
 

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. 

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;   

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,  

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei 

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro 

 

 

 

Raport curent conform art. 82 din Legea 24/2017 privind incheierea unui act juridic cu persoane 

implicate cu actionarii care detin controlul societatii 

Data raportului: 26.09.2019 

Denumirea entitaţii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. 

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

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

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 10874881 

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

Capital social subscris şi varsat: 3.015.138.510 

Piaţa reglementata pe care se tranzacţioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti 

 

 

Catre:  Bursa de Valori Bucuresti 

Autoritatea de Supraveghere Financiara 

 

 

Eveniment important de raportat:  

Tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de 

instrumente financiare si operatiuni de piata 

 

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii 

in data de 25.09.2019 a unui act juridic, cu valoare cumulata mai mare de 50.000 de euro, cu Compania 

Nationala a Uraniului, persoana implicata cu statul roman, actionar majoritar al SNN. 

 

Detalii privind contractul incheiat de SNN, in calitate de beneficiar, continand informatii cu privire la 

obiectul contractului, valoarea totala, creante reciproce, garantii constituite, termene si modalitati de plata, 

sunt prezentate in Anexa 1. 

 

Cosmin Ghita 

 

Director General 
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Anexa 1 la Raport curent cf. Art. 82 din Legea 24/2017 

Nr. 

crt. 

Părtile 

actului 

juridic 

Data 

incheierii şi 

nr. act 

Natura actului 

juridic 

Descriere obiect Valoarea 

totală 

Creanţe 

reciproce 

Garanţii 

constituite 

Termene şi 

modalităţi de 

plată 

Penalitati 

stipulate 

1. SNN SA – 

COMPANIA 

NATIONALA 

A 

URANIULUI 

SA 

900/25.09.2

019 

Acord cadru de 

servicii 

Servicii de prelucrare a 

materialelor nucleare 

neconforme continand 

uraniu natural provenite 

de la Sucursala FCN 

Pitesti, in scopul 

recuperarii uraniului sub 

forma de pulbere 

sinterizabila de UO2 

19.213.800 

Lei 

- - Termen de cel 

mult 10 zile de la 

primirea facturii 

Promitentului 

Prestator pe baza 

facturii in 

original si a 

documentelor de 

receptie 

0,2% pe zi de 

întârziere 

 

 

 


