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Nota  
de informare a actionarilor cu privire la aprobarea  

contractarii unor facilitati de finantare  
 

 
I. Aspecte generale/competenta 

 
Consiliul de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita 

in continuare “SNN” sau “Societatea”), societate nationala pe actiuni, administrata in sistem 
unitar, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul 
Bucuresti sub numarul J40/7403/1998, cod de identificare fiscala RO 10874881, cu sediul in 
str. Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti,   
 
in conformitate cu prevederile art. 13 alin. (4) din Actul Constitutiv al Societatii Nationale 
Nuclearelectrica S.A, informeaza actionarii cu privire la: 

- contractarea de credite, indiferent de durata acestora pentru sume mai mici de 
50.000.000 EUR; 

- garantii pentru credite, pentru sume mai mici de 50.000.000 Euro. 
 

II. Necesitate contractare facilitate de finantare 
 
II.1 Finantare activitate pentru emitere scrisori de garantie bancara  
 

In anul 2019, SNN a incheiat contracte de credit pentru emitere scrisori de garantie 
bancara fara constituire de depozite colaterale in conformitate cu prevederile Deciziei CA nr. 
172/31.10.2019  si a informat AGA in data de 30.01.2020. 

Avand in vedere faptul ca aceste contracte de credit au fost incheiate pentru un an de 
zile si ca societatea a estimat pentru urmatoarele 12 luni emiterea de scrisori de garantie 
bancara cu o valoare  maxima de aproximativ 120 milioane lei, s-a considerat oportuna 
incheierea unor noi contracte de credit, pentru emitere scrisori de garantie bancara fara 
constituire de depozite colaterale. 
 
II. 2 Finantare activitate curenta 

 
In conformitate cu politica de gestionare a resurselor financiare, SNN trebuie sa 

dispuna, in orice moment, de disponibilitati banesti in conturile curente pentru onorarea 
obligatiilor curente de plata. 
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Totodata, SNN este inregistrata ca participant la mai multe piete centralizate de energie 
electrica administrate de catre OPCOM, dintre care amintim Piata pentru ziua urmatoare de 
energie electrica (PZU), Piata intrazilnica de energie electrica (PI). In conformitate cu 
prevederile procedurilor privind încasările și plățile aferente tranzacțiilor pe aceste piete, 
participantii au obligatia asigurarii disponibilitatilor necesare in contul curent deschis la o 
banca de decontare, in vederea debitarii sumelor aferente valorii obligatiilor nete de plata, 
respectiv a sumelor necesare acoperirii energiei electrice cumparate, preponderent in 
perioadele de oprire a Unitatilor CNE Cernavoda. 

Pentru perioada urmatoare, societatea si-a propus cresterea disponibilitatilor banesti 
care pot fi plasate in depozite bancare la termen si considera oportuna accesarea unei facilitati 
cash pentru finantarea activitatii curente, ce va fi folosita in special pentru asigurarea surselor 
financiare necesare in cazul unor opriri neplanificate ale Unitatilor CNE Cernavoda. 
 
III. Informare privind contractele incheiate pentru facilitate de finantare 
 

Avand in vedere necesitatea contractarii unor facilitati de finantare, SNN a solicitat si a 
primit de la mai multe institutii bancare, oferte privind acordarea unei facilitati de finantare 
pentru emitere scrisori de garantie bancare (facilitate non cash) si pentru finantare activitate 
curenta (facilitate cash). 

In urma analizei ofertelor primite,  va informam ca, prin Decizia nr. 221/09.11.2020, 
Consiliul de Administratie al SNN a aprobat  mandatarea conducerii executive a                           
S.N. Nuclearelectrica S.A. sa semneze pentru o perioada de 12 luni, doua contracte de credit, 
dupa cum urmeaza: 
 

- contractul de credit nr. RUEC 1665/25.11.2020 cu Unicredit Bank privind facilitatea 
non-cash pentru emiterea de scrisori de garantie bancara, in limita a 100 milioane lei, 
contract cu ipoteca reala mobiliara asupra conturilor companiei deschise la banca; 

- contractul de credit nr. RUEC 1753/18.12.2020 cu Banca Comerciala Romana privind 
facilitatea de credit multiprodus,  in limita maxima a 110 milioane lei, fara garantii, cu 
doua sublimite:  
 60 milioane lei pentru emitere de scrisori de garantie bancara necesare pentru 

vanzarea/cumpararea energiei electrice pe piete centralizate din Romania; 
 50 milioane lei overdraft pentru finantarea activitatii curente. 

Contractul de credit incheiat cu BCR contine clauza referitoare la contractarea unei linii 
multiprodus neangajante.  
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