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ÎÎÎMMMPPPUUUTTTEEERRRNNNIIICCCIIIRRREEE   SSSPPPEEECCCIIIAAALLLĂĂĂ    

AADDUUNNAARREEAA  GGEENNEERRAALLĂĂ  OORRDDIINNAARRĂĂ  AA  AACCŢŢIIOONNAARRIILLOORR11  

  

SSuubbsseemmnnaatt((uull))((aa))………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……......……………………  

((nnuummeellee  şşii  pprreennuummeellee  aaccţţiioonnaarruulluuii  ppeerrssooaannăă  ffiizziiccăă  ssaauu  aallee  rreepprreezzeennttaannttuulluuii  lleeggaall  aall  aaccţţiioonnaarruulluuii  ppeerrssooaannăă  

jjuurriiddiiccăă))    

RReepprreezzeennttaanntt  lleeggaall  aall  ::                  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................  

((ssee  vvaa  ccoommpplleettaa  nnuummaaii  ppeennttrruu  aaccţţiioonnaarr  ppeerrssooaannăă  jjuurriiddiiccăă,,  ccuu  ddeennuummiirreeaa  ccoommpplleettăă  ssii  CCoodduull  ddee  ÎÎnnrreeggiissttrraarree  

FFiissccaallăă..  CCaalliittaatteeaa  ddee  rreepprreezzeennttaanntt  lleeggaall  ssee  ccoonnssttaattăă  îînn  bbaazzaa  lliisstteeii  aaccțțiioonnaarriilloorr  ddee  llaa  ddaattaa  ddee  rree  rreeffeerriinnțțăă  //  ddee  

îînnrreeggiissttrraarree,,  pprriimmiittăă  ddee  llaa  DDeeppoozziittaarruull  CCeennttrraall))..  CCNNPP………………………………………………………………………………………………………………..,,  

ddoommiicciilliiaatt  îînn  ((aaddrreessaa  ccoommpplleettăă))  

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................    ppoosseessoorr  aall  BB..II..//CC..II..//ppaaşşaappoorrtt  sseerriiaa....  ……................................…………..………………,,  

nnrr..…………………………………………,,  eelliibbeerraatt  ddee  ..................................................................................................................................................................................................................................................,,    

ddeeţţiinnăăttoorr  aa  uunnuuii  nnuummăărr  ddee  …………………………....................  aaccţţiiuunnii  llaa  SSNNTTGGNN  TTRRAANNSSGGAAZZ  SSAA  MMeeddiiaaşş,,  

îînnmmaattrriiccuullaattăă  llaa  OORRCC  SSiibbiiuu  ssuubb  nnrr..  JJ  3322//330011//22000000,,  CCIIFF  RROO1133006688773333,,    rreepprreezzeennttâânndd  

……………………%%    ddiinn  nnuummăărruull  ttoottaall  ddee  1111..777733..884444  aaccţţiiuunnii  aallee  SSNNTTGGNN  „„TTrraannssggaazz””  SSAA  ccaarree  îîmmii  

ccoonnffeerrăă  uunn  nnuummăărr  ddee    …………………………ddrreeppttuurrii  ddee  vvoott  îînn  AAdduunnaarreeaa  GGeenneerraallăă  aa  AAccţţiioonnaarriilloorr  

rreepprreezzeennttâânndd  ……………………  %%    ddiinn  ttoottaalluull  ddee  aaccţţiiuunnii  eemmiissee  ddee  SSNNTTGGNN  ””TTRRAANNSSGGAAZZ””  SSAA  MMeeddiiaass,,  

îîmmppuutteerrnniicceesscc  pprriinn  pprreezzeennttaa  ppee  ::  

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................,,  

((nnuummeellee  şşii  pprreennuummeellee//ddeennuummiirreeaa  rreepprreezzeennttaannttuulluuii    ccăărruuiiaa  ii  ssee  aaccoorrddăă    îîmmppuutteerrnniicciirreeaa  ))  

ddoommiicciilliiaatt  îînn//ccuu  sseeddiiuull  îînn  

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................,,  

CCNNPP…………………………………………………………................................,,ppoosseessoorr  aall  BB..II..//CC..II..//ppaaşşaappoorrtt    sseerriiaa  …………………………....,,  nnrr..  

