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RAPORT CURENT 

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni 
de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 
 
Data Raportului: 30 martie 2022 
Denumirea entității emitente: Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. 
Sediul Social: Mediaș, Piața Constantin I. Motaș, nr.4, jud. Sibiu – România, 551130 
Număr de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901 
Codul unic de înregistrare fiscală: RO14056826 
Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354 
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/392/2001 
Capital social subscris și vărsat: 385.422.400 RON 
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori 
București (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE) 
 

 

Eveniment important de raportat: 

 

 S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a încheiat un act juridic de tipul celor prevăzute la art. 

234 alin. 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de 

instrumente financiare și operațiuni de piață 

 

În conformitate cu prevederile art. 234 alin. 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, 

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. raportează încheierea unui act juridic a cărui valoare depășește 

10% din cifra de afaceri netă aferentă anului financiar 2020, după cum urmează:  

 

 Astazi, 30 martie 2022, a fost semnat de către S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (în calitate 

de împrumutat) şi Raiffeisen Bank S.A. (în calitate de creditor),  Contractul de 

împrumut bancar nr.37843/30.03.2022 în valoare de 325 milioane EUR, precum  

şi termenii și condițiile angajante aferente, în vederea acoperirii unei părți din prețul 

de achiziție a tuturor acțiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) 

Exxon Mobil Exploration and Production Romania Limited. 

 

 Acest contract de împrumut bancar a fost semnat ca urmare a obţinerii aprobărilor 

corporative necesare, respectiv a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor 

S.N.G.N. ROMGAZ S.A., prin Hotărârea nr. 12/10 decembrie 2021, care prevede  

următoarele: 

 
 „Articol 1: Se aprobă contractarea de împrumuturi de la una sau mai multe 

instituții de credit, în valoare totală de 325 milioane Euro, în vederea acoperirii 

unei părți din prețul tranzacției de achiziție de către S.N.G.N. Romgaz S.A. a 

tuturor acțiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) Exxon 

Mobil Exploration and Production Romania Limited, cu următoarele criterii de 

acordare: 



 

 garanții: fără garanții; 

 comision de acordare: 0 (zero); 

 comision de neutilizare: 0 (zero); 

 comision de rambursare anticipată: 0 (zero); 

 rata de dobândă pentru utilizare în EUR: EURIBOR 3M plus % marjă 

pe an (% marja conform celei mai bune oferte in cazul in care se 

încheie un singur contract de împrumut, sau % marja conform celor 

mai bune oferte în cazul in care se încheie doua contracte de 

împrumut);  

 maturitatea creditului: 5 ani de la data tragerii; 

 rambursarea creditului: rate trimestriale egale începând cu primul 

trimestru după prima tragere din credit; 

 perioada de utilizare: 3 luni de la data semnării contractului de 

împrumut;  

 

 Articol 2: Se împuternicește Directorul General și Directorul Economic al 

S.N.G.N. Romgaz S.A., în vederea semnării contractului/ contractelor de 

împrumut menționat(e) la articolul 1, precum și a oricăror altor documente, 

certificate, cereri de utilizare, notificări și acte necesare conform 

contractului/contractelor menționate anterior.”   

 

Contractul de împrumut nr.37843/30.03.2020 a fost semnat conform condiţiilor aprobate de 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din 10 decembrie 

2021. 

 

 

Director General, 
Aristotel Marius JUDE 

 


