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Avizat  
Consiliul de Administratie, 

Presedinte  
Teodor Minodor Chirica 

 
 
NOTA privind aprobarea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al Societatii Nationale 

Nuclearelectrica S.A. 
 

 
I. Aspecte generale/competenta  

 
In conformitate cu prevederile legale incidente in vigoare, Adunarea Generala Extraordinara a 
Actionarilor are competenta de a aproba propunerile de modificare a Actului Constitutiv al Societatii 
Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare “SNN”). 
 
Baza legala incidenta este reprezentata de:  

- Legea privind societatile nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
(“Legea nr. 31/1990”);  

- Ordonanta de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare (“O.U.G. nr. 109/2011”).  

- Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 

- Art. 13 alin. (3), lit. o) din Actul Constitutiv al SNN coroborat cu prevederile art. 113, lit. m) din 
Legea nr. 31/1990 stabilesc ca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are competenta 
de a aproba propunerile de modificare a Actului Constitutiv. 

 
II. Prezentare 
 

Actul constitutiv este un act juridic complex, care este rezultatul vointei societare si este asumat de catre 
actionari, fiind, din aceasta perspectiva, expresia unui cumul de vointe individuale. Modificarea actului 
constitutiv este rezultatul mecanismului votului in adunarea generala extraordinara a actionarilor 
societatii, efectul vointei sociale care se formeaza, prin vot, in cadrul adunarii generale.  
 
Functionarea unei societati este supusa unei continue adaptari a structurii societare conditiilor fluctuante 
ale mediului economic in care societatea isi desfasoara activitatea si conditiilor legale care ii 
reglementeaza activitatea. Reactia societatii la exigentele adaptarii este concretizata prin modificarea 
anumitor elemente ale actului constitutiv, care nu mai corespund fie scopului societatii, fie gradului de 
dezvoltare a activitatii acesteia, fie, pur si simplu, vointei actionarilor. In acest context, modificarile ce 
pot fi aduse actului constitutiv sunt fie expres reglementate de lege, fie pot fi deduse din prevederile 
acesteia, ele vizand elemente esentiale ale actului constitutiv, prevazute de art. 8 din Legea nr. 31/1990.  
 
In situația societatilor pe acțiuni, acționarii trebuie sa respecte principiul  separației puterilor în cadrul 
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societatii stabilit de lege, astfel încât atributiile celor trei categorii de organe societare nu vor coincide, 
actul constitutiv trebuind să cuprindă dispoziții distincte astfel încat să respecte regulile de separare a 
acestora. 
 
Modificarile/completarile propuse la Actul Constitutiv vizeaza, in principal, urmatoarele:  

 
1. Modificarea Actului Constitutiv ca urmare a majorarii capitalului social, respectiv modificarea 

art. 7 si art. 8  din Actul Constitutiv 
2. Adaugarea unor competente de aprobare in cadrul Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare 

ale Actionarilor; 
 
1. Modificarea Actului Constitutiv ca urmare a majorarii capitalului social 

 
Avand in vedere urmatoarele: 

- Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Societății nr. 2 din data de 04.01.2019, publicată în 
Monitorul Oficial al României nr. 712 din 18.02.2019 (“Hotararea A.G.E.A. nr. 2/04.01.2019”) prin 
care a fost aprobată delegarea de competență privind majorarea capitalului social al Societății către 
Consiliul de Administrație până la valoarea maximă a capitalului social autorizat de 3.015.427.980 
lei, în baza prevederilor art. 114, alin. (1) și art. 2201 din Legea nr. 31/1990 privind societățile 
comerciale, precum și în temeiul prevederilor art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de 
instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificarile si completarile ulterioare;  

- Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Societății nr. 12 din data de 19.12.2019, publicată în 
Monitorul Oficial al României nr. 337 din 28.01.2020 (“Hotararea A.G.E.A. nr. 12/19.12.2019”) 
prin care a fost aprobată cresterea limitei valorice de competenta delegate de catre actionarii 
societatii Consiliului de Administratie, prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a 
Actionarilor nr. 2/04.01.2019, pentru majorarea capitalului social al societatii cu contravaloarea 
terenului de 34.170 mp, situat in Cernavoda, Str. Energiei, nr. 23 de la valoarea initiala aprobata prin 
Hotararea AGEA nr. 2/04.01.2019 de 3.015.427.983 lei, la valoarea maxima de 3.016.518.660 lei; 

- Decizia Consiliului de Administrație al Societății nr. 28 din data de 24.02.2020, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a nr. 1255 din 02.04.2020 („Decizia C.A. nr. 
28/24.02.2020”), prin care s-a aprobat majorarea capitalului social al Societății cu aport în natură și 
numerar în sumă maximă de 3.016.518.660 lei, de la valoarea actuală de 3.015.138.510 lei la 
valoarea de 3.016.518.660 lei, prin emiterea unui număr maxim de 138.015 acțiuni noi, nominative, 
dematerializate, la un preț de 10 lei/acțiune, egal cu valoarea nominală (fără primă de emisiune); 

