
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

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

 

      

 
 

 
 
 

         8 august 2016 
 
 
 

C O M U N I C A T  

privind publicarea rezultatelor financiare  

pentru Semestrul I 2016 şi Trimestrul II 2016 

 
 

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. informează acționarii și investitorii în legătură cu publicarea  

rezultatelor financiare pentru Semestrul I 2016 şi Trimestrul II 2016 şi organizarea unei 

teleconferințe, astfel: 
 

 Raportul Semestrial şi Situaţiile financiare individuale interimare pentru Semestrul I 
2016 şi Trimestrul II 2016 (revizuite) vor fi făcute public în data de 12 august 2016, ora 
8:30 (ora României). Rapoartele vor fi disponibile: 

  
 pe website-ul Bursei de Valori București, www.bvb.ro;  

 pe website-ul Bursei de Valori Londra, www.londonstockexchange.com; 

 pe website-ul Romgaz, www.romgaz.ro, la Secțiunea Relația cu Investitorii – Rapoarte 

Periodice și  

 în formă scrisă, la sediul Societății, din Mediaș, Piața C.I. Motaș nr.4, jud. Sibiu. 

 

Situaţiile financiare individuale interimare sunt întocmite în conformitate cu Standardele 

Internaţionale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană şi sunt revizuite de 

auditorul independent al societăţii. 

 

 Teleconferința cu investitorii, analiştii financiari, consultanţii de plasament şi brokerii 

pentru prezentarea rezultatelor financiare aferente Semestrului I 2016 şi Trimestrului II 

2016 va avea loc în data de 12 august 2016, începând cu ora 14:00 (ora României). 

Teleconferinţa se  va desfășura în limba engleză.   

 
Participarea la eveniment se va face prin completarea unui formular de înregistrare care 

va fi disponibil pe website-ul companiei, www.romgaz.ro, la Secțiunea Relația cu 

Investitorii – Noutăţi şi Evenimente, începând de astăzi, 8 august 2016. Înscrierea la 

teleconferință se va putea face până în 11 august 2016, ora 16:00 (ora României), 

urmând ca detaliile de conectare să fie trimise ulterior pe email tuturor participanților 

înregistrați.   

           

O prezentare a societăţii va fi disponibilă începând cu data de 12 august 2016, ora 9:00 

(ora României), pe www.romgaz.ro, la Secţiunea Relaţia cu Investitorii – Prezentări pentru 

investitori. 

 

 

Director General, 

Virgil - Marius METEA 
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