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Evenimente importante de raportat: Comunicat cu privire la modul de desfășurare a
sedințelor A.G.O.A. și A.G.E.A. convocate pentru data de 27/28 aprilie 2020

pe

perioada existenței stării de urgență generate de COVID-19
Având în vedere Decretul Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de
urgență pe teritoriul României, prelungit prin Decretul Președintelui României nr. 240 din
14.04.2020, în contextul restricțiilor impuse de autoritățile competente ale statului pentru
gestionarea situației generate de COVID-19, precum suspendarea de activități desfășurate
în spații închise și având în vedere prevederile Ordonanțelor militare precum și prevederile
Regulamentului A.S.F. nr.5/2020, societatea SNTGN Transgaz SA., recomandă acționarilor
următoarele:
 să acceseze materialele aferente ordinii de zi pentru ședințele A.G.O.A. și A.G.E.A. din data
de 27/28 aprilie 2020 în format electronic, disponibile pe pagina de internat a societății
la

adresa

(www.transgaz.ro),

link-ul

Relații

Investitori/Adunarea

Generală

a

Acţionarilor/Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor/Adunarea Generală Extraordinară
a Acționarilor, atât în limba română, cât şi în limba engleză;
 să transmită formularele de împuternicire specială/formularele de împuternicire generală,
după caz, care sunt disponibile în format electronic pe pagina de internet a societăţii
(www.transgaz.ro), linkul Relații Investitori/Adunarea Generală a Acţionarilor/Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor/Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, atât în
limba română, cât şi în limba engleză, semnate electronic cu semnătură electronică
extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin email la adresa: secretariat.ca_aga@transgaz.ro, sub sancţiunea prevăzuta de art. 125 alin.
3 din Legea societăților nr.31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 să voteze prin corespondență, înainte de adunările generale, prin utilizarea formularului
de vot prin corespondenţă pus la dispoziţie pe pagina de internet a societăţii la adresa
www.transgaz.ro, link-ul Relații Investitori/Adunarea Generală a Acţionarilor/Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor/Adunarea Generală Extraordinară, atât în limba română,
cât şi în limba engleză.
Formularele de vot prin corespondenţă, însoțite de documentele legale, vor putea fi
transmise în original, prin servicii de curierat, în limba română sau în limba engleză, la sediul
societăţii situat în Mediaş, Piaţa C.I Motaş nr.1, până la data de 24 aprilie 2020, ora 1500 la
secretariatul Adunării Generale a Acţionarilor situat la sediul societății din Mediaș, P-ta C.I
Motaș, nr.1, parter, camera 4, în atenția D-nei Florea Claudia Elena, sau semnate electronic
cu semnătura electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr.455/2001 privind semnătura
electronică, prin e-mail la adresa: secretariat.ca_aga@transgaz.ro, sub sancţiunea prevăzuta
de art. 125

alin. 3 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările şi

completările ulterioare.
Vă informăm că la nivelul societății vor fi aplicate restricțiile în vigoare la data desfășurării
adunărilor generale ale acționarilor, cu privire la limitarea numărului de participanți la
evenimente desfășurate în spații închise, numai în funcție de deciziile exprese adoptate de
autorități.
Participarea la evenimente/întruniri publice desfășurate în spații închise, în condițiile impuse
de autorități la acel moment, expune participanții la o posibilă contaminare cu coronavirusul
SAR-CoV-2, iar emitentul și/sau conducerea emitentului nu ar putea fi ținute răspunzătoare
pentru un astfel de risc.
SNTGN Transgaz SA va asigura prin salariatii proprii desfășurarea sedințelor A.G.O.A. și
A.G.E.A. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
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