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Luand act de comunicatul de presa emis de catre administratorul Fondului Proprietatea referitor la
adoptarea in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor de la S.C. ROMGAZ S.A. a unei hotarari
privind efectuarea unei donatii catre Statul Roman in valoare de 400 milioane lei si virarea acestei
sume catre Bugetul Statului, SIF Moldova S.A., in calitate de actionar al Fondului Proprietatea,
sprijina demersurile efectuate si pozitia corecta si constructiva adoptata de administratorul fondului
in spiritul rezolvarii corecte si echitabile a problemei legate de necesitatea Statului Roman de a
face rost de fonduri pentru acoperirea unor urgente bugetare.
In calitate de actionari ai Fondului Proprietatea, solicitam in mod ferm administratorului sa initieze
imediat toate demersurile legale si necesare pentru a stopa abuzul si incalcarea flagranta a
prevederilor legale, a tuturor normelor privind conducerea corporativa si sa se opuna acestei
“nationalizari” a unei parti din patrimoniul S.C. ROMGAZ S.A., hotarare adoptata de catre
adunarea generala cu votul Statului Roman, prin nesocotirea unui grav conflict de interese.
Solicitam administratorului sa intreprinda de urgenta toate masurile legale pentru blocarea punerii
in executare a acestei hotarari a adunarii generale a actionarilor de la S.C. ROMGAZ S.A. si sa
initieze, in paralel, actiuni privind raspunderea civila a Statului Roman pentru daunele produse
S.C. ROMGAZ S.A. si raspunderea penala a celor implicati conform prevederilor art. 127 si 275
din Legea nr. 31/1990 republicata.
De asemenea, ne exprimam totala dezaprobare si ingrijorarea fata de aceasta practica abuziva,
neloiala si nelegala, initiata si sustinuta de catre insusi Statul Roman, precum si de efectele pe
care le produce in raport cu respectarea drepturilor investitorilor si in special in ceea ce priveste
respectarea drepturilor investitorilor minoritari.
In final, ne exprimam disponibilitatea de a colabora cu administratorul Fondului Proprietatea in
sustinerea tuturor demersurilor legale privitoare la protejarea intereselor legitime ale tuturor
actionarilor Fondului Proprietatea.

dr.ing, ec. Costel Ceocea
Presedinte Director General
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