........................................................................,,  eelliibbeerraatt  ddee  

…………………………………………………………....................................................................................................................................................................................................................................................……………………,,      

((ppeennttrruu  rreepprreezzeennttaannţţii  ppeerrssooaannee  ffiizziiccee))  

CCoodd  ddee  ÎÎnnrreeggiissttrraarree  FFiissccaallăă  

……………………..................................................................................................................................................................................…………………………............................................................................………………………………..,,  

    ((ppeennttrruu  rreepprreezzeennttaannţţii  ppeerrssooaannee  jjuurriiddiiccee))  
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ccaa  rreepprreezzeennttaanntt  aall  mmeeuu  îînn  AAdduunnaarreeaa  GGeenneerraallăă  OOrrddiinnaarrăă  aa  AAccţţiioonnaarriilloorr  SSNNTTGGNN  

TTRRAANNSSGGAAZZ  SSAA  MMeeddiiaaşş  ccaarree  vvaa  aavveeaa  lloocc  îînn  ddaattaa  ddee  2277  aapprriilliiee  22002211,,  oorraa  11000000    llaa  sseeddiiuull  

ssoocciieettăăţţiiii  ddiinn  MMeeddiiaaşş,,  P-ta C.I. Motas nr. 1,  ssaauu  llaa  ddaattaa  ţţiinneerriiii  cceelleeii  ddee--aa  ddoouuaa  aadduunnăărrii,,  îînn  

ccaazzuull  îînn  ccaarree  cceeaa  ddiinnttââii  nnuu  ss--aarr  ppuutteeaa  ţţiinnee,,  ssăă  eexxeerrcciittee  ddrreeppttuull  ddee  vvoott  aaffeerreenntt  aaccţţiiuunniilloorr  

ddeeţţiinnuuttee  ddee  mmiinnee  şşii  îînnrreeggiissttrraattee  îînn  RReeggiissttrruull  aaccţţiioonnaarriilloorr  llaa  SSCC..  DDEEPPOOZZIITTAARRUULL  CCEENNTTRRAALL  

SSAA  BBuuccuurreeşşttii  llaa  ddaattaa  ddee  rreeffeerriinnţţăă  1166  aapprriilliiee  22002211,,  dduuppăă  ccuumm  uurrmmeeaazzăă  ::  

   

  

1. Aprobarea situaţiilor financiare anuale (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 2020, întocmite în conformitate cu 

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea 

Europeană şi aprobate prin OMFP nr. 2844/2016. 

 

În varianta propusă de Consiliul de Administraţie al societăţii 

PPPeeennntttrrruuu   ………………………………………………………………    ÎÎÎmmmpppoootttrrriiivvvăăă……………………………………………………………… ...   AAAbbbţţţiiinnneeerrreee   ………………………………………………………………………    

  

În varianta propusă de acţionarul__________(dacă este cazul) 

PPPeeennntttrrruuu   ………………………………………………………………    ÎÎÎmmmpppoootttrrriiivvvăăă……………………………………………………………… ...   AAAbbbţţţiiinnneeerrreee   ………………………………………………………………………    

   

2. Aprobarea situaţiilor financiare anuale consolidate (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 2020, întocmite 

în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 

adoptate de Uniunea Europeană şi aprobate prin OMFP nr. 2844/2016. 

 

În varianta propusă de Consiliul de Administraţie al societăţii 

PPPeeennntttrrruuu   ………………………………………………………………    ÎÎÎmmmpppoootttrrriiivvvăăă……………………………………………………………… ...   AAAbbbţţţiiinnneeerrreee   ………………………………………………………………………    

  

În varianta propusă de acţionarul__________(dacă este cazul) 

PPPeeennntttrrruuu   ………………………………………………………………    ÎÎÎmmmpppoootttrrriiivvvăăă……………………………………………………………… ...   AAAbbbţţţiiinnneeerrreee   ………………………………………………………………………    

   

3. Prezentarea Raportului anual consolidat al  administratorilor SNTGN 

TRANSGAZ SA privind activitatea desfăşurată în anul 2020. 

