Raportul curent conform prevederilor art.224 din Legea nr. 297/2004
Data raportului : 4 ianuarie 2008
Denumirea entităţii emitente SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS
Sediul social : Mediaş, Piaţa Constantin I.Motaş nr.1, jud.Sibiu
Numărul de telefon/fax: 0269/ 803333 / 0269/ 839029
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO 13068733
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J/32/301/2000
Capital social subscris şi vărsat: 117.738.440 RON – conform Certificat de Inregistrare Menţiuni
nr. 51657/27.12.2007 de la Oficiul Registrului Comerţului Sibiu
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti
Prin prezentul raport curent SNTGN TRANSGAZ SA informează publicul investitor interesat
asupra următoarelor evenimente:
I.
În data de 21.12.2007 a avut loc la sediul SNTGN Transgaz SA Mediaş,
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor cu următoarea ordine de zi a şedinţei:
1) Prezentarea şi aprobarea Referatului privind proiectul de Buget de venituri şi
Cheltuieli pe anul 2008;
2) Prezentarea şi aprobarea Notei privind necesitatea încheierii de către directorul
general al SNTGN Transgaz SA a Contractului de Mandat pentru exercitarea
atribuţiilor specifice şi stabilirea cuantumului remuneraţiei brute lunare;
3) Prezentarea şi aprobarea Referatului privind propunerea de aprobare a
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului de Administraţie,
actualizat;
4) Prezentarea şi aprobarea Referatului privind propunerea de premiere a membrilor
consiliului de administraţie, a membrilor comisiei de listare şi a membrilor
secretariatului tehnic pentru activitatea desfăşurată de aceştia în legătură cu
procesul de ofertă publică iniţială primară de vânzare acţiuni SNTGN Transgaz
SA Mediaş pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti.
II.
Acţionarii SNTGN Transgaz SA , luând în discuţie punctele înscrise pe ordinea
de zi au luat următoarele hotarâri:
Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din 21 decembrie 2007
Având în vedere convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data
de 21 decembrie 2007, acţionarii, prin reprezentanţii autorizaţi ai acestora,
mandataţi să participe, să analizeze şi să hotărască ân condiţiile legii, în legătură
cu materialele de pe ordinea de zi a adunării generale ordinare, întrunind
condiţiile impuse de dispoziţiile art.16 şi art.17 din Actul Constitutiv al societăţii,
actualizat, respectiv dispoziţiile art.120 din Legea 31/1990 privind societăţile

comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, cele din Legea
nr.297/2004 privind piaţa de capital, cele din Regulamentul CNVM nr.1/2006
privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare precum şi cele din procesul
verbal al şedinţei AGOA din 21 decembrie 2007 emite următoarea :
HOTĂRÂRE

Aproba cu unanimitate de voturi, propunerea “Bugetului de venituri si
cheltuieli pe anul 2008”, prezentata cu Referatul nr. 17.654/23 noiembrie
2007, avizata de consiliul de administratie, in vederea transmiterii spre
aprobare conform prevederilor legale;
2. Aproba cu unanimitate de voturi incheierea Contractului de mandat intre
S.N.T.G.N. “Transgaz” S.A. Medias si domnul Rusu Ioan, director general al
societatii, conform modelului din Anexa nr. 1 la Nota nr. 12.408/28.09.2007,
amendat cu modificarile si completarile facute de Directia Generala Juridica
cu exceptia solicitarii de completare a art. 4, lit. A, pct. 3 si stabileste in
temeiul art. 14(3), lit. “f” din Actul constitutiv actualizat al societatii,
remuneratia directorului general conform propunerii din Anexa nr. 2 la
aceeasi Nota modificata prin Nota nr. 20.212/20.12.2007.
Desemneaza pe doamna Marica Anca, in calitate de reprezentant in adunarea
generala a actionarilor, sa semneze Contractul de mandat in numele
S.N.T.G.N. “Transgaz” S.A;
3. Aproba cu unanimitate de voturi, Regulamentul de organizare si functionare al
consiliului de administratie, actualizat in baza Referatului nr.
10.688/24.08.2007 si in temeiul art. 14(3), lit. “m” din Actul constitutiv
actualizat, avand in vedere ca prin Hotararea adunarii generale extraordinare a
actionarilor nr. 10/02.08.2007 a fost modificat si completat Actul constitutiv al
S.N.T.G.N. “Transgaz” S.A. in conformitate cu prevederile Legii nr. 441/2006
si O.U.G. nr. 82/2007 pentru modificarea Legii societatilor comerciale nr.
31/1990 republicata;
4. Aproba cu unanimitate de voturi, premierea membrilor consiliului de
administratie al “Transgaz” S.A., pentru activitatea desfasurata de acestia in
legatura cu succesul procesului de oferta publica initiala primara de vanzare
actiuni S.N.T.G.N. “Transgaz” S.A. pe piata reglementata, administrata de
Bursa de Valori Bucuresti, in limita fondurilor prevazute in Bugetul de
venituri si cheltuieli pe anul 2007, pentru aceste actiuni.
1.

