
 

 

 

 

 

 

 

 

     
  
                                                                                   
 
 

Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A. – Medias - Romania 
 
RAPORT CURENT 
 
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și 
Regulamentului CNVM nr.1/2006 
 
Data Raportului: 27 aprilie 2017 
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: 004-0269-201020 / 004-0269-846901 
Codul unic de înregistrare fiscală: RO14056826  
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, ca acționar 
majoritar al S.N.G.N. Romgaz S.A., de reanalizare a modului de repartizarea a profitului 
net aferent exercițiului financiar 2016 

 
Ministerul Energiei, în numele Statului Român ca acționar care deține un număr de 269.823.080 
acțiuni reprezentând 70,0071% din capitalul social al Societății Naționale de Gaze Naturale „Romgaz” 
SA, solicită conducerii administrative și executive a Societății să reanalizeze modul de repartizare a 
profitului net în baza următoarelor: 

 Memorandumul cu tema mandatarea reprezentanților statului în Adunarea generală a 
acționarilor/Consiliului de Administrație, după caz, la societățile naționale, companiile 
naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, 
în vederea luării măsurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din 
profitul net al anului 2016 sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat; 

 prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29 din 30 martie 2017 pentru modificarea 
art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la 
societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și 
pentru modificarea art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 
privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (OUG 29/2017); 

 Memorandumul cu tema măsuri ce trebuie întreprinse de către instituțiile publice implicate 
pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 29/2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din 
Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, 
companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum 
și la regiile autonome și pentru modificarea art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, 

cât și întocmirea de către conducerea administrativă a unui raport corespunzător și convocarea 
Adunării generale ordinare a acționarilor pentru a supune aprobării repartizarea profitului cu 
respectarea cerințelor prevăzute de OUG 29/2017 și memorandumurile menționate. 
 

 
Director General, 

Virgil - Marius METEA 


