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Eveniment important de raportat:
Disponibilitate Raport Semestrial aferent semestrului I al anului 2014
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza publicul si investitorii asupra
disponibilitatii Raportului semestrial aferent semestrului I al anului 2014.
Raportul include informatii cu privire la:
(i) Principalele evenimente din activitatea companiei in perioada de raportare;
(ii) Situatii financiare interimare individuale simplificate neauditate la data si pentru perioada
incheiata la 30 iunie 2014;
(iii) Situatii financiare interimare consolidate simplificate revizuite la data si pentru perioada
incheiata la 30 iunie 2014 insotite de raportul de revizuire intocmit de auditorul independent;
(iv) Raportul semestrial al Consiliului de Administratie asupra activitatii de administrare aferent
semestrului I al anului 2014.
Disponibilitate
Raportul semestrial aferent semestrului I al anului 2014 poate fi consultat, incepand cu data de 14 august
2014, astfel:
- la sediul societatii din Bucuresti, strada Polona, nr. 65, sector 1.
- in format electronic pe pagina de internet a societatii www.nuclearelectrica.ro, sectiunea Relatii cu
Investitorii.
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