 

În varianta propusă de Consiliul de Administraţie al societăţii 

PPPeeennntttrrruuu   ………………………………………………………………    ÎÎÎmmmpppoootttrrriiivvvăăă……………………………………………………………… ...   AAAbbbţţţiiinnneeerrreee   ………………………………………………………………………    

  

În varianta propusă de acţionarul__________(dacă este cazul) 

PPPeeennntttrrruuu   ………………………………………………………………    ÎÎÎmmmpppoootttrrriiivvvăăă……………………………………………………………… ...   AAAbbbţţţiiinnneeerrreee   ………………………………………………………………………    
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4. Aprobarea dividendului brut pe acţiune în valoare de 8,14 lei/acţiune, 

aferent anului financiar 2020. 

 

În varianta propusă de Consiliul de Administraţie al societăţii 

PPPeeennntttrrruuu   ………………………………………………………………    ÎÎÎmmmpppoootttrrriiivvvăăă……………………………………………………………… ...   AAAbbbţţţiiinnneeerrreee   ………………………………………………………………………    

  

În varianta propusă de acţionarul__________(dacă este cazul) 

PPPeeennntttrrruuu   ………………………………………………………………    ÎÎÎmmmpppoootttrrriiivvvăăă……………………………………………………………… ...   AAAbbbţţţiiinnneeerrreee   ………………………………………………………………………    

   

5. Prezentarea Raportului de Audit Financiar asupra situaţiilor financiare 

anuale încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2020. 

 

În varianta propusă de Consiliul de Administraţie al societăţii 

PPPeeennntttrrruuu   ………………………………………………………………    ÎÎÎmmmpppoootttrrriiivvvăăă……………………………………………………………… ...   AAAbbbţţţiiinnneeerrreee   ………………………………………………………………………    

  

În varianta propusă de acţionarul__________(dacă este cazul) 

PPPeeennntttrrruuu   ………………………………………………………………    ÎÎÎmmmpppoootttrrriiivvvăăă……………………………………………………………… ...   AAAbbbţţţiiinnneeerrreee   ………………………………………………………………………    

   

6. Prezentarea Raportului de Audit Financiar asupra situaţiilor financiare 

anuale consolidate încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 

2020. 

 

În varianta propusă de Consiliul de Administraţie al societăţii 

PPPeeennntttrrruuu   ………………………………………………………………    ÎÎÎmmmpppoootttrrriiivvvăăă……………………………………………………………… ...   AAAbbbţţţiiinnneeerrreee   ………………………………………………………………………    

  

În varianta propusă de acţionarul__________(dacă este cazul) 

PPPeeennntttrrruuu   ………………………………………………………………    ÎÎÎmmmpppoootttrrriiivvvăăă……………………………………………………………… ...   AAAbbbţţţiiinnneeerrreee   ………………………………………………………………………    

   

7. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exerciţiului financiar 

2020. 

 

În varianta propusă de Consiliul de Administraţie al societăţii 

PPPeeennntttrrruuu   ………………………………………………………………    ÎÎÎmmmpppoootttrrriiivvvăăă……………………………………………………………… ...   AAAbbbţţţiiinnneeerrreee   ………………………………………………………………………    

  

În varianta propusă de acţionarul__________(dacă este cazul) 

PPPeeennntttrrruuu   ………………………………………………………………    ÎÎÎmmmpppoootttrrriiivvvăăă……………………………………………………………… ...   AAAbbbţţţiiinnneeerrreee   ………………………………………………………………………    

   

8. Prezentarea Raportului Comitetului Consultativ de Nominalizare şi 

Remunerare privind evaluarea performanțelor conducerii administrative și 

executive a SNTGN TRANSGAZ SA pentru activitatea desfășurată în anul 

2020. 

