
 
RAPORT CURENT 

conform prevederilor art.224 din Legea nr.297/2004 

Data raportului: 7 octombrie 2008 

Denumirea entităţii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS  

Sediul social: Mediaş, Piaţa Constantin I. Motaş, nr.1, jud.Sibiu  

Numărul de telefon/fax: 0269803333/0269839029 

Codul de înregistrare fiscală: RO 13068733 

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J32/301/2000 

Capital social subscris şi vărsat: 117.738.440 RON  

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori 
Bucureşti.  

Evenimente importante de raportat: 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SNTGN Transgaz SA Medias, din data de 7 
octombrie 2008 s-a desfasurat in conformitate cu prevederile legale si cu respectarea conditiilor 
din convocator.  

La primul punct al ordinei de zi a fost aprobată rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2008, dupa cum urmează:   

Venituri totale, din care    1.222.011 mii lei 

- venituri din exploatare      1.197.023 mii lei 

- venituri financiare                  24.988 mii lei 

Cheltuieli totale, din care    917.423 mii lei 

- cheltuieli de exploatare        902.614 mii lei 

- cheltuieli financiare               14.809 mii lei 

Profitul brut                          304.588 mii lei 

Impozit pe profit                       46.538 mii lei  

Profit net                                258.049 mii lei  

Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat în şedinţa ordinară din 7 octombrie 2008 şi  noua 
emblemă şi noua siglă a SNTGN Transgaz SA Mediaş. 

Au fost aprobate şi celelalte puncte de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare. 

În şedinţa extrordinară, ce a avut loc tot în data de 7 octombrie 2008, Adunarea Generală a 
Acţionarilor Transgaz  a aprobat la punctul 1, neparticiparea companiei Transgaz, în calitate de 
acţionar la majorarea capitalului SC WIROM GAS SA şi demararea procedurilor de evaluare a 
pachetului de acţiuni deţinut de Transgaz, în vederea ofertării acestuia către ceilalţi acţionari la 
SC WIROM GAS. 

 



De asemenea, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, a aprobat participarea SNTGN 
TRANSGAZ SA la înfiinţarea Companiei de studiu menită să analizeze fezabilitatea proiectului 
NETS (New European Transport System / Noul Sistem de Transport European) sub condiţia 
aprobării de către Guvernul României a memorandumului iniţiat de către Ministerul Economiei 
şi Finanţelor. 

Au fost aprobate toate punctele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare. 

Ataşăm prezentului raport curent Hotărârea AGOA nr. 2/7.10.2008 şi Hotărârea AGEA nr. 
3/7.10.2008. 

 
 

Director General 
Ioan Rusu 


