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: 06.12.2019
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 04.12.2019 a doua acte juridice, cu valoare cumulata mai mare de 50.000 de euro, cu Regia
Autonoma Tehnologii pentru Energia Nucleara – Institutul de Cercetari Nucleare Pitesti (« RATENICN »), persoana implicata cu statul roman, actionar majoritar al SNN.
Detalii privind contractele incheiate 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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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

1.

SOCIETATEA
NATIONALA
“NUCLEARELECTRI
CA” SA (SNN) prin
Sucursala FCN Pitesti

1259/
04.12.2019

Act aditional nr. 1
la Conventia de
prestari servicii
nr.1565/19.12.201
8

Servicii
distributie
utilitati cu
tarife
reglementate
de acte
normative,
avize in
vigoare ,
emise de
autoritati
competente in
domeniu si
contracte de
achizitie
incheiate intre
RATEN-ICN
si furnizorii de
energie
electrica si
gaze naturale

Valoarea
initiala de
2.470.000
lei/an se
diminueaza cu
60.000 lei

Datorii:
408.773,44
lei

Garantii
cont:garantii
=

si
RATEN– prin
Sucursala
INSTITUTUL DE
CERCETARI
NUCLEARE PITESTI
(RATEN ICN)

Valoare /an
2.410.000 lei

Termene şi
modalităţi de
plată

Penalitati stipulate

Beneficiarul are -În cazul în care, din vina
obligatia de a
sa exclusivă, prestatorul
efectua plata
nu reuşeşte să-şi execute
pentru serviciile obligaţiile asumate prin
prestate
in termen
conventie, atunci
41,688.00Eur
de maxim 30 zile beneficiarul are dreptul de
o
calendaristice de la
a deduce din preţul
emiterea facturii conventiei, ca penalităţi, o
Garantii =
de catre prestator. sumă echivalentă cu o
45.745,88 lei
cotă procentuală de
Factura va fi emisa 0,05% pe zi de intairziere
lunar cel mai
din valoarea serviciilor
tarziu in a 10- a zi
neefectuate pana la
a lunii urmatoare indeplinirea efectiva a
lunii de facturare obligatiilor contractuale
si va fi insotita de
neefectuate.
Procesul Verbal de
Receptie semnat
- In cazul in care
de ambele parti,
beneficiarul nu isi
copie de pe
onoreaza obligatiile de
facturile
plata in termenul prevazut
la Cap. VI, acesta ii
furnizorilor de
gaze naturale si revine obligatia de a plati,
energie electrica si ca penalitati, o suma
declaratie de
echivalenta cu o cota
procentuala de 0,05% pe
conformitate
pentru utilitatile zi de intirziere din plata
produse si livrate. neefectuata până la data
plăţii efective, dar nu mai
mult decat valoarea

debitului
2.

SOCIETATEA
NATIONALA
“NUCLEARELECTRI
CA” SA (SNN) prin
Sucursala FCN Pitesti
si
RATEN– prin
Sucursala
INSTITUTUL DE
CERCETARI
NUCLEARE PITESTI
(RATEN ICN)

1264/04.12
.2019

Contract de
servicii

Servicii de
distributie
utilitati ( apa
industriala si
energie
termica)

1.236.750 lei

Datorii:
408.773,44
lei

Beneficiarul are -În cazul în care, din vina
obligatia de a
sa exclusivă, prestatorul
efectua plata
nu reuşeşte să-şi execute
pentru serviciile obligaţiile asumate prin
prestate
in termen
contract, atunci
41,688.00Eur
de maxim 30 zile achizitorul are dreptul de
o
calendaristice de la
a deduce din preţul
emiterea facturii contractului, ca penalităţi,
Garantii =
de catre prestator. o sumă echivalentă cu o
45.745,88 lei Factura va fi emisa
cotă procentuală de
lunar cel mai
0,05% pe zi de intirziere
tarziu in a10- a zi din valoarea serviciilor
a lunii urmatoare
neefectuate pana la
lunii de facturare indeplinirea efectiva a
si va fi insotita de obligatiilor contractuale
Procesul Verbal
neefectuate.
semnat de ambele
- In cazul in care
parti si declaratie
de conformitate achizitorul nu isi onoreaza
obligatiile de plata in
pentru utilitatile
produse si livrate. termenul prevazut la art.
8.1, acesta ii revine
obligatia de a plati, ca
penalitati, o suma
echivalenta cu o cota
procentuala de 0,05% pe
zi de intirziere din plata
neefectuata până la data
plăţii efective, dar nu mai
mult decat valoarea
debitului.
Garantii
cont:garantii
=

