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AAcceesstt  ffoorrmmuullaarr  ((ccoommpplleettaatt  ssii  sseemmnnaatt  ddee  ccăăttrree  aaccţţiioonnaarr  ppeerrssooaannaa  ffiizziiccaa  şşii  îînnssooţţiitt  ddee  

ccooppiiaa  aaccttuulluuii  ddee  iiddeennttiittaattee  sseemmnnaatt  ccoonnffoorrmm  ccuu  oorriiggiinnaalluull  ddee  ccaattrree  ttiittuullaarruull  aaccttuulluuii  ddee  

iiddeennttiittaattee//ccoommpplleettaatt  şşii  sseemmnnaatt  ddee  rreepprreezzeennttaannttuull  lleeggaall  aall  aaccţţiioonnaarruulluuii  ppeerrssooaannaa  jjuurriiddiiccăă,,  

îînnssooţţiitt  ddee  ddooccuummeennttuull  ooffiicciiaall  ccaarree  îîii  aatteessttăă  ccaalliittaatteeaa  ddee  rreepprreezzeennttaanntt  lleeggaall;;  ccaalliittaatteeaa  ddee  

rreepprreezzeennttaanntt  lleeggaall  ssee  ccoonnssttaattăă  îînn  bbaazzaa  lliisstteeii  aaccțțiioonnaarriilloorr  ddee  llaa  ddaattaa  ddee  rreeffeerriinnțțăă//ddee  

îînnrreeggiissttrraarree,,  pprriimmiittăă  ddee  llaa  DDeeppoozziittaarruull  CCeennttrraall)),, vvaa  ffii  ttrraannssmmiiss  îînn  oorriiggiinnaall,,  pprriinn  sseerrvviicciiii  ddee  

ccuurriieerraatt,,  llaa  sseeddiiuull  ssoocciieettăăţţiiii  ssiittuuaatt  îînn  MMeeddiiaaşş,,  PPiiaaţţaa  CC..II  MMoottaaşş  nnrr..11,,  aassttffeell  îînnccââtt  ssăă  ppooaattăă  ffii  

îînnrreeggiissttrraatt  ppâânnăă  llaa  ddaattaa  ddee  2211  aapprriilliiee  22002222,,  oorraa  11550000,,  ssaauu  sseemmnnaatt  eelleeccttrroonniicc  ccuu  sseemmnnăăttuurraa  

eelleeccttrroonniiccăă  eexxttiinnssăă,,  ccoonnffoorrmm  pprreevveeddeerriilloorr  LLeeggiiii  nnrr..445555//22000011  pprriivviinndd  sseemmnnăăttuurraa  eelleeccttrroonniiccăă,,  

pprriinn  ee--mmaaiill  llaa  aaddrreessaa::  sseeccrreettaarriiaatt..ccaa__aaggaa@@ttrraannssggaazz..rroo,,  ssuubb  ssaannccţţiiuunneeaa  pprreevvăăzzuuttaa  ddee  aarrtt..  112255    

aalliinn..  33  ddiinn  LLeeggeeaa  ssoocciieettăățțiilloorr  nnrr..3311//11999900  rreeppuubblliiccaattăă  ccuu  mmooddiiffiiccăărriillee  şşii  ccoommpplleettăărriillee  uulltteerriiooaarree..  

    

 

FFOORRMMUULLAARR  DDEE  VVOOTT  PPRRIINN  CCOORREESSPPOONNDDEENNŢŢĂĂ  

  ppeennttrruu  AAdduunnaarreeaa  GGeenneerraallăă  OOrrddiinnaarrăă  aa  AAccţţiioonnaarriilloorr  

  SSoocciieettăăţţiiii  NNaaţţiioonnaallee  ddee  TTrraannssppoorrtt  GGaazzee  NNaattuurraall  ee  ““TTrraannssggaazz””  SS..AA..  

ccoonnvvooccaattăă  ppeennttrruu  2288//2299  aapprriilliiee  22002222  

  

  

Subsemnatul ___________________________________________________________, domiciliat în _________________ 

__________________________________________________________, identificat prin actul de identitate ________ 

seria _____ nr. _____________, eliberat de ___________________, la data de ________________, având codul 

numeric personal _____________________________,  deţinător al ___________________ acţiuni emise de 