- Prospectul Proportionat de oferta aferent majorarii de capital social, aprobat prin Decizia ASF nr. 
976/13.08.2020, 

- Actionarii SNN au putut sa isi exercite dreptul de preferinta in cadrul perioadei de subscriere, 
stabilita prin Prospectul de oferta, anume 17.08.2020 – 16.09.2020. Actionarii inscrisi in Registrul 
Actionarilor la data de inregistrare 13.03.2020 au avut dreptul de a subscrie si plati actiuni din 
prezenta emisiune, proportional cu cota de participare la capitalul Societatii pe care o detin la data de 
inregistrare. Rata de subscriere a fost de 0,000457740, determinata prin raportul intre numarul 
maxim de actiuni nou emise pentru exercitarea dreptului de preferinta si numarul de actiuni detinut 
de actionarii care isi pot exercita dreptul de preferinta. Astfel, fiecare actionar existent inscris la data 
de inregistrare, respectiv data de 13.03.2020, a putut subscrie la fiecare actiune detinuta 
0,000457740 actiuni nou emise.  
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- In cadrul perioadei de subscriere in urma aplicarii ratei de subscriere, ca urmare a raportului 
Depozitarului Central, atasat prezentei note, au fost inregistrate in data de 17.09.2020, in contul 
detinatorilor din Sectiunea 2 a Depozitarului Central care si-au exercitat drepturile de preferinta, un 
numar de 16.186 drepturi de alocare-SNNR03. Mentionam ca, in conformitate cu raportul 
intermediarului Swiss Capital, atasat prezentei note, nu au existat subscrieri in Sectiunea 1.  Asadar, 
din ambele Sectiuni 1 si 2, in baza raporturilor atasate au fost alocate un numar de 113.857 actiuni 
noi, in suma de  1.138.570 lei, reprezentand aportul in natura al statului roman, reprezentat de 
Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, iar in cadrul exercitarii dreptului de 
preferinta, in perioada de subscriere 17.08.2020 – 16.09.2020, de catre ceilalti actionari ai SNN, 
respectiv persoanele care detineau calitatea de actionar la data de inregistrare (13.03.2020), au fost 
subscrise un numar de 16.186 actiuni noi, in suma de 161.860 lei, conform situatiei subscrierilor 
efectuate transmisa de catre intermediarul SSIF Swiss Capital. 

- Decizia Consiliului de Administratie nr 194 din 22.09.2020 prin care a fost avizata modificarea 
Actului Constitutiv ca urmare a majorarii capitalului social in vederea supunerii spre aprobare in 
urmatoarea AGA ce va fi convocata 

 
Avand in vedere elementele invocate mai sus, precum si urmatoarele:  

• Art.15 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare, privind responsabilitatea 
Consiliului de Administratie pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la realitatea, 
exactitatea şi acurateţea informaţiilor incluse în prospect şi orice supliment la acesta, în 
conformitate cu art. 11 alin. (1) prima teză din Regulamentul (UE) 2017/1.129, respectiv a 
informaţiilor incluse în documentul de ofertă şi orice supliment la acesta, precum şi în anunţul 
aferent; 

• Art. 8 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit caruia oferta publica 
nu poate fi realizata fara aprobarea de catre ASF a Prospectului; 

• Prevederilor art. 8 alin. 1, alin. 2 lit a) si alin. 3 din Actul Constitutiv al SNN cu modificarile si 
completarile inregistrate pana la data de 30.01.2020; 

• Prevederilor art.13 alin. 3 litera e) din Actul Constitutiv al SNN cu modificarile si completarile 
inregistrate pana la data de 30.01.2020, 

 
Ca urmare a celor mai sus mentionate, este necesara acuatlizarea Actului Constitutiv, respectiv a art. 7 al 
SNN in conformitate cu Anexa prezentei note. 

 
2. Adaugarea unor competente de aprobare in cadrul Adunarilor Generale Ordinare si 

Extraordinare ale Actionarilor; 
 

In data de 29 iulie 2020 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr 673, Legea 158/2020 care 
aduce o serie de completari si modificari Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si 
operatiuni de piata.  
 
