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29 aprilie 2022 

 

C O M U N I C A T 

 

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. informează acționarii și investitorii că Raportul Anual pentru anul 

încheiat la 31 decembrie 2021, aprobat prin Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale Ordinare a 

Acționarilor din data de 28 aprilie 2022, este disponibil începând cu data de 29 aprilie 2022, 

8:30 (ora României): 

 

 în format electronic – pe website-ul companiei www.romgaz.ro → Secțiunea Investitori 

→ Rapoarte anuale; 

 în variantă tipărită – la sediul Societății din Mediaș, Piața C.I. Motaș, nr.4, județul Sibiu. 
 

Raportul anual a fost elaborat în conformitate cu Anexa 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, 

privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă şi se publică potrivit art.65 din 

Legea nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată, 

cuprinzând următoarele: 

 

 Raportul consolidat al administratorilor pentru anul 2021;  

 Raportul auditorului independent asupra auditului situaţiilor financiare consolidate; 

 Situațiile financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021, întocmite 

conform IFRS;  

 Declarația persoanelor responsabile din cadrul Societății cu privire la situația financiar-

contabilă anuală a Grupului pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021 şi la Raportul 

consolidat al administratorilor; 

 Raportul auditorului independent asupra auditului situaţiilor financiare individuale; 

 Situațiile financiare individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021, întocmite 

conform IFRS; 

 Declarația persoanelor responsabile din cadrul Societății cu privire la situația financiar-

contabilă anuală a Societăţii pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021 şi la Raportul 

consolidat al administratorilor. 
 

Raportul anual este transmis către Bursa de Valori București, Autoritatea de Supraveghere 

Financiară și Bursa de Valori Londra. 

De asemenea, Situațiile financiare consolidate şi individuale, întocmite conform cerințelor de 

raportare în formatul electronic unic european (ESEF), sunt transmise spre publicare către 

Bursa de Valori București, Autoritatea de Supraveghere Financiară și Financial Conduct 

Authority, fiind disponibile pe platformele gestionate de acestea. 

Publicarea Raportului Anual 2021 nu va fi urmată de organizarea unei teleconferințe. 
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