Acest formular (completat si semnat de către acţionar persoana fizica şi însoţit de
copia actului de identitate semnat conform cu originalul de catre titularul actului de
identitate/completat şi semnat de reprezentantul legal al acţionarului persoana juridică,
însoţit de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal; calitatea de
reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de
înregistrare, primită de la Depozitarul Central, trebuie să parvină în original până la data de
2 martie 2020, ora 1000, la sediul societăţii, situat în Mediaş, jud Sibiu, P-ţa C.I Motaş, nr.1.

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A.
convocată pentru 4/5 martie 2020
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 ORC Sibiu sub nr. J32/301/2000, CIF RO13068733,
reprezentând ______________________ % din numărul total de 11.773.844 acţiuni ale SNTGN
„Transgaz” SA care îmi conferă un număr de ______________________ drepturi de vot în Adunarea
Generală a Actionarilor reprezentând ______________% din totalul de acţiuni/drepturi de vot emise de
SNTGN ”TRANSGAZ” SA Mediaș
Sau
Subscrisa__________________________________________________________________________,cu

sediul

___________________________________________________________________,

număr

înregistrare

la

Registrul

Comertului_____________________,

identificată

având

CUI

prin

în
de

_____________________|__

deţinătoare a __________________________ acţiuni emise de SNTGN “Transgaz” SA, înmatriculată la ORC
Sibiu sub nr. J32/301/2000, CIF RO13068733, 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
______________% din numărul total de 11.773.844 acţiuni ale SNTGN „Transgaz” SA, reprezentată
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
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Acţionarilor SNTGN „Transgaz” SA care va avea loc în data de 4 martie 2020, ora 1000 la sediul
societăţii, situat în Mediaş, P-ta C.I Motaş, nr.1, 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 finanțării ″Planului de Dezvoltare a Varianta propusă de Consiliul de
Sistemului Naţional de Transport gaze naturale în Administraţie
perioada 2019 - 2028″.
Varianta
propusă
de
acţionarul_____(dacă este cazul)
2. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Varianta propusă de Consiliul de
SNTGN „Transgaz” SA pe anul 2020 și a estimărilor Administraţie
pentru anii 2021 – 2022.
Varianta
propusă
de
acţionarul_____(dacă este cazul)
3. Aprobarea revizuirii unor indicatori cheie de
performanță, financiari, cuprinși în Planul de
administrare al SNTGN Transgaz SA în perioada
2017 – 2021.

Varianta propusă de Consiliul de
Administraţie

4. Aprobarea actului adițional la contractul de mandat
semnat cu membrii neexecutivi ai Consiliului de
Administrație al SNTGN “Transgaz” SA, care
cuprinde indicatorii revizuiți și împuternicirea
reprezentantului
Secretariatului
General
al
Guvernului în AGA pentru a semna în numele
companiei actele aditionale la contractele de
mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de
Administrație al SNTGN “Transgaz”SA.

Varianta propusă de Consiliul de
Administraţie

Varianta
propusă
acţionarul_____(dacă este cazul)

Varianta
propusă
acţionarul_____(dacă este cazul)

de

de

5. Prezentarea
informării
privind
deficiențele Varianta propusă de Consiliul de
constatate de către organele de control în aplicarea Administraţie
art.43 din O.U.G. nr.114/2018.
Varianta
propusă
de
acţionarul_____(dacă este cazul)
6. Stabilirea datei de 20 martie 2020 ca dată de Varianta propusă de Consiliul de
înregistrare a acţionarilor asupra cărora se vor 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

răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor, conform prevederilor legale Varianta
propusă
în vigoare.
acţionarul_____(dacă este cazul)

de

7. Împuternicirea domnului LĂPUȘAN Remus Gabriel, Varianta propusă de Consiliul de
în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie
Administrație, pentru semnarea Hotărârii Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor şi a domnului
propusă
de
Grigore Târsac, în calitate de Director General Varianta
Adjunct al SNTGN “Transgaz’’ SA pentru semnarea acţionarul_____(dacă este cazul)
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.
Data _________________

Numele
şi
prenumele
acţionarului persoană fizică sau
a reprezentantului legal al
acționarului persoană juridică
(în clar, cu majuscule)
2

__________________________

3

_____________________
(semnătura)

Notă:
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
3
în cazul acționarului persoană juridică, se va aplica și ștampila valabilă
1
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