 

În varianta propusă de Consiliul de Administraţie al societăţii 

PPPeeennntttrrruuu   ………………………………………………………………    ÎÎÎmmmpppoootttrrriiivvvăăă……………………………………………………………… ...   AAAbbbţţţiiinnneeerrreee   ………………………………………………………………………    
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În varianta propusă de acţionarul__________(dacă este cazul) 

PPPeeennntttrrruuu   ………………………………………………………………    ÎÎÎmmmpppoootttrrriiivvvăăă……………………………………………………………… ...   AAAbbbţţţiiinnneeerrreee   ………………………………………………………………………    

   

9. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea 

desfăşurată în anul 2020. 

 

În varianta propusă de Consiliul de Administraţie al societăţii 

PPPeeennntttrrruuu   ………………………………………………………………    ÎÎÎmmmpppoootttrrriiivvvăăă……………………………………………………………… ...   AAAbbbţţţiiinnneeerrreee   ………………………………………………………………………    

  

În varianta propusă de acţionarul__________(dacă este cazul) 

PPPeeennntttrrruuu   ………………………………………………………………    ÎÎÎmmmpppoootttrrriiivvvăăă……………………………………………………………… ...   AAAbbbţţţiiinnneeerrreee   ………………………………………………………………………    

   

10. Evaluarea îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță financiari și 

nefinanciari ce constituie anexă la contractele de mandat ale 

administratorilor neexecutivi, în conformitate cu prevederile OUG 

nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

În varianta propusă de Consiliul de Administraţie al societăţii 

PPPeeennntttrrruuu   ………………………………………………………………    ÎÎÎmmmpppoootttrrriiivvvăăă……………………………………………………………… ...   AAAbbbţţţiiinnneeerrreee   ………………………………………………………………………    

  

În varianta propusă de acţionarul__________(dacă este cazul) 

PPPeeennntttrrruuu   ………………………………………………………………    ÎÎÎmmmpppoootttrrriiivvvăăă……………………………………………………………… ...   AAAbbbţţţiiinnneeerrreee   ………………………………………………………………………    

   

11. Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercițiului financiar 2017 

stabilite prin Hotărârea AGOA nr. 4 din 07.06.2018, neridicate până la data 

de 16.07.2021 și înregistrarea valorii acestora în contul de venituri al 

societății. 

 

În varianta propusă de Consiliul de Administraţie al societăţii 

PPPeeennntttrrruuu   ………………………………………………………………    ÎÎÎmmmpppoootttrrriiivvvăăă……………………………………………………………… ...   AAAbbbţţţiiinnneeerrreee   ………………………………………………………………………    

  

În varianta propusă de acţionarul__________(dacă este cazul) 

PPPeeennntttrrruuu   ………………………………………………………………    ÎÎÎmmmpppoootttrrriiivvvăăă……………………………………………………………… ...   AAAbbbţţţiiinnneeerrreee   ………………………………………………………………………    

   

12. Aprobarea prescrierii dividendelor distribuite/redistribuite din sumele 

înregistrate în conturile “rezultat reportat” și/sau “alte rezerve” în cuantum 

de 13.472.486 lei, aprobate prin Hotărârea AGOA nr. 7 din 03.12.2018 și 

neridicate până la data de 28.12.2021 precum și înregistrarea valorii 

acestora în contul de venituri al societății. 

 

În varianta propusă de Consiliul de Administraţie al societăţii 

PPPeeennntttrrruuu   ………………………………………………………………    ÎÎÎmmmpppoootttrrriiivvvăăă……………………………………………………………… ...   AAAbbbţţţiiinnneeerrreee   ………………………………………………………………………    
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În varianta propusă de acţionarul__________(dacă este cazul) 

PPPeeennntttrrruuu   ………………………………………………………………    ÎÎÎmmmpppoootttrrriiivvvăăă……………………………………………………………… ...   AAAbbbţţţiiinnneeerrreee   ………………………………………………………………………    

   

13. Aprobarea Politicii și criteriilor de remunerare ale Administratorilor, 

Directorului General și Directorului Economic ai SNTGN „TRANSGAZ” S.A. 

