
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz S.A. – Mediaş - România 
 

Capital social: 385.422.400 lei 

CIF:  RO 14056826  

Nr. Ord.reg.com/an : J32/392/2001 

RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Mediaş 

RO12 BRDE 330S V024 6190 3300 - BRD Mediaş 

 

S.N.G.N. Romgaz S.A.  
551130, Piața C.I. Motaş, nr.4   
Mediaş, jud. Sibiu - România 
Telefon:  004-0374 - 401020 
Fax:  004-0269-846901 
E-mail: secretariat@romgaz.ro 
www.romgaz.ro 
 

 

30 ianuarie 2023 

 

 

C O M U N I C A T 

 

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. informează acționarii și investitorii cu privire la unele declaraţii 

făcute în cadrul emisiunii „România la Apel” din data de 28 ianuarie 2023, link 

https://www.realitatea.net/stiri/actual/gazele-din-marea-neagra-ajung-in-ungaria-romania-a-

cumparat-un-zacamant-cu-gazul-deja-vandut-document-

bomba_63d5975d5f364125966aae12 : 

 

În virtutea dreptului la replică și a corectei informări a opiniei publice, cu referire la informațiile 

apărute în cadrul emisiunii “România la Apel”, din data de 28 ianuarie 2023, cu privire la 

tranzacția de achiziție a tuturor acțiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social 

al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited care deține 50% din drepturile 

dobândite și din obligațiile asumate prin Acordul Petrolier pentru zona de apă adâncă a 

perimetrului offshore XIX Neptun din Marea Neagră, facem următoarea precizare: 

 

Nici S.N.G.N. ROMGAZ S.A. şi nici afiliatul său ROMGAZ Black Sea Limited (noua denumire 

a ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, după achiziţia acţiunilor acestei 

societăţi de către ROMGAZ) nu au preluat odată cu achiziția participației din perimetrul 

Neptun Deep, contracte care sa aibă ca obiect vânzarea sau cumpărarea de gaze naturale 

aferente cotei de participare preluate din perimetrul Neptun Deep (sau din alte surse).  

 

Pentru a evita orice neînţelegere, facem precizarea că: 

 

 S.N.G.N. ROMGAZ S.A. sau afiliatul său ROMGAZ Black Sea Limited nu are 

contracte încheiate sau contracte în derulare care să aibă ca obiect vânzarea gazelor 

naturale aferente cotei de participare din perimetrul Neptun Deep;  

 

 Gazele naturale aferente cotei de participare a grupului ROMGAZ în perimetrul 

Neptun Deep vor fi comercializate cu respectarea prevederilor legale şi corporative 

aplicabile acestui proiect. 

 

În concluzie, considerăm ca total nefundamentate şi eronate declarațiile făcute în cadrul 

emisiunii “România la Apel”, de sâmbătă, 28 ianuarie 2023,  în legătură cu acest subiect. 

 

 

Director General, 

Răzvan POPESCU 
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