SNTGN “Transgaz”SA, înmatriculată la OORRCC  SSiibbiiuu  ssuubb  nnrr..  JJ3322//330011//22000000,,  CCIIFF  RROO1133006688773333, 

reprezentând ______________________ % ddiinn  nnuummăărruull  ttoottaall  ddee  1111..777733..884444  aaccţţiiuunnii  aallee  SSNNTTGGNN  

„„TTrraannssggaazz””  SSAA care îmi conferă un număr de ______________________ drepturi de vot în Adunarea 

Generală a Actionarilor reprezentând ______________% ddiinn  ttoottaalluull  ddee  aaccţţiiuunnii//ddrreeppttuurrii  ddee  vvoott  eemmiissee  ddee  

SSNNTTGGNN  ””TTRRAANNSSGGAAZZ””  SSAA  MMeeddiiaașș  

Sau 

 Subscrisa__________________________________________________________________________,cu sediul în 

___________________________________________________________________, identificată prin număr de 

înregistrare la Registrul Comertului_____________________, având CUI _____________________|__ 

deţinătoare a __________________________ acţiuni emise de SNTGN “Transgaz” SA, înmatriculată la OORRCC  

SSiibbiiuu  ssuubb  nnrr..  JJ3322//330011//22000000,,  CCIIFF  RROO1133006688773333, reprezentând ______________________ % din numărul 

total al actiunilor emise de SNTGN „Transgaz” SA. care îmi conferă un număr de 

______________________ drepturi de vot în Adunarea Generală a Actionarilor reprezentând 

______________% ddiinn  nnuummăărruull  ttoottaall  ddee  1111..777733..884444  aaccţţiiuunnii  aallee  SSNNTTGGNN  „„TTrraannssggaazz””  SSAA, reprezentată 

mailto:claudia.szasz@transgaz.ro
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legal1 prin ______________________________________, în calitate de ____________________, posesor al BI/CI 

seria____ numărul _______________ ,  în temeiul articolului 208, alin. 2 din Regulamentul ASF nr. 

5/2018, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, îmi exercit dreptul de vot 

prin corespondenţă asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a 

Acţionarilor SSNNTTGGNN  „„TTrraannssggaazz””  SSAA care va avea loc în data de 28 aprilie 2022, ora 1000 la sediul 

societăţii, situat în Mediaş,  PP--ttaa  CC..II  MMoottaaşş,,  nnrr..11, sau la data ţinerii celei de-a doua adunări, în cazul în 

care cea dintâi nu s-ar putea ţine, după cum urmează: 

 

 

 

                      ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR 

Punctul de pe ordinea de zi 

Votul 

(se va completa, după caz, cu pentru, 

împotrivă sau abţinere) 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERE 

1. Aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale 

(situaţia poziţiei financiare, situaţia rezultatului 

global, situaţia modificărilor capitalurilor proprii, 

situaţia fluxurilor de trezorerie, note la situaţiile 

financiare) ale SNTGN TRANSGAZ SA pentru 

exerciţiul financiar al anului 2021, întocmite în 

conformitate cu Standardele Internaţionale de 

Raportare Financiară adoptate de Uniunea 

Europeană şi aprobate prin OMFP nr. 2844/2016. 

Varianta propusă de Consiliul de 

Administraţie 

   

2. Aprobarea situaţiilor financiare anuale consolidate 

(situaţia consolidată a poziţiei financiare, situaţia 

consolidată a rezultatului global, situaţia 

consolidată a modificărilor capitalurilor proprii, 

situaţia consolidată a fluxurilor de trezorerie, note 

la situaţiile financiare consolidate) ale SNTGN 

TRANSGAZ SA pentru exerciţiul financiar al anului 

2021, întocmite în conformitate cu Standardele 

Internaţionale de Raportare Financiară adoptate de 

Uniunea Europeană şi aprobate prin OMFP nr. 

2844/2016. 

Varianta propusă de Consiliul de 

Administraţie 

   

3. Prezentarea Raportului anual consolidat al  

administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind 

activitatea desfăşurată în anul 2021. 

 

Varianta propusă de Consiliul de 

Administraţie 
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                      ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR 

Punctul de pe ordinea de zi 

Votul 

(se va completa, după caz, cu pentru, 

împotrivă sau abţinere) 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERE 

4. Aprobarea dividendului brut pe acţiune în valoare 

de 15,61 lei/acţiune, aferent anului financiar 2021. 

Varianta propusă de Consiliul de 

Administraţie 

   

4.1 Aprobarea dividendului brut pe acțiune în valoare 

de 14,82 lei/acțiune, aferent anului financiar 2021. 