 

În varianta propusă de Consiliul de Administraţie al societăţii 

PPPeeennntttrrruuu   ………………………………………………………………    ÎÎÎmmmpppoootttrrriiivvvăăă……………………………………………………………… ...   AAAbbbţţţiiinnneeerrreee   ………………………………………………………………………    

  

În varianta propusă de acţionarul__________(dacă este cazul) 

PPPeeennntttrrruuu   ………………………………………………………………    ÎÎÎmmmpppoootttrrriiivvvăăă……………………………………………………………… ...   AAAbbbţţţiiinnneeerrreee   ………………………………………………………………………    

   

14. Aprobarea revizuirii pentru anul 2021 a unor indicatori cheie de 

performanță, financiari cuprinși în Planul de administrare al SNTGN 

Transgaz SA în perioada 2017 – 2021. 

 

În varianta propusă de Consiliul de Administraţie al societăţii 

PPPeeennntttrrruuu   ………………………………………………………………    ÎÎÎmmmpppoootttrrriiivvvăăă……………………………………………………………… ...   AAAbbbţţţiiinnneeerrreee   ………………………………………………………………………    

  

În varianta propusă de acţionarul__________(dacă este cazul) 

PPPeeennntttrrruuu   ………………………………………………………………    ÎÎÎmmmpppoootttrrriiivvvăăă……………………………………………………………… ...   AAAbbbţţţiiinnneeerrreee   ………………………………………………………………………    

   

15. Aprobarea actului adițional la contractul de mandat semnat cu membrii 

neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNTGN “Transgaz” SA, care 

cuprinde indicatorii financiari de performanță revizuiți aferenți anului 2021 

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. 

 

În varianta propusă de Consiliul de Administraţie al societăţii 

PPPeeennntttrrruuu   ………………………………………………………………    ÎÎÎmmmpppoootttrrriiivvvăăă……………………………………………………………… ...   AAAbbbţţţiiinnneeerrreee   ………………………………………………………………………    

  

În varianta propusă de acţionarul__________(dacă este cazul) 

PPPeeennntttrrruuu   ………………………………………………………………    ÎÎÎmmmpppoootttrrriiivvvăăă……………………………………………………………… ...   AAAbbbţţţiiinnneeerrreee   ………………………………………………………………………    

   

  

((ÎÎnn  ppeerrssooaannaa))  
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16. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SNTGN „Transgaz” SA pe 

anul 2021 şi a estimărilor pentru anii 2022-2023. 

 

În varianta propusă de Consiliul de Administraţie al societăţii 

PPPeeennntttrrruuu   ………………………………………………………………    ÎÎÎmmmpppoootttrrriiivvvăăă……………………………………………………………… ...   AAAbbbţţţiiinnneeerrreee   ………………………………………………………………………    

  

În varianta propusă de acţionarul__________(dacă este cazul) 

PPPeeennntttrrruuu   ………………………………………………………………    ÎÎÎmmmpppoootttrrriiivvvăăă……………………………………………………………… ...   AAAbbbţţţiiinnneeerrreee   ………………………………………………………………………    

   

17. Stabilirea datei de 25.06.2021 ca dată de înregistrare a acţionarilor asupra 

cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a 

Acţionarilor, conform prevederilor legale în vigoare. 

 

În varianta propusă de Consiliul de Administraţie al societăţii 

PPPeeennntttrrruuu   ………………………………………………………………    ÎÎÎmmmpppoootttrrriiivvvăăă……………………………………………………………… ...   AAAbbbţţţiiinnneeerrreee   ………………………………………………………………………    

  

În varianta propusă de acţionarul__________(dacă este cazul) 

PPPeeennntttrrruuu   ………………………………………………………………    ÎÎÎmmmpppoootttrrriiivvvăăă……………………………………………………………… ...   AAAbbbţţţiiinnneeerrreee   ………………………………………………………………………    

   

18. Stabilirea datei de 24.06.2021 ca ex date, conform prevederilor legale în 

vigoare. 

