
 

 

 

 

 

 
 

Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz S.A. – Mediaş - România 

 

Capital social: 385.422.400 lei 

CIF:  RO 14056826  

Nr. Ord.reg.com/an : J32/392/2001 

RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Mediaş 

RO12 BRDE 330S V024 6190 3300 - BRD Mediaş 

 

S.N.G.N. Romgaz S.A.  
551130, Piața C.I. Motaş, nr.4   
Mediaş, jud. Sibiu - România 
Telefon  004-0374-401020 
Fax  004-0269-846901 
E-mail  secretariat@romgaz.ro 
www.romgaz.ro 
 

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: 13 noiembrie 2018 
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: 
 

 Solicitare din partea Ministerului Energiei în numele Statului Român, în calitate de 
acționar majoritar al S.N.G.N. Romgaz S.A. privind completarea ordinii de zi a 
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 6 (7) decembrie 2018 

 
În conformitate cu art. 234 alin. 1 lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. 
informează piața asupra faptului că, în data de 13.11.2018, a fost primită solicitarea Statului 
Român în calitate de acţionar al Societăţii (cota de participare de 70,0071% din capitalul social), 
reprezentat prin Ministerul Energiei, de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare 
a Acționarilor convocată pentru data de 6 (7) Decembrie 2018. 
 
Solicitarea de completare a ordinii de zi priveşte: 

I. repartizarea sumei de 716.885.664 RON sub formă de dividende suplimentare, în 
temeiul prevederilor art. II si art. III din OUG nr. 29/2017, către acționarii societății, 
proporțional cu participarea acestora la capitalul social al societății; 

II. aprobarea dividendului suplimentar pe acţiune în valoare de 1,86 RON, dividendele 
suplimentare brute urmând a fi repartizate din rezervele societăţii, reprezentând surse 
proprii de finanţare;  

precum şi stabilirea datei de înregistrare, a ex date şi a datei plăţii aferente evenimentului 
corporativ. 
 
În perioada următoare, Consiliul de Administraţie al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. va analiza solicitarea 
anterior menţionată, în vederea luării unei decizii. 
 
Anexat: Solicitarea Statului Roman, prin Ministerul Energiei, înregistrată cu nr. 
34901/13.11.2018 
 
 

Director General, 
Constantin Adrian VOLINTIRU 

 



                                                             

 
                        CABINET MINISTRU   

 

 

Către:  

Consiliul de administraţie al Societăţii Naţionale de Gaze Naturale “Romgaz”- S.A. 

Domnului Nistoran Dorin-Liviu, Preşedinte al Consiliului de Administraţie 

Având în vedere  

- Convocarea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor SNGN Romgaz SA în data de 06 

decembrie 2018, ora 14:00 (prima convocare) respectiv 07 decembrie 2018 (cea de a doua 

convocare); 

- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă; 

- Prevederile Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului nr. 29/2017 pentru adoptarea unor măsuri 

fiscal-bugetare; 

 

Ministerul Energiei acționar în numele Statului român la SNGN ROMGAZ SA cu un număr de 

269.823.080 acțiuni reprezentând 70,01% din capitalul social, în temeiul prevederilor art. 1171 din Legea 

societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, solicită introducerea unor 

noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor, după cum urmează : 

“-   Aprobarea distribuirii sumei totale de 716.885.664 lei, sub formă de dividende  

suplimentare, în temeiul prevederilor art. II şi III din OUG nr. 29/2017, către acţionarii 

societăţii, proporţional cu participarea acestora la capitalul social al societăţii; 

    

- Aprobarea dividendului brut suplimentar pe acțiune, în valoare de 1,86 lei/acțiune. 

Dividendele brute suplimentare vor fi repartizate din rezervele societății reprezentând surse 

proprii de finanțare; 

 

- Stabilirea datei de 21 decembrie 2018, ca dată de înregistrare, respectiv data care 

serveşte la identificarea acţionarilor care urmează a beneficia de dividendele suplimentare sau 

alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a 

Acţionarilor; 

 

- Stabilirea datei de 20 decembrie 2018, ca „ex date”, care reprezintă data anterioară 

datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele 

financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care 

derivă din respectiva hotărâre”. 

 

- “Stabilirea  datei de 28 decembrie 2018, ca data plății, respectiv data calendaristică la 

care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau 

valori mobiliare, devine certă”, 

 

Propunem următoarele proiecte de hotărâre: 

 

“-   Se aprobă distribuirea sumei totale de 716.885.664 lei, sub formă de dividende  

suplimentare, în temeiul prevederilor art. II şi III din OUG nr. 29/2017, către acţionarii 

societăţii, proporţional cu participarea acestora la capitalul social al societăţii; 
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- Se aprobă dividendul brut suplimentar pe acțiune, în valoare de 1,86 lei/acțiune. 

Dividendele brute suplimentare vor fi repartizate din rezervele societății reprezentând surse 

proprii de finanțare; 

 

- Se stabileşte data de 21 decembrie 2018, ca dată de înregistrare, respectiv data care 

serveşte la identificarea acţionarilor care urmează a beneficia de dividendele suplimentare sau 

alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a 

Acţionarilor; 

 

- Se stabileşte data de 20 decembrie 2018, ca „ex date”, care reprezintă data anterioară 

datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele 

financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care 

derivă din respectiva hotărâre”. 

 

- Se stabileşte data de 28 decembrie 2018, ca data plății, respectiv data calendaristică la 

care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau 

valori mobiliare, devine certă”, 

 

 

 

 Cu stimă, 

 Anton Anton 

MINISTRUL ENERGIEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