 

Varianta propusă de acţionarul 

majoritar Secretariatul General al 

Guvernului prin Adresa 

nr.20/10333/M.N./05.04.2022 

   

5. Prezentarea Raportului de Audit Financiar asupra 

situaţiilor financiare anuale individuale încheiate de 

SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2021.  

 

Varianta propusă de Consiliul de 

Administraţie 

   

6. Prezentarea Raportului de Audit Financiar asupra 

situaţiilor financiare anuale consolidate încheiate 

de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2021. 

Varianta propusă de Consiliul de 

Administraţie 

   

7. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net 

al exerciţiului financiar 2021. 

Varianta propusă de Consiliul de 

Administraţie 

   

7.1 Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net 

al exercițiului financiar 2021, în conformitate cu 

prevederile Hotărârii de Guvern nr.431/30.03.2022. 

 

Varianta propusă de acţionarul 

majoritar Secretariatul General al 

Guvernului prin Adresa 

nr.20/10333/M.N./05.04.2022 

   

8. Prezentarea Raportului de Remunerare pentru anul 

2021. 

Varianta propusă de Consiliul de 

Administraţie 
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                      ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR 

Punctul de pe ordinea de zi 

Votul 

(se va completa, după caz, cu pentru, 

împotrivă sau abţinere) 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERE 

9. Aprobarea descărcării de gestiune a 

administratorilor SNTGN Transgaz SA pentru 

activitatea desfăşurată în anul 2021. 

Varianta propusă de Consiliul de 

Administraţie 

   

10. Evaluarea îndeplinirii indicatorilor de performanță 

financiari și nefinanciari ce constituie anexă la 

contractele de mandat ale administratorilor 

neexecutivi. 

Varianta propusă de Consiliul de 

Administraţie 

   

11. Aprobarea prescrierii dividendelor aferente 

exercițiului financiar 2018 stabilite prin Hotărârea 

AGOA nr.5 din 06.06.2019, neridicate până la data 

de 16.07.2022 și înregistrarea valorii acestora în 

contul de venituri al societății. 

 

Varianta propusă de Consiliul de 

Administraţie 

   

12. Stabilirea datei de 23.06.2022 ca dată de 

înregistrare a acţionarilor asupra cărora se vor 

răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale 

Ordinare a Acţionarilor, conform prevederilor 

legale în vigoare. 

Varianta propusă de Consiliul de 

Administraţie 

   

13. Stabilirea datei de 22.06.2022 ca ex date, conform 

prevederilor legale în vigoare. 

 

Varianta propusă de Consiliul de 

Administraţie 

   

14. Stabilirea datei de 14.07.2022 ca dată a plăţii 

dividendelor. 

 

Varianta propusă de Consiliul de 

Administraţie 

   

15. Împuternicirea domnului Văduva Petru Ion, în 

calitate de Preşedinte al Consiliului de 

Administrație sau a locțiitorului acestuia, domnul 

administrator Minea Nicolae sau domnul 

administrator Orosz Csaba pentru semnarea 

Varianta propusă de Consiliul de 

Administraţie 
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                      ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR 

Punctul de pe ordinea de zi 

Votul 

(se va completa, după caz, cu pentru, 

împotrivă sau abţinere) 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERE 

Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor 

şi a domnului Grigore Târsac, în calitate de Director 

General Adjunct al SNTGN “Transgaz’’ SA sau a 

locțiitorului acestuia domnul Director General 

Adjunct, Leahu Mihai Leontin pentru semnarea 

documentelor necesare privind înregistrarea şi 

publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a 

Acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe 

lângă Tribunalul Sibiu. 

 

 

 

Acţionarul îşi asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă şi transmiterea în 

siguranţă a prezentului formular de vot. 

  

DDaattaa  __________________________________    NNuummeellee  şşii  pprreennuummeellee  

aaccţţiioonnaarruulluuii  ppeerrssooaannăă  ffiizziiccăă  ssaauu  

aa  rreepprreezzeennttaannttuulluuii  lleeggaall  aall  

aaccțțiioonnaarruulluuii  ppeerrssooaannăă  jjuurriiddiiccăă    

((îînn  ccllaarr,,  ccuu  mmaajjuussccuullee))  

 
2__________________________ 

 

 

____________________  

                            (semnătura) 

 

Notă: 
1 Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de 

înregistrare, primită de la Depozitarul Central.  
2 în cazul actionarului persoana juridică, se va mentiona funcția reprezentantului legal 

 

 


