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Eveniment important de raportat:  
Contract privind activitatea de Market Making pentru Emitent pe piata de capital administrata de 
BVB incheiat cu SSIF BRK Financial Group. 
 
 
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii 
in data de 09.03.2020 a unui contract pentru servicii de Market Making pentru Emitent cu SSIF BRK 
Financial Group, pentru o perioada de 12 luni. Contractul este incheiat in conformitate cu prevederile 
legislative stabilite de Bursa de Valori Bucuresti cu privire la Market Maker-ul Emitentului incluse in 
Codul BVB – Operator de piata si are in vedere cresterea lichiditatii actiunilor Nuclearelectrica si 
scaderea volatilitatii acestora pe piata. 
 
„Actiunile Nuclearelectrica au fost cele mai performante din indicele BET in anul 2019, inregistrand cea 
mai mare crestere. In conformitate cu strategia BVB de tranzitie spre o piata matura, Nuclearelectrica 
urmareste  inscrierea in indicele FTSE Russell al Bursei de Valori din Londra si in acest scop isi propune 
cresterea lichiditatii si implicit a valorii actiunilor prin accesul unui numar mai mare si variat de 
investitori la actiunile Nuclearelectrica. Potentiala inscriere in indicele FTSE Russell va avea impact 
benefic asupra capitalizarii bursiere a actiunilor Nuclearelectrica si a valorii acestora. Serviciile de 
market making prestate de SSIF BRK Financial Group reprezinta o solutie pentru cresterea lichiditatii 
actiunilor SNN pe piata locala cu impact benefic asupra actionarilor SNN si a potentialilor investitori” – 
Cosmin Ghita, Director General Nuclearelectrica. 
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