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Acest formular (completat si semnat de către acţionar persoana fizica şi însoţit de copia actului său de identitate/ 
completat şi semnat de reprezentatul legal al acţionarului persoana juridica, însoţit de documentul oficial care îi 
atestă calitatea de reprezentant legal - ex.: actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul 
Comertului si de copia certificatului de inregistrare), trebuie să parvină în original până la data de 26 aprilie 
2010, ora 09:00, la sediul societatii, situat in Medias,  P-ta C.I Motas, nr.1. 
 
 
 
 

FFOORRMMUULLAARR  DDEE  VVOOTT  PPRRIINN  CCOORREESSPPOONNDDEENNŢŢĂĂ  
  ppeennttrruu  AAdduunnaarreeaa  GGeenneerraallăă  OOrrddiinnaarrăă  aa  AAccttiioonnaarriilloorr  

  SSoocciieettaattiiii  NNaattiioonnaallee  ddee  TTrraannssppoorrtt  GGaazzee  NNaattuurraallee  ““TTrraannssggaazz””  SS..AA..  
ccoonnvvooccaattaa  ppeennttrruu  2277//2288  aapprriilliiee  22001100  

 
 
 
 
 

 

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  

MMeeddiiaass  

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 legal prin ______________________________________, în calitate de 

____________________, posesor al BI/CI seria____ numărul _______________ ,  în temeiul articolului 18, alin. 2 

din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, 

 
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 27 aprilie 2010, ora 1000 la sediul societatii, 
situat in Medias,  PP--ttaa  CC..II  MMoottaass,,  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: 
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                      ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR 
Votul 

(se va completa, după caz, cu 
pentru, împotrivă sau abţinere) Punctul de pe ordinea de zi 
PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERE 

11..  AApprroobbaarreeaa  ssiittuuaattiiiilloorr  ffiinnaanncciiaarree  aannuuaallee  ((bbiillaanntt  ccoonnttaabbiill,,  ccoonnttuull  ddee  pprrooffiitt  ssii  ppiieerrddeerree,,  
ssiittuuaattiiaa  mmooddiiffiiccaarriilloorr  ccaappiittaalluulluuii  pprroopprriiuu,,  ssiittuuaattiiaa  fflluuxxuurriilloorr  ddee  ttrreezzoorreerriiee,,  nnootteellee  
eexxpplliiccaattiivvee  llaa  ssiittuuaattiiiillee  ffiinnaanncciiaarree  aannuuaallee  ))  aallee  SSNNTTGGNN  „„TTrraannssggaazz””  SSAA  MMeeddiiaaşş  
ppeennttrruu  eexxeerrcciiţţiiuull  ffiinnaanncciiaarr  aall  aannuulluuii  22000099,,  îînnttooccmmiittee  îînn  ccoonnffoorrmmiittaattee  ccuu  pprreevveeddeerriillee  
OOMMFFPP  nnrr..11775522//22000055,,  mmooddiiffiiccaatt..  

  

   

2.2.  Aprobarea  Raportului  administratorilor  Societăţi   Naţionale  de  Transport  Gaze  
Naturale    „Transgaz”  S.A  Mediaş  privind  activitatea  desfăşurată  în  anul  2009.  
Aprobarea Raportului administratorilor Societăţiii Naţionale de Transport Gaze
Naturale „Transgaz” S.A Mediaş privind activitatea desfăşurată în anul 2009.

  
   

3.3.  Aprobarea  Raportului  de  audit  financiar  asupra  situaţiilor  financiare  anuale  
încheiate  de  SNTGN  „Transgaz”  SA  Mediaş  la  31  decembrie  2009.  
Aprobarea Raportului de audit financiar asupra situaţiilor financiare anuale
încheiate de SNTGN „Transgaz” SA Mediaş la 31 decembrie 2009.

 
   

4.4.  Aprobarea  propunerii  de  repartizare  a  profitului  net  al  exerciţiului  financiar  2009.  Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exerciţiului financiar 2009.
    

5.5.  Aprobarea  dividendului  brut  pe  acţiune  aferent  anului  financiar  2009,  a  termenelor  
de  plată  a  acestora  precum  şi  a  menţinerii  agentului  de  plată  selectat.  
Aprobarea dividendului brut pe acţiune aferent anului financiar 2009, a termenelor
de plată a acestora precum şi a menţinerii agentului de plată selectat.

 
   

6.6.  Prezentarea  informarii  privind  îndeplinirea  la  31  decembrie  2009  a  criteriilor  şi  
obiectivelor  de  performanţă  stabilite  în  anexa  1.1  la  Contractul  de  mandat  al  
Directorului  general  al  SNTGN  „Transgaz”  SA  Mediaş.  

Prezentarea informarii privind îndeplinirea la 31 decembrie 2009 a criteriilor şi
obiectivelor de performanţă stabilite în anexa 1.1 la Contractul de mandat al
Directorului general al SNTGN „Transgaz” SA Mediaş.

  

Observatii 
 
 

7.7.  Stabilirea  datei  de  17  mai  2010  ca  data  de  inregistrare  a  actionarilor  asupra  carora  
se  vor  rasfrange  efectele  Hotararii  Adunarii  Generale  Ordinare  a  Actionarilor.  
Stabilirea datei de 17 mai 2010 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora
se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

 
   

8.8.  Imputernicirea  D-lui  Schmidt  Victor  Alexandru,  in  calitate  de  Presedinte  al  
Consiliului  de  Administratie  pentru  semnarea  Hotararii  Adunarii  Generale  
Ordinare  a  Actionarilor  si  a  Domnului  Florin  Muntean  in  calitate  de  Director  
General  al  SNTGN  “Transgaz’’  S.A.  pentru  semnarea  documentelor  necesare  
privind  inregistrarea  si  publicarea  Hotararii  Adunari   Generale  Ordinare  a  
Actionarilor  precum  si  a  documentelor  necesare  depunerii  situatiilor  financiare  la  
Oficiul  Registrului  Comertului  de  pe  langa  Tribunalul  Sibiu  .  

Imputernicirea D-lui Schmidt Victor Alexandru, in calitate de Presedinte al
Consiliului de Administratie pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor si a Domnului Florin Muntean in calitate de Director
General al SNTGN “Transgaz’’ S.A. pentru semnarea documentelor necesare
privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunariii Generale Ordinare a
Actionarilor precum si a documentelor necesare depunerii situatiilor financiare la
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu .

 

   

 
 
Acţionarul îşi asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă şi transmiterea în siguranţă a 

prezentului formular de vot. 
  
  
DDaattaa  __________________________________    NNuummeellee  şşii  pprreennuummeellee  aaccţţiioonnaarruulluuii  

ppeerrssooaannaa  ffiizziiccaa  ssaauu  aa  rreepprreezzeennttaannttuulluuii  
lleeggaall  aall  aaccttiioonnaarruulluuii  ppeerrssooaannaa  jjuurriiddiiccaa    

((iinn  ccllaarr,,  ccuu  mmaajjuussccuullee))  
 

*_______________________________  
 

 
**________________________  

                            (semnatura) 
 
*  in cazul actionarului persoana juridica, se va mentiona functia reprezentantului legal 
**in cazul actionarului persoana juridica, se va aplica si stampila valabila      
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