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: 19.11.2021
Denumirea entități emitente: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAŞ
Sediul social: Mediaș, Piața Constantin I. Motaş, nr.1, jud. Sibiu
Numărul de telefon/fax: 0269803333/0269839029
Codul de înregistrare fiscală: RO 13068733
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/301/2000
Capital social subscris și vărsat: 117.738.440 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori
București.
Evenimente de raportat: Solicitarea Secretariatului General al Guvernului referitoare la înaintarea
propunerilor pentru funcțiile de administratori provizorii în Consiliul de Administrație la SNTGN
Transgaz SA Mediaș, pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SNTGN Transgaz
SA convocată pentru data de 14/15 decembrie 2021, ora 1000 (ora României)
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 şi ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 - art. 185
alin. 2 și alin. 3 şi art. 188 alin. 1, SNTGN Transgaz SA informează acționarii şi investitorii asupra
faptului că, în data de 19.11.2021 a fost primită din partea Statului Român, în calitate de acționar
majoritar al Societății, reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului, o solicitare de
propuneri de candidați pentru funcțiile de administratori provizorii în Consiliul de Administrație la
SNTGN Transgaz SA, având în vedere punctul 1 din Convocatorul ședinței Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor SNTGN Transgaz SA din data de 14/15 decembrie 2021, ora 1000 (ora
României).
Solicitarea Statului Român, prin Secretariatul General al Guvernului, înregistrată la SNTGN
Transgaz SA cu nr. 88825/19.11.2021, împreună cu împuternicirile speciale, formularele de vot
prin corespondență, proiectul de hotărâre, lista finală cuprinzând informații cu privire la numele,
localitatea de domiciliu și calificarea profesională pentru persoanele propuse pentru funcția de
administrator provizoriu al SNTGN Transgaz SA precum și curriculum vitae, actualizat, model
european, vor fi disponibile la sediul societății din Mediaș, P-ţa C.I Motaş, nr.1, jud. Sibiu la parter,
camera 4 și/sau pe pagina de internet a societății la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Relații
Investitori/Adunarea Generală a Acționarilor/Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, atât în
limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de 19 noiembrie 2021, ora 18.30.
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