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Data: 15.04.2014 

Denumirea entităţii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. 

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti  

Numărul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00 

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 10874881 

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/7403/1998 

Capital social subscris şi vărsat: 2.817.827.560 Lei 

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti 

 

Catre:  Bursa de Valori Bucuresti 

  Autoritatea de Supraveghere Financiara 

Ref: Raport curent conform art. 113 pct. A lit. j) din Regulamentul Comisiei Nationale a 

Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu 

modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de 

Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare 

 

Eveniment important de raportat:  

 

Informare privind cererile de de suspendare si anulare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a 

Actionarilor SNN din data de 11.03.2014 formulate de S.C. Fondul Proprietatea S.A.  

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii ca S.C. Fondul Proprietatea S.A. (“FP”),  

in calitate de actionar detinand o cota de 9,7268 % din capitalul social al societatii, a depus la Tribunalul Bucuresti 

urmatoarele cereri: 

(i) Cerere de ordonanta presedintiala prin care se solicita suspendarea executarii Hotararii Adunarii 

Generale Extraordinare a Actionarilor SNN nr.1/11.03.2014 ce face obiectul dosarului nr. 

11666/3/2014 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti; 

(ii) Cerere de constatare a nulitatii absolute si, in subsidiar, a anularii Hotararii Adunarii Generale 

Extraordinare a Actionarilor SNN nr.1/11.03.2014 ce face obiectul dosarului nr. 11661/3/2014  aflat 

pe rolul Tribunalului Bucuresti. 

Mentionam ca prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN nr.1/11.03.2014 s-au aprobat 

urmatoarele: 

(i) participarea SNN la majorarea capitalului social al Hidro Tarnita SA prin subscrierea unui numar de 

89.000 actiuni nou emise, cu valoarea nominala de 100 lei, emise de societatea Hidro Tarnita SA; 

(ii) introducerea in proiectul de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 a sumelor necesare 

varsamintelor aferente actiunilor subscrise; 

(iii) acordul de principiu privind realizarea proiectului cablului de interconectare submarin Romania-Turcia; 

(iv) participarea SNN la constituirea companiei de proiect “ HVDCC Romania- Turcia” prin subscrierea si 

varsarea echivalentului in lei al unui numar de 2.000.000 de actiuni cu valoarea nominala de 1 euro. 

 

Tribunalul Bucuresti nu a stabilit un termen pentru dosarul nr. 11661/3/2014.  

Dosarul nr. 11664/3/2014 are termen de judecata in data de 24.04.2014. 
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