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Denumirea entităţii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. 

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti  

Numărul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00 

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 10874881 

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/7403/1998 

Capital social subscris şi vărsat: 2.817.827.560 Lei 

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti 

 
Catre:  Bursa de Valori Bucuresti 

  Autoritatea de Supraveghere Financiara 

Ref: Raport curent, conform art. 225 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, 

Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii 

si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare si 

Codului Bursei de Valori Bucuresti  

 

 

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.  

 

Detalii de contact: investor.relations@nuclearelectrica.ro 

 

Daniela Lulache 

Director General 
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