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Nota 

privind aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN a mandatarii Consiliului de 
Administratie sa aprobe modificarea termenelor/datelor limita prevazute in Acordul Investitorilor in 

forma preliminara  
 

 
I. Aspecte generale/competenta 

Prin Hotararea AGEA SNN nr. 4/10.04.2019, actionarii SNN au aprobat Acordul Investitorilor în forma 
preliminară (“Acordul”) cu privire la Unitățile 3 și 4 de la CNE Cernavodă încheiat între China General 
Nuclear Power Corporation și CGN Central and Eastern Europe Investment (RO) CO.S.A. și Societatea 
Națională Nuclearelectrica SA. 
 
Acordul prevede o serie de date limita/termene care pot fi modificate cu acordul partilor semnatare (data limita 
pentru infiintarea societatii de proiect, data limita pentru finalizarea negocierilor asupra acordului investitorilor 
pentru prima majorare a capitalului social etc). 

 
Potrivit principiului simetriei actelor juridice, competenta de aprobare a modificarilor unor prevederi (date 
limita/termene) ale Acordului Investitorilor in forma preliminara revine Adunarii Generale Extraordinare a 
Actionarilor SNN. Competenta de aprobare poate fi delegata Consiliului de Administratie prin hotarare AGEA.  
 

II. Necesitatea extinderii datei limita pentru infiintarea societatii de proiect 
 
Acordul Investitorilor in forma preliminara prevede doua date/termene limita importante : 
 Data limita pentru infiintarea JVCo: 60 de zile lucratoare de la data semnarii AI in forma preliminara. 

Intrucat AI in forma preliminara a fost semnat la data de 8 mai 2019, data limita pentru inregistrarea 
societatii de proiect la Registriul Comertului este 2 august 2019. Potrivit Hotararii AGEA SNN nr. 
4/10.04.2019, forma finala a Actului Constitutiv al societatii de proiect sa fie supusa aprobatrii Adunarii 
Generale Extraordinare a Actionarilor SNN.  
 

 Data limita pentru finalizarea negocierilor asupra acordului investitorilor (pentru prima majorare a 
capitalului social) este ultima data dintre data de 31 decembrie 2019 si data la care se implineste termenul 
de 6 luni de inregistrarea JVCo la Registrul Comertului, sau o data ulterioara convenita prin acordul partilor.  

Extinderea datelor limita (infiintarea societatii de proiect, data limita pentru finalizarea negocierilor asupra 
acordului investitorilor etc) este justificata prin necesitatea calibrarii activitatii societatii de proiect la dinamica 
activitatilor intreprinse la nivel guvernamental.  
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III. Propuneri supuse aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN 
 
In contextul celor anterior aratate supunem aprobarii avizarii CA SNN, in vederea inaintarii spre aprobare 
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN: 
 

(1) Mandatarea Consiliului de Administratie SNN sa aprobe modificarea termenelor/datelor limita prevazute 
in Acordul Investitorilor in forma preliminara.  
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Director General 
 
 
 
Dan Laurentiu Tudor 
 
Director General Adjunct 

 


