Rezultatele votului – Adunarea Generala a Actionarilor 10 IULIE 2013
Data de referinta: 27 IUNIE 2013
Data de inregistrare: 26 IULIE 2013
Drepturi de vot : 11.773.844
Actiuni emise si aflate in circulatie : 11.773.844
Sedinta - ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE

A ACŢIONARILOR – A DOUA CONVOCARE ( 10 iulie 2013 ora 1000)

ORDINEA DE ZI
1.

2.

Aprobarea modificarii art.8 punctele 1 si 3
din Actul Constitutiv al SNTGN “Transgaz”
SA, actualizat, dupa cum urmeaza:
Modificare pct.1:
“Capitalul social al TRANSGAZ S.A. este
de 117.738.440,00 lei, subscris şi vărsat
integral de acţionarii societăţii”
Modificare pct. 3:
“Capitalul social este deţinut astfel:
- Statul român, reprezentat de
Ministerul Finanţelor Publice (sau de
succesorii acestuia potrivit legii), un
număr de 6.888.840 acţiuni, cu o
valoare totală de 68.888.400,00 lei,
reprezentând 58,5097 % din capitalul
social;
- S.C. Fondul Proprietatea S.A., un
număr de 1.764.620 acţiuni cu o
valoare totală de 17.646.200,00 lei,
reprezentând 14,9876 % din capitalul
social;
- Alţi acţionari (free-float), presoane
fizice şi juridice, române şi strãine,
reprezentând 26,5027% din capitalul
social.”
In tot cuprinsul Actului Constitutiv
sintagma
„Ministerul
Economiei,
Comerţului şi Mediului de Afaceri” şi
„ministrul economiei, comerţului şi
mediului de afaceri” se va înlocui cu
„Ministerul Finanţelor Publice” şi „ministrul
finanţelor publice”.
Stabilirea datei de 26 iulie 2013 ca data
de inregistrare a actionarilor asupra
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carora se vor rasfrange efectele Hotararii
Adunarii Generale Extraordinare a
Actionarilor.
3.

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de
Administratie pentru semnarea Hotararii
Adunarii Generale Extraordinare a
Actionarilor si a Directorului General al
SNTGN “Transgaz’’ SA pentru semnarea
documentelor
necesare
privind
inregistrarea si publicarea Hotararii
Adunarii Generale Extraordinare a
Actionarilor
la
Oficiul Registrului
Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu,
precum si Actul Constitutiv actualizat in
vederea inregistrarii la Oficiul Registrului
Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu .
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*Procentele exprima optiuni de vot din numarul total de voturi exprimate.

