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        PROIECT HOTARARE  

                                                                                                     
HOTARAREA NR. 10 

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor  
Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. Medias, 

din data de 23 septembrie 2013 
 

 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale 
“Transgaz” S.A., societate deschisa, cu sediul social in municipiul Medias, Piata Constantin I. Motas, nr. 
1, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr. J32/301/2000, avand Cod de 
Inregistrare Fiscala RO13068733, convocata in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind 
societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor art.16 din 
Actul Constitutiv actualizat, adopta astazi, in sedinta din data de 23 septembrie 2013, care a avut loc la 
sediul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. din municipiul Medias, P-ta C.I 
Motas, nr. 1, jud. Sibiu, urmatoarea: 

 

HOTARARE 
 

Art.1. Aproba închiderea controlata a Companiei Nabucco Gas Pipeline International GmbH 
Austria (NIC) şi a Companiilor Nabucco Naţionale. 

  
Art.2. Aproba un buget de închidere controlată în valoare de 20 milioane euro (aprobarea 

necondiţionată a WR 31/2012 emisa de Comitetul de Conducere al Companiei Nabucco Gas Pipeline 
International GmbH Austria (NIC) care prevede adoptarea acestui buget). 

 
Art.3. Aproba participarea SNTGN “Transgaz” SA împreună cu OMV, în calitate de 

împrumutatori, la acordarea către Compania Nabucco Gas Pipeline International GmbH Austria (NIC), în 
calitate de împrumutat, a unui împrumut în valoare totală de max. 7,5 milioane Euro (din care cota 
Transgaz nu va depăși 50%), purtător de dobândă și garantat cu active viabile aparținând NIC, destinat 
să acopere nevoia de lichidități a NIC pentru evitarea situației de insolvență și a procedurilor legale 
aferente (inclusiv pierderea controlului asupra companiei NIC în favoarea unui lichidator), astfel cum sunt 
reglementate de legea națională aplicabilă NIC, pe durata necesară pentru clarificarea rezultatului 
operațiunii de majorare de capital social în curs. 

 
Art.4. Aproba participarea SNTGN “Transgaz” SA cu un aport in numerar in valoare de maxim 

1.340.000 Euro la operatiunea de majorare a capitalului social al Companiei Nabucco Gas Pipeline 
International GmbH Austria (NIC) pentru acoperirea deficitului de lichidităţi în valoare de 7.500.000 euro 
evidentiat prin bugetul de închidere controlata aprobat prin WR31/2012, care sa permita rambursarea 
imprumutului prevazut la pct.3 de mai sus (inclusiv accesoriile) și care sa asigure evitarea intrării în 
insolvenţă a Companiei Nabucco Gas Pipeline International GmbH Austria (NIC). 

 
Art.5. Stabileste data de 11 octombrie 2013 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora 

se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. 

 



 

____________________________________________________________________________                                                 

                                      Proiect Hotarare A.G.E.A. Nr.10/23.09.2013                                    Pag.2/2 

Art.6. Imputerniceste pe domnul Sterian Ion, in calitate de Presedinte al Consiliului de 
Administratie pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si pe domnul 
Vaduva Petru Ion, in calitate de Director 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. 

 
 

 
Presedintele Consiliului de Administratie 

Sterian Ion 