Astfel, prin modificarea si completarea Legii nr 24/2017 sunt prevazute cerinte noi referitoare la: 

- obligatia emitentului de a stabili o politica de remunerare in ceea ce priveste conducatorii, cu 
privire la care actionarii au dreptul de a vota in cadrul AGOA si care cuprinde anumite informatii 
prevazute in lege (emitentii platesc o remuneratie conducatorilor lor numai in conformitate cu o 
politica de remunerare care a fost aprobata in cadrul AGOA, cu exceptia anumitor situatii 
prevazute expres); 

- obligatia emitentului de a intocmi un raport de remunerare care ofera o imagine de ansamblu a 
tuturor remuneratiilor, inclusiv a beneficiilor, indiferent de forma, acordate sau datorate pe 
parcursul ultimului exercitiu financiar (raportul de remunerare contine anumite informatii 
precizate in lege, privind remuneratia fiecarui conducator). 

- operatiuni de consolidare precum si prevederi suplimentare care reglementeaza operatiunea 
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consolidare a valorii nominale a unei acţiuni; 
 

Ca urmare a acestor cerinte, este necesara adaptarea Actului Constitutiv al SN Nuclearelectrica SA in 
vederea corelarii acestuia cu noul cadru legilativ aplicabil prin adaugarea unor competente de aprobare 
in cadrul Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor; 
 

III. Propuneri  
 
Avand in vedere cele mai sus mentionate, supunem avizarii Consiliului de Administratie modificarea 
Actului Constitutiv al SNN conform Anexei prezentei Note., in vederea supunerii aprobarii in cadrul 
urmatoarei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor ce urmeaza a fi convocata. 
 
Director General,   
Cosmin Ghita 
 
Director General Adjunct, 
Dan Laurentiu Tudor 
 
 
Director Directia Juridica 
Laura Constantin 

 
 
Sef Departament Comunicare si Relatii cu Investitorii 
Valentina Dinu 
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ANEXA  
 

MODIFICARILE  SI COMPLETARILE LA ACTUL CONSTITUTIV SNN 
 
 

1. Se modifica denumirea ACTULUI CONSTITUTIV al S.N.Nuclearelectrica S.A astfel: “ACTUL 
CONSTITUTIV  al   Societatii Nationale "Nuclearelectrica" S.A. cu modificarile si completarile 
inregistrate pana la data de .............” 
 
2.Se modifica art 7 din Actul Constitutiv al SNN ca urmare a majorarii capitalului social si va avea 
urmatorul continut: 

 
„Art. 7 
Capitalul social 
 
Art. 7 (1) Capitalul social al societatii comerciale este de 3.016.438.940 lei, integral subscris si varsat de 
actionarii societatii. Capitalul social este impartit in 301.643.894 actiuni nominative, emise in forma 
dematerializata, in valoare nominala de cate 10,00 lei fiecare.  
(2) Capitalul social este detinut de catre urmatorii actionari, dupa cum urmeaza:  
a) Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, ministerul de resort), 
detine un numar total de 248.850.476 de actiuni, cu o valoare totala de 2.488.504.760 lei, ceea ce 
corespunde unei cote de 82,4981%  din capitalul social al societatii;  
b) S.C. Fondul Proprietatea S.A. detine un numar total de 21.112.037 de actiuni, cu o valoare totala de 
211.120.370  lei, ceea ce corespunde unei cote de 6,9990% din capitalul social al societatii;  
c) Alti actionari, persoane fizice si juridice, romane si straine, detin un numar total de 31.681.381 de 
actiuni, cu o valoare totala de 316.813.810   de lei, reprezentand o cota de 10,5029 % din capitalul 
social al societatii. 
(3) Datele de identificare ale fiecarui actionar, aportul fiecaruia la capitalul social, numarul de actiuni la 
care are dreptul si cota de participare din totalul capitalului social sunt cuprinse in Registrul Actionarilor 
tinut in sistem computerizat de catre Depozitarul Central.  
(4) Drepturile si obligatiile aferente capitalului social al Nuclearelectrica, pentru cota de capital social 
detinuta de statul roman, sunt exercitate, in numele si pe seama statului roman, de catre ministerul de 
resort, sub autoritatea caruia este plasata Societatea.”  
 
3. Se modifica Art.8 Reducerea sau majorarea capitalului social, prin eliminarea alin. (7) si va avea 

urmatorul cuprins:  
 

“Art. 8 (1) Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii Adunarii Generale 
Extraordinare a Actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege. 
(2) Capitalul social se poate majora prin: 
a) noi aporturi in numerar si/sau natura, in conditiile legii; 
b) incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale si a diferentelor favorabile din 
reevaluarea patrimoniului si a rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune; 
c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra Nuclearelectrica cu actiuni ale acesteia; 
d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor, potrivit legii. 
(3) Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere in primul 
rand actionarilor existenti, proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda, acordandu-se in 
acest sens un drept de preferinta la subscrierea actiunilor nou emise. Exercitarea dreptului de 
preferinta se va face in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile. 
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(4) Capitalul social poate fi redus prin: 
a) micsorarea numarului de actiuni; 
b) reducerea valorii nominale a actiunilor; 
c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor; 
d) orice alte procedee reglementate prin lege. 
(5) In cazul in care Consiliul de Administratie constata ca, in urma unor pierderi stabilite prin 
situatiile financiare anuale aprobate, activul net al societatii, determinat ca diferenta intre totalul 
activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin din jumatatea capitalului social 
subscris, va convoca de indata Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru a decide 
daca Societatea trebuie sa fie dizolvata. In cazul in care nu se decide dizolvarea, societatea este 
obligata ca pana la finalul exercitiului financiar ulterior celui in care au fost constatate pierderile, 
sa procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel putin egal cu cel al pierderilor care 
nu au putut fi acoperite din rezerve, daca in acest interval activul net al societatii nu a fost 
reconstituit pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social. 
(6) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a 
Actionarilor, potrivit prevederilor legale.” 

