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Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Eveniment important de raportat: Publicarea anuntului de oferta privind majorarea de capital
social al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A.
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca Autoritatea de
Supraveghere Financiara (“ASF”) a aprobat Prospectul de oferta aferent majorarii de capital social prin
Decizia nr. 2246/23.12.2014. SNN face public Anuntul de oferta aferent majorarii de capital social astazi,
29.12.2014.
In baza Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor numarul 8/6.10.2014, a fost aprobata
majorarea capitalului social al SNN cu aport in numerar in suma totala maxima de 239.172.630 lei, de la
valoarea actuala de 2.817.827.560 lei la valoarea de 3.057.000.190 lei, prin emiterea unui numar maxim de
23.917.263 actiuni noi, nominative, dematerializate, la un pret de 10 lei/actiune, egal cu valoarea nominala
(fara prima de emisiune) din care:
(i) 19.437.670 actiuni noi in suma de 194.376.700 lei reprezentand aportul in numerar al statului
roman prin Ministerul Economiei - Departamentul pentru Energie, respectiv valoarea alocatiilor
bugetare aferente perioadei 2006-2009 pentru realizarea Unitatii 2 si pentru finantarea lucrarilor
la Unitatile 3-5 de la CNE Cernavoda;
(ii) Maxim 4.479.593 actiuni noi in suma de 44.795.930 lei vor fi oferite, in cadrul exercitarii
dreptului de preferinta, spre subscriere in schimbul aportului in numerar al Statului Roman prin
Ministerul Economiei-Departamentul pentru Energie, celorlalti actionari ai SNN, respectiv
persoanelor care au calitatea de actionar la Data de Inregistrare, in vederea mentinerii cotelor de
participatie detinute in cadrul SNN la Data de Inregistrare.

Perioada de subscriere va incepe in data de 05.01.2015 si se va incheia in data de 04.02.2015. Actionarii
inscrisi in Registrul Actionarilor la data de inregistrare 22.10.2014 au 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. Pretul de subscriere este de 10 lei/actiune.
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Rata de subscriere va fi de 0,08487837 si a fost determinata prin raportul intre numarul maxim de actiuni
noi emise pentru exercitarea dreptului de preferinta (4.479.593 actiuni) si numarul de actiuni detinut de
actionarii care isi pot exercita dreptul de preferinta (52.776.617 actiuni). Astfel, fiecare actionar existent
inscris la data de inregistrare, respectiv data de 22.10.2014, poate subscrie la fiecare actiune detinuta
0,08487837 actiuni nou emise.
Numarul efectiv de actiuni care pot fi subscrise de fiecare actionar se determina prin inmultirea Ratei de
subscriere (0,08487837) cu numarul de actiuni detinute, iar rezultatul, in cazul in care nu este un numar
intreg, se rotunjeste in jos pana la cel mai apropiat numar intreg de rezultat.
Intermediarul ofertei este SSIF SWISS CAPITAL.
Pot fi consultate urmatoarele documente, pe suport hartie la sediile Emitentului si Intermediarului sau pe
website-urile acestora www.nuclearelectrica.ro si www.swisscapital.ro: Anuntul de oferta, Prospectul,
Actul constitutiv al Emitentului, informatiile financiare istorice anuale ale Emitentului pentru perioada
acoperita de Prospect si rapoartele auditorilor financiari cu privire la acestea, formularul de subscriere si
formularul de revocare a subscrierii.
Formularul de subscriere impreuna cu documentele mentionate in Prospect trebuie sa fie depuse personal
sau transmise prin posta sau curier la sediul Intermediarului din Bucuresti, Bulevardul Dacia, nr. 20,
Cladirea Romana Offices, et. 4, cod postal 010412, in plic inchis cu mentiunea „pentru majorarea
capitalului social al SN Nuclearelectrica SA”
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