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Rezultatele voturilor  

 
pentru Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor   

S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. nr. 4 din data de 28 aprilie 2015 
 
 
În conformitate cu prevederile art. 19 din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 
6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale 
acţionarilor, S.N.G.N. „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 municipiul Mediaş, Piaţa Constantin Motaş, nr. 4, având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum 
de 385.422.400 RON divizat în 385.422.400 acţiuni nominative având fiecare o valoare nominală de 1 
RON (denumită în continuare „ROMGAZ” – S.A. sau Societatea), anunţă prin prezenta rezultatele 
voturilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (denumită în continuare „AGOA”), care a avut loc 
la prima convocare, în condiţii legale de valabilitate, în data de 28 aprilie 2015, la sediul Societății 
Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaş, Piaţa Constantin Motaş, nr. 4, jud. Sibiu, 
sala conferinţe, după cum urmează: 
 
A. Situaţia acţiunilor şi drepturilor de vot la data AGOA: 
 
Capital Social: de 385.422.400 RON 
Valoare nominal per acţiune: 1 RON 
Drepturi de vot per acţiune: 1 
Tipul acţiunii: nominative: 
 
 Număr total acţiuni: 385.422.400 
 Acţiuni cu drept de vot: 385.422.400 
 Număr total de drepturi de vot: 385.422.400 
 
B. Rezultatele din cadrul AGOA din 28 aprilie 2015 
 
Pentru punctul nr. 1 de la ordinea de zi a AGOA, privind Aprobarea desființării/radierii 
punctului de lucru aparținând S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. cu următoarele date de identificare: 

        
Denumire punct de lucru:  „Coloana auto Ploiești II” 

  Adresa:    Craiova, strada Traian Lalescu nr. 29, judeţul Dolj. 
 
s-au înregistrat următoarele voturi:  

 
- Cvorum: 330.051.480 acţiuni, reprezentând 85,6337% din numărul total de acţiuni şi 

85,6337% din drepturi de vot. 
- Voturi: 

- 322.594.909 voturi „pentru”,  
-                       0 voturi „împotrivă”,   
-            10.010 voturi „abținere”, și  
-       7.446.561 voturi „neexprimate”.  
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Pentru punctul nr. 2 de la ordinea de zi a AGOA, privind Aprobarea înființării/înregistrării 
punctului de lucru aparținând S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. cu următoarele date de identificare: 
                                                                
  Denumire punct de lucru: „Coloana auto Craiova” 
  Adresa:    Craiova, strada Teilor nr. 101C, judeţul Dolj. 
  Obiecte de activitate/coduri CAEN:  
   - Alte transporturi terestre de călători n.c.a. / 4939; 
   - Transporturi rutiere de mărfuri / 4941; 
   - Întreținerea și repararea autovehiculelor / 4520. 
  Număr Personal:  18 salariaţi. 
 
s-au înregistrat următoarele voturi:  

 
- Cvorum: 330.051.480 acţiuni, reprezentând 85,6337% din numărul total de acţiuni şi 

85,6337% din drepturi de vot. 
- Voturi: 

- 322.594.909 voturi „pentru”,  
-                       0 voturi „împotrivă”,   
-            10.010 voturi „abținere”, și  
-      7.446.561 voturi „neexprimate”. 

 
Pentru punctul nr. 3 de la ordinea de zi a AGOA, privind  Stabilirea datei de 06 iulie 2015, ca 
„Dată de Înregistrare”, respectiv data care serveşte la identificarea acţionarilor asupra cărora 
se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor 
 
s-au înregistrat următoarele voturi:  

 
- Cvorum: 330.051.480 acţiuni, reprezentând 85,6337% din numărul total de acţiuni şi 

85,6337% din drepturi de vot. 
- Voturi: 

- 322.604.919 voturi „pentru”,  
-                       0 voturi „împotrivă”,   
-                     0 voturi „abținere”, și  
-       7.446.561 voturi „neexprimate”.  

 
Pentru punctul nr. 4 de la ordinea de zi a AGOA, privind  Împuternicirea Preşedintelui de 
ședință şi a secretarului de şedinţă, pentru    semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor 
 
s-au înregistrat următoarele voturi:  

 
- Cvorum: 330.051.480 acţiuni, reprezentând 85,6337% din numărul total de acţiuni şi 

85,6337% din drepturi de vot. 
- Voturi: 

- 322.604.919 voturi „pentru”,  
-                       0 voturi „împotrivă”,   
-                     0 voturi „abținere”, și  
-       7.446.561 voturi „neexprimate”.  

 


