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Nota  
de informare a actionarilor cu privire la aprobarea  

contractarii unei 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 
 

In conformitate cu prevederile Deciziilor Consiliului de Administratie nr. 
221/09.11.2020 si nr. 51/15.03.2021, S.N. Nuclearelectrica S.A. (SNN) a incheiat contracte de 
credit cu: 

- Banca Comerciala Romana, pentru o perioada de 12 luni, contractul nr. RUEC 
1753/18.12.2020 in valoare de 110 milioane lei cu 2 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.  
- Unicredit Bank, pentru o perioada de 12 luni, contractul nr. RUEC 1665/25.11.2020 

in valoare de 100 milioane lei pentru emitere scrisori de garantie bancara fara constituire 
depozite colaterale; 

- CEC Bank, pentru o perioada de 24 luni, contractul nr. RUEC 395/31.03.2021 in 
valoare de 100 milioane lei pentru emitere scrisori de garantie bancara fara constituire depozite 
colaterale. 
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SNN a informat actionarii cu privire la aceste contracte in sedintele AGA din data de 

26.04.2021 si  28.10.2021. 
Avand in vedere faptul ca in luna decembrie 2021 expira valabilitatea contractelor 

incheiate cu BCR si Unicredit si ca societatea a estimat pentru urmatoarele 12 luni emiterea 
unor scrisori de garantie bancara cu o valoare  maxima de aproximativ 117 milioane lei, s-a 
considerat oportuna incheierea unor noi contracte de credit. 
 
 
III. Informare privind contractul de credit incheiat  
 

In urma analizei ofertelor primite,  va informam ca, prin Decizia nr. 224/21.12.2021, 
Consiliul de Administratie al SNN a aprobat  mandatarea conducerii executive a                           
S.N. Nuclearelectrica S.A. sa semneze actul aditional nr. RUEC 1866/28.12.2021 pentru 
prelungirea pe o perioada de 12 luni a contractului de credit incheiat cu Banca Comerciala 
Romana privind facilitatea de credit multiprodus,  in limita maxima de 150 milioane lei, fara 
garantii, cu doua sublimite:  

 100 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. 
 
 
 
  Director General      
    Cosmin Ghita                      

 
 

 