III.

Notă la punctul 1 al hotarârii : Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al SNTGN
TRANSGAZ SA aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor va fi trimis spre
aprobare Ministrului de resort, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului
nr.1/2007.
Principalii indicatori economico-financiari prevăzuţi în Bugetul de Venituri şi
Cheltuieli pe anul 2008 şi aprobaţi de Adunarea generală a Acţionarilor în şedinţa
din 21 decembrie 2007 sunt:
 Venituri totale: 1.275.035 mii RON
 Cifra de afaceri: 1.241.598 mii RON
 Cheltuieli totale: 957.404 mii RON
 Profit brut: 317.631 mii RON






Profit contabil după impozitare: 269.235 mii RON
Cheltuieli totale pentru investiţii: 587.261 mii RON din care:
- rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii: 66.781 mii RON
Surse de finanţare a investiţiilor: 587.261 mii RON
Număr mediu de personal: 5003

IV.

În data 21.12.2007 a avut loc de asemenea şedinţa Consiliului de Administraţie al
SNTGN Transgaz SA prin care a fost aprobată, în temeiul delegărilor de
competenţă atribuite acestuia de către Adunarea Generală a Acţionarilor prin
Hotarârile nr. 8/21.06.2007,11/17.10.2007 şi 14/06.11.2007, majorarea capitalului
social al SNTGN TRANSGAZ SA,după cum urmează:
În urma încheierii ofertei publice primare iniţiale de vânzare acţiuni pe piaţa
reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti, SNTGN TRANSGAZ
SA a efectuat înregistrarea majorării capitalului social la Oficiul Registrului
Comerţului Sibiu şi a obţinut Certificatul de Inregistrare de Menţiuni nr.
51657/27.12.2008 şi Incheierea nr. 9881/28.12.2007 a judecătorului deleagt.
Capitalul social a fost majorat de la 103.888.880 RON la 117.738.440 RON,
respectiv cu valoarea de 13.849.560 RON.Astfel, numărul de acţiuni în care este
divizat capitalul social a fost majorat de la 10.388.888 acţiuni la 11.773.844 actiuni.
Fiecare acţiune are o valoare nominală de 10 RON.
În urma majorării capitalului social al SNTGN TRANSGAZ SA este deţinut astfel:
 Ministerul Economiei şi Finanţelor - 75,0213750%;
 Fondul Proprietatea - 14,987629%;
 Alţi acţionari : 9,9999970%
Urmare a majorării capitalului social, SNTGN Transgaz SA a actualizat în sensul
celor de mai sus şi textul articolului 7 alin 1-4 din Actul Constitutiv.

V.

Consiliul de Administraţie al SNTGN TRANSGAZ SA a aprobat în şedinţa din
21 decembrie 2007 atât "Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2008"
cât şi "Planul de audit intern pentru anul 2008"
DIRECTOR GENERAL
IOAN RUSU