 

În varianta propusă de Consiliul de Administraţie al societăţii 

PPPeeennntttrrruuu   ………………………………………………………………    ÎÎÎmmmpppoootttrrriiivvvăăă……………………………………………………………… ...   AAAbbbţţţiiinnneeerrreee   ………………………………………………………………………    

  

În varianta propusă de acţionarul__________(dacă este cazul) 

PPPeeennntttrrruuu   ………………………………………………………………    ÎÎÎmmmpppoootttrrriiivvvăăă……………………………………………………………… ...   AAAbbbţţţiiinnneeerrreee   ………………………………………………………………………    

   

19. Stabilirea datei de 16.07.2021 ca dată a plăţii dividendelor. 

 

În varianta propusă de Consiliul de Administraţie al societăţii 

PPPeeennntttrrruuu   ………………………………………………………………    ÎÎÎmmmpppoootttrrriiivvvăăă……………………………………………………………… ...   AAAbbbţţţiiinnneeerrreee   ………………………………………………………………………    

  

În varianta propusă de acţionarul__________(dacă este cazul) 

PPPeeennntttrrruuu   ………………………………………………………………    ÎÎÎmmmpppoootttrrriiivvvăăă……………………………………………………………… ...   AAAbbbţţţiiinnneeerrreee   ………………………………………………………………………    

   

20. Împuternicirea domnului LĂPUȘAN Remus Gabriel, în calitate de Preşedinte 

al Consiliului de Administrație, pentru semnarea Hotărârii Adunării 

Generale Ordinare a Acţionarilor şi a domnului Grigore Târsac, în calitate de 

Director General Adjunct al SNTGN “Transgaz’’ SA pentru semnarea 

documentelor necesare privind înregistrarea şi publicarea Hotărârii 

Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului 

de pe lângă Tribunalul Sibiu. 
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În varianta propusă de Consiliul de Administraţie al societăţii 

PPPeeennntttrrruuu   ………………………………………………………………    ÎÎÎmmmpppoootttrrriiivvvăăă……………………………………………………………… ...   AAAbbbţţţiiinnneeerrreee   ………………………………………………………………………    

  

În varianta propusă de acţionarul__________(dacă este cazul) 

PPPeeennntttrrruuu   ………………………………………………………………    ÎÎÎmmmpppoootttrrriiivvvăăă……………………………………………………………… ...   AAAbbbţţţiiinnneeerrreee   ………………………………………………………………………    

 

Această împuternicire a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un 

exemplar al împuternicirii va fi transmis la sediul SNTGN Transgaz SA Mediaş, Serviciul 

Secretariat C.A. si A.G.A, sau va fi depus, cu cel puţin o oră înainte de adunare, la 

secretariatul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu cel de-al doilea exemplar 

reprezentantul se va prezenta la adunarea generală a acţionarilor, iar cel de-al treilea 

exemplar va rămâne la acţionarul reprezentat. 

 

DDDaaatttaaa   aaacccooorrrdddăăărrriii iii    îîîmmmpppuuuttteeerrrnnniiiccciiirrriii iii : ………………………………………………… 

 

NNNuuummmeee   şşş iii    ppprrreeennnuuummmeee:::……………………………………………………………………………………………………………………… ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...………………………………………………    

(Numele si prenumele acţionarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al 

acţionarului persoană juridică, în clar, cu majuscule) 

SSSeeemmmnnnăăătttuuurrraaa:::    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………             

(Semnătura acţionarului persoană fizică sau semnatura şi ştampila pentru reprezentantul 

legal al acţionarului persoană juridică). 

Notă: 

1Continutul este conform cu Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de 

instrumente financiare și operațiuni de piață. 

 


