
 

 

 

Anunţ cu privire la selectarea Intermediarului Ofertei Publice Primare de Vânzare de Acţiuni 

emise de Societatea Naţională Nuclearelectrica S.A. Bucureşti derulată de către societate  

sub coordonarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri prin Oficiul  

Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, şi admiterea la tranzacţionare a  

acţiunilor acestei societăţi în sisteme de tranzacţionare administrate de  

Bursa de Valori Bucureşti S.A.  

 
Societatea Naţională Nuclearelectrica S.A. Bucureşti („S.N. Nuclearelectrica S.A.”,„Emitentul” sau 
„Societatea”), cu sediul în Str. Polonă nr. 65, sector 1, Bucureşti, România, cod poştal 010494, 
intenţionează lansarea unei Oferte Publice Primare de Vânzare de Acţiuni („Oferta Publică Primară” 
sau „Proiectul”), reprezentând 10% din capitalul social existent al Societăţii, în aplicarea 
prevederilor Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, cu modificarile 
si completarile ulterioare, precum şi unele măsuri adiacente şi a Hotărârii de Guvern nr. 39/2012 
pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii Naţionale Nuclearelectrica S.A. Bucureşti.  

Informaţii despre Emitent: Capital Social: 2.536.823.610 LEI; Sediul social: Str. Polonă nr. 65, sector 
1, Bucureşti, România. În prezent, acţionarul majoritar statul român prin Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie 
(„M.E.C.M.A.” şi „O.P.S.P.I.”) deţine o cotă de 90,27% din capitalul social. Celălalt acţionar al 
Societăţii este S.C. Fondul Proprietatea S.A. cu o cotă de 9,73% din capitalul social. Emitentul este o 
societate al cărei obiect de activitate îl constituie producţia de energie electrică. În anul 2010, cifra 
de afaceri a Emitentului a fost de 1.514.720.313 LEI, iar EBITDA a fost de 554.269.321 LEI. Informaţii 
suplimentare despre Emitent se pot găsi pe site-ul acestuia: http://www.nuclearelectrica.ro. 

În scopul derulării Ofertei Publice Primare şi a admiterii la tranzacţionare a acţiunilor emise de 
Societate se intenţionează selectarea pe bază de licitaţie, ţinându-se seama de criterii de calitate şi 
cost ale serviciilor, a unei societăţi de servicii de investiţii financiare sau a unei instituţii de credit/a 
unui sindicat de intermediere, în calitate de intermediar al Ofertei Publice Primare. 

Intermediarii (societăţi de servicii de investiţii financiare, instituţii de credit şi/sau alte entităţi de 
natură echivalentă acestora, legal înregistrate în România sau în alte State Membre ale Uniunii 
Europene, precum şi în state din afara Uniunii Europene, autorizate să presteze servicii de investiţii 
financiare specifice ofertelor publice pe teritoriul României şi înscrise în Registrul Public - Secţiunea 
Intermediari, ţinut de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare din România) pot participa la licitaţie, 
în mod individual sau în asociere, prin depunerea unei Oferte întocmite conform Caietului de sarcini 
pentru selectarea societăţii de servicii de investiţii financiare/instituţiei de credit/sindicatului de 
intermediere, în calitate de intermediar al Ofertei Publice Primare de acţiuni nou emise de Societate, 
derulată de către aceasta sub coordonarea și monitorizarea M.E.C.M.A. prin O.P.S.P.I, şi admiterea 
la tranzacţionare a acţiunilor acestei societăţi în sisteme de tranzacţionare administrate de Bursa de 
Valori Bucureşti S.A.. 

Caietul de Sarcini poate fi ridicat în zilele lucrătoare de la sediul Societăţii din Str. Polonă nr. 65, 
Registratura, sector 1, Bucureşti, România, începând cu a patra zi lucrătoare următoare datei 
publicării prezentului anunţ, astfel: luni-joi între orele 09:00 şi 15:30 şi vineri între orele 09:00 şi 
13:00. 

