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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 23.12.2019 a unui act juridic, cu valoare cumulata mai mare de 50.000 de
euro, cu Administratia Nationala Apele Romane, 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.
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Anexa 1 la Raport curent cf. Art. 82 din Legea 24/2017

Nr.
crt.

1.

Părtile actului
juridic
SNN SA –
ADMINISTRATIA
NATIONALA
„APELE
ROMANE”

Data
incheierii
şi nr. act

Natura actului
juridic

Descriere obiect

Valoarea
totală

Creanţe
reciproce

Garanţii
constituite

23.12.2019
/1413

Abonament de
utilizare/exploat
are a resurselor
de apa nr.
2/13.12.2019

Utilizarea/exploat
area resurselor de
apa de suprafata
si/sau subterane Utilizare apa din
Dunare pentru
CNE Cernavoda
(Unitatea 1 si
Unitaea 2) in anul
2020

59.672.976
Lei

Datorii –

Garant. - 0

5880746,19 Lei

Termene şi
modalităţi de
plată

Penalitati stipulate

30 zile de la
Nivelul dobanzii de
emiterea facturii intarziere este de 0,02
% pentru fiecare zi de
intarziere;

Nivelul penalitatii de
intarziere este de 0,01
% pentru fiecare zi de
intarziere