 
4.   Se modifica Art. 13 (2) “Atributiile principale ale Adunarii Generale Ordinare a actionarilor 

sunt” după cum urmează: 
 

- alin. (2) se modifică prin adaugarea  lit.  m) si  n)  si va avea urmatorul conținut: 
 
Art. 13  (1) Adunarile Generale ale Actionarilor pot fi Ordinare si Extraordinare. 
(2) Atributiile principale ale Adunarii Generale Ordinare a actionarilor sunt: 

a) discuta,  aproba  sau  modifica  situatiile  financiare  anuale  pe  baza  rapoartelor  prezentate  
de consiliul de administraţie şi de auditorul financiar; 

b) stabileste repartizarea profitului net si fixeaza dividendul; 
c) alege si revoca membrii Consiliului de Administratie; 
d) numeste si demite auditorul financiar si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar; 
e) fixeaza limitele generale ale remuneratiilor Directorului General si Directorilor; 
f) stabileste  nivelul  remuneratiilor  membrilor Consiliului  de  Administratie  precum  si  termenii  

si conditiile contractului de mandat incheiat cu membrii Consiliului de Administratie; 
g) se pronunta asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administratie; 
h) aproba strategia si politicile de dezvoltare ale Societatii; 
i) stabileste bugetul anual de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar urmator; 
j) hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății; 
k) aprobă rapoartele consiliului de administrație cu privire la activitatea desfăsurată; 
l) analizeaza si solutioneaza si alte probleme inaintate de catre Consiliul de Administratie.” 
m) aproba  politica de remunerare în ceea ce priveşte conducătorii, precum si cu ocazia fiecărei 

modificări semnificative şi, în orice caz, cel puţin o dată la 4 ani; 
n) supune votului raportul de remunerare aferent celui mai recent exerciţiu financiar, opinia 

acţionarilor rezultată în urma votului, având un caracter consultativ.  
 

4.  Se modifica Art. 13 (4) prin adaugarea lit. d), e), f), g) si h) si va avea urmatorul conținut: 
 
Art .13 (4) In plus fata de competentele si atributiile mentionate in alin. 3 de mai sus sau stabilite 
prin lege, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor hotaraste asupra urmatoarelor aspecte: 
a) incheierea de catre Societate a oricarui contract, asumarea oricarei obligatii sau angajament care 
ar putea implica cheltuieli sau asumarea oricarei alte obligatii importante de catre Societate, conform 
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limitelor de competenta prevazute in Anexa nr. 1 la prezentul Act Constitutiv. 
b) realizarea de catre Societate a oricaror tipuri de imprumuturi sau datorii sau obligatii de tipul 
imprumuturilor conform limitelor de competenta prevazute in Anexa nr. 1 la prezentul Act  
Constitutiv; 
c) constituirea sau participarea la constituirea unor societati reglementate de Legea societăților nr. 
31/1990 sau a unor asociatii sau fundatii reglementate de OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii 
şi fundaţii; 
d) delegarea catre Consiliul de Administratie a atributiei de ridicare a dreptului de preferinta, 
cu respectarea conditiilor de cvorum si majoritate; 
e) aprobarea operatiunii de consolidare a valorii nominale a unei acţiuni; 
f) aprobarea propunererii consiliului de administraţie privitoare la valoarea unei acţiuni 
consolidate ce urmează a fi utilizată pentru calculul valorii compensărilor; 
g) informarea cu privire la sumele ce urmează a fi plătite acţionarilor, aprobarea termenilor şi 
condiţiilor de plată, precum şi aprobarea instrucţiunilor de calcul ce urmează a fi puse la 
dispoziţia acţionarilor; 
h) mandatarea consiliului de administraţie să efectueze modificarea actului constitutiv ca efect al 
consolidării valorii nominale a acţiunilor şi să efectueze toate operaţiunile necesare înregistrării 
şi modificării actului constitutiv în registrul comerţului. 

 
 

 
 
 

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 
 

                                             TEODOR MINODOR CHIRICA 
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