Caietul de Sarcini poate fi achiziţionat în schimbul sumei de 8.000 EURO (sau echivalentul în LEI, 
sau, după caz, USD, calculat la cursul de schimb BNR din ziua plăţii), la care se adaugă TVA de 24%. 
În cazul unui Sindicat este suficientă probarea achiziţionării acestuia de către un singur membru. 
Preţul Caietului de Sarcini va fi achitat prin ordin de plată (avizat de bancă) în contul Societăţii (CUI: 
10874881) având următoarele coordonate:  
- pentru plăţi în LEI – cont IBAN  nr. RO94RNCB0072049718520001, deschis la Banca Comerciala 
Romana, Bucuresti, sector 1; 
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- pentru plăţi în EURO - cont IBAN nr. RO45RNCB0072049718520010, deschis la Banca Comerciala 
Romana, Bucuresti, sector 1; 
- pentru plăţi în USD -  cont IBAN nr. – RO40RNCB0072049718520003, deschis la Banca Comerciala 
Romana, Bucuresti, sector 1. 
 

La ridicarea Caietului de Sarcini, reprezentantul Ofertantului va prezenta dovada achitării preţului 

Caietului de Sarcini şi va depune o copie a acesteia, semnată în original, precum şi o procură 

specială (în original), şi va semna la sediul Societăţii Angajamentul de Confidenţialitate cu privire la 

utilizarea informaţiilor cuprinse în Caietul de Sarcini. Procura specială va conţine menţiunea că 

persoana împuternicită este îndreptăţită să ridice Caietul de Sarcini în numele Ofertantului şi să 

semneze în numele acestuia Angajamentul de Confidenţialitate anexat la Caietul de Sarcini. Pentru 

persoanele străine, procura va fi însoţită de traducerea legalizată în limba română (dacă este cazul). 

Modelul Angajamentului de Confidenţialitate poate fi solicitat anterior achiziţionării Caietului de 

Sarcini pentru scopuri informative la adresa de e-mail: ahavris@nuclearelectrica.ro 

La ridicarea Caietului de Sarcini, reprezentantul împuternicit al Ofertantului va depune, în mod 
obligatoriu, datele de contact ale Ofertantului (persoana de contact, telefon, fax, e-mail). Pentru 
participarea la licitaţie este obligatorie achiziţionarea Caietului de Sarcini. 

Informaţii suplimentare cu privire la Caietul de Sarcini pot fi obţinute pe bază de cerere scrisă la 

adresa indicată mai sus, în atenţia: Dlui. Dumitru Dina– Director General; Telefon: +4021 203 82 03; 

Fax: +4021 316 29 97 e-mail: ddina@nuclearelectrica.ro  

Data limită până la care se pot solicita clarificări cu privire la Caietul de Sarcini este de 10 zile  
lucrătoare anterioare datei de depunere a Ofertelor. Răspunsurile la eventualele solicitări de 
clarificări, formulate bilingv - în română şi engleză - vor fi transmise în cel mai scurt timp posibil, dar 
nu mai târziu de 5 zile lucrătoare anterioare datei de depunere a Ofertelor, prin e-mail/ fax tuturor 
celor care au achiziţionat Caietul de Sarcini, păstrându-se anonimatul, la adresele de e-mail/fax 
indicate de către aceştia la achiziţionarea Caietului de Sarcini.  

Participanţii la licitaţie au obligativitatea depunerii unei garanţii de participare în valoare de 25.000 
(douăzecişicincimii) EURO sau echivalentul acestei sume în LEI, sau, după caz, în USD, calculat la 
cursul BNR din ziua emiterii scrisorii de garanţie bancară. Forma scrisorii de garanţie bancară pentru 
participare la licitaţie este prevăzută în Caietul de Sarcini.  

Ofertele vor putea fi depuse până la data limită de 21 mai 2012, ora 10.00 (ora României), la sediul 
S.N. Nuclearelectrica S.A. din Str. Polonă nr. 65, Birou Registratura, Sector 1, Bucureşti, România. 

Data şi locul deschiderii ofertelor: 21 mai 2012, ora 11.00 (ora României), la sediul Societăţii 
menţionat mai sus. 

Valabilitatea ofertelor depuse de participanţii la licitaţie va fi de 120 de zile de la data deschiderii 
ofertelor. 

Publicarea oricărei modificări a termenilor şi condiţiilor din prezentul Anunţ se va face doar pe site-
ul Societăţii: http://www.nuclearelectrica.ro , secţiunea „Anunţuri”. 

Prin depunerea ofertelor, orice parte interesată ia cunoştinţă şi acceptă termenii prezentului Anunţ. 
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