Nr.22.123/25.08.2008
Supus spre aprobare în şedinţa A.G.E.A din 7 octombrie 2008

REFERAT
privind participarea SNTGN „Transgaz” SA,
la majorarea capitalului social al SC „WIROM GAS”SA

SNTGN „Transgaz”SA este acţionar la SC „WIROM GAS”SA, cu sediul în Bucureşti,
str. Popa Savu nr.77, număr de înmatriculare la Oficiul Registrul Comerţului J
40/15189/1994, cod unic de înregistrare: RO 6090967, calitate în care deţine un număr de
3.238 acţiuni, cu o valoare nominală de 1 leu/acţiune, reprezentând o cotă de participare de
0,0249% din capitalul societăţii în sumă de 13.010.000,00 lei, deţinut astfel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wintershall Erdgas Handelshaus zug AG, Elveţia – 51,124%
SC „Distrigaz Sud” SA Bucureşti
- 48,7905%
SNTGN „Transgaz”SA Mediaş
- 0,0249%
„Romexterra Bank” SA Târgu – Mureş
- 0,0300%
Erdgas Beteiligungs Gmbh, Kassel, Germania
- 0,0200%
GAZPROM GERMANIA Gmbh, Berlin Germania - 0,100%

Cu adresa nr.1980/19.08.2008 SC „WIROM GAS”SA a comunicat SNTGN
„Transgaz”SA că acţionarii societăţii urmează să se întrunească în cadrul unei adunări
generale extraordinare în vederea aprobării unei majorări de capital al societăţii în sumă de
7.000.000 lei, prin aporturi în numerar, iar Transgaz, în calitatea sa de acţionar poate
participa la majorarea de capital corespunzător participaţiei sale de 0,0249%.
Conform prevederilor actului constitutiv al societăţii, fiecare dintre acţionarii WIROM
GAS îşi poate exercita dreptul de preferinţă la subscrierea acţiunilor nou emise,
proporţional cu cota de participare la capitalul societăţii, SNTGN „Transgaz” SA având
dreptul să subscrie un număr de 1.743 acţiuni, la valoarea nominală de 1 leu / acţiune, ceea
ce reprezintă un aport în numerar în sumă de 1.743 lei, corespunzător cotei de 0,0249% din
capitalul social al SC „WIROM GAS”SA.
SNTGN „Transgaz”SA este acţionar al SC „WIROM GAS”SA în calitate de succesoare
a fostei SNGN „ROMGAZ”SA (acţionar fondator al WIROM GAS)care s-a reorganizat,
prin divizare, în baza HG nr.334/2000.
După intrarea în vigoare a Legii Gazelor nr.351/2004, modificată, SNTGN „ Transgaz”
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SA, în calitate de operator al Sistemului Naţional de Transport gaze naturale,
în conformitate cu prevederile art.24 nu are dreptul „de a se angaja în mod direct sau
indirect, în operaţiuni de exploatare, extracţie, distribuţie şi furnizare la consumatori
a gazelor naturale, inclusiv prin deţinerea de acţiuni sau pachete de acţiuni ori
printr-un contract de administrare în care sunt implicate persoanele juridice care
desfăşoară astfel de activităţi”.
Cu adresa nr.751/15.04.2008 SC „Distrigaz Sud” SA a transmis societăţii noastre intenţia
şi disponibilitatea de a achiziţiona acţiunile deţinute de Transgaz la SC „WIROM
GAS”SA, respectiv cele 3238 acţiuni, la valoarea nominală (1 leu/acţiune). Cu privire la
acest demers Transgaz a comunicat SC „Distrigaz Sud”SA, prin scrisoarea
nr.11.347/24.04.2008, acordul său de principiu, precum şi faptul că preţul de achiziţie al
acţiunilor va fi determinat în baza unui Raport de evaluare, întocmit de un evaluator
autorizat.
Până la data prezentei nu s-a primit nici un răspuns din partea SC „Distrigaz Sud”SA.
Faţă de cele mai sus prezentate., în temeiul prevederilor art.19 paragraf 1 lit.”x” din
Actul Constitutiv al SNTGN „Transgaz”SA , actualizat, vă rugăm să avizaţi propunerea ca
SNTGN „Transgaz” SA, în calitate de acţionar al SC „WIROM GAS”SA, să nu participe
la majorarea capitalului social al societăţii, prin aporturi în numerar , corespunzător cotei
sale de participare la capital, hotărârea Consiliului de Administraţie urmând să fie supusă
aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, conform art.31 din Actul
Constitutiv.
Anexăm în copie:
- Certificat constatator SC„WIROM GAS” SA, emis de Oficiul Registrul Comerţului
cu nr.256.628/26.05.2008.
- Adresa SC „WIROM GAS”SA nr.1980/19.08.2008.
- Adresa SC „Distrigaz Sud”SA nr.751/15.04.2008.
- Adresa SNTGN „Transgaz”SA nr.11.347/24.04.2008.

DIRECTOR GENERAL
IOAN RUSU

Vizat:
-

Departamentul Economic
Director Radu Moldovan

-

Direcţia Juridică
Director Elena Roşu
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