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Ref:  Raport curent conform art. 113 lit. A alin. 1 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 

privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile 

ulterioare, precum si art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si 

Instrumente Financiare 
 
 
Eveniment important de raportat:  
Propunere Proiect de hotarare pentru punctul 2 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale 
Extraordinare a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. stabilita pentru data de 18 
decembrie 2014 
 

 
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca, in data de 
02.12.2014, a primit o adresa de la unul dintre actionarii SNN, si anume Ministerul Economiei – 
Departamentul pentru Energie, care detine 229.006.139 actiuni, reprezentand 81,2705% din capitalul 
social al SNN, prin care acesta propune  un proiect de hotarare pentru punctul 2 de pe ordinea de zi a 
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”) SNN din data de 18 decembrie 2014. 
 
Proiectul de hotarare propus de Ministerul Economiei – Departamentul pentru Energie pentru punctul 2 
de pe ordinea de zi a AGEA din data de 18.12.2014  este urmatorul: “Se aproba achizitionarea de 
servicii de asistenta/consultanta juridica si/sau de reprezentare in legatura cu derularea proiectului 
Unitatile 3 si 4 de la CNE Cernavoda”. 
 
Proiectul de hotarare propus de Consiliul de Administratie SNN pentru punctul 2 de pe ordinea de zi a 
AGEA din data de 18.12.2014 este urmatorul: “Aprobarea achizitionarii de servicii de 
asistenta/consultanta juridica, financiara si tehnica in legatura cu Proiectul Unitatile 3 si 4 CNE 
Cernavoda, achizitia de servicii de asistenta/consultanta juridica incluzand si alte cazuri temeinic 
justificate pe baza Deciziei Consiliului de Administratie cu informarea ulterioara a Adunarii Generale a 
Actionarilor”.  
 
Intrucat Ministerul Economiei – Departamentul pentru Energie indeplineste conditiile prevazute de 
dispozitiile art. 7 alin. 1 lit. b) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale 
actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile 
ulteioare, potrivit carora un actionar care detine cel putin 5% din capitalul social are dreptul de a prezenta 
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proiecte de hotarare pentru punctele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, Consiliul de 
Administratie al SNN a decis completarea in mod corespunzator a proiectului de hotarare, procurii 
speciale si buletinului de vot prin corespondenta aferente AGEA SNN din data de 18.12.2014. 
 
Proiectul de hotarare, procura speciala si buletinul de vot prin corespondenta completate pot fi accesate 
pe site-ul SNN, la sectiunea Relatii cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor. 
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