facilitate bancară (propunere avizatä în şedinţa
Consiliului de Administraţie din daia de 12 decembrie 2013) care să perrnitfl
deschiderea de acreditive documentare şi emiterea de scrisori de garanţie bnncară la
cererea S.N.G.N. “ROMOÁZ" S.Á., în Iimitu sumei de 14 milioane dolari SUÂ;
b) împuternicirea Domnului Virgil Marius Metea ín calitate de Director Oeneral al
S.N.C.N. “ROMGAZ" S.A. i a Doamnei Lucia Ionaşcu in calitate de Director
l conomic La S.N.G.N. “ROMUAZ" S.A, pentru semnarea acestui contract de
fäcilitate.
—

—

—

—

Valabilitatea contractului bancar va

fi

de l an de la data semnării

Procedura practicată pentru achiziţia acestui tip de serviciu a fi selecţia de oferte.

Preşedinte Consiu de Administraţie
Âurcĺrd Ncgruţ
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