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Hotararea nr. 8/06.10.2014 

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. 

 

Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul 

Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881 

 

 

Astazi, 6 Octombrie 2014, ora 12.00, actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. 

(denumita in continuare “Societatea” sau “SNN”) s-au intalnit in Adunarea Generala Extraordinara 

a Actionarilor (“AGEA”) a SNN, la Hotel Capital Plaza – Sala Ion Mincu, Bulevardul Iancu de 

Hunedoara, numarul 54, sector 1, Bucuresti, sedinta AGEA fiind deschisa de catre Presedintele de 

sedinta, dl. Alexandru Sandulescu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie. 

 

Avand in vedere: 

 Convocatorul pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, 

numarul 5355 din data de 5.09.2014, in ziarul “Romania Libera” din data de 5.09.2014 si 

pe adresa de internet a Societatii; 

 Convocatorul completat pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 

a IV-a, numarul 5890  din data de 25.09.2014, in ziarul “Romania Libera” nr. 7204 din 

data de 25.09.2014 si pe adresa de internet a Societatii;  

 Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”); 

 Prevederile legale aplicabile; 

 

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGEA este legala si 

statutara,  15 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de  257.008.231 actiuni, 

reprezentand 91,20793 % din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 91,20793 % din 

totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 

15 din Actul Constitutiv si ale art. 115 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 

31/1990)”. Presedintele de sedinta constata ca AGEA este statutara si legal constituita si poate 

adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi. 

 

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele: 

 

1. Alegerea Secretarului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. 

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept 

secretar de sedinta al AGEA pe dl. Victor Alexandru SCHMIDT, iar Societatea 

desemneaza pe d-ra Livia Chitu si d-na Cristina Bacaintan drept secretari tehnici ai 

AGEA.  

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,20793 % din capitalul social si 91,20793 % din 

totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 257.004.610 voturi 
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reprezentand 99,99859 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau 

reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv. Voturile au fost 

inregistrate dupa cum urmeaza: 

- 257.004.610  voturi “pentru” 

-             3.621 voturi “impotriva” 

-                    0  voturi “abtinere” 

-                    0  voturi “neexprimate” 

Au fost anulate un numar de  0 voturi. 

 

2. Aprobarea prezentarii de catre consiliul de administratie de informari trimestriale privind 

achizitia de bunuri, servicii si lucrari a caror valoare este mai mare decat 500.000 

Euro/achizitie (pentru achizitiile de bunuri si lucrari), si respectiv de 100.000 

Euro/achizitie (pentru servicii) si implementarea unui sistem centralizat de monitorizare a 

achizitiilor publice la nivelul societatii, operational incepand cu data de 01.01.2015. 

Informatiile vor fi cuprinse intr-un raport al consiliului de administratie care se publica 

trimestrial pe pagina de internet a societatii. In raport vor fi incluse informatii referitoare 

la temeiul legal in baza caruia s-a desfasurat achizitia, procedura de achizitie desfasurata, 

obiectul contractului de achizitie, valoarea si durata acestuia. In vederea monitorizarii 

implementarii sistemului centralizat se vor prezenta informari periodice referitoare la 

stadiul procesului. 

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,20793 % din capitalul social si 91,20793 % din 

totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 257.003.660 voturi 

reprezentand 99,99822 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau 

reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv. Voturile au fost 

inregistrate dupa cum urmeaza: 

- 257.003.660 voturi “pentru” 

-            3. 621 voturi “impotriva” 

-                950 voturi “abtinere” 

-                    0 voturi “neexprimate” 

Au fost anulate un numar de 0 voturi. 

 

 

3. Aprobarea elaborarii de catre consiliul de administratie a unui raport anual privind 

situatia sponsorizarilor acordate de societate si publicarea, pe pagina de internet a 

societatii, pana cel tarziu sfarsitul lunii ianuarie a raportului intocmit pentru anul anterior. 

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,20793 % din capitalul social si 91,20793 % din 

totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 257.007.281 voturi 

reprezentand 99,99963 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau 

reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv. Voturile au fost 

inregistrate dupa cum urmeaza: 

- 257.007.281 voturi “pentru” 

-                950 voturi “impotriva” 

-                    0 voturi “abtinere” 

-                    0 voturi “neexprimate” 

Au fost anulate un numar de 0 voturi. 
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4. Aprobarea elaborarii de catre consiliul de administratie, pana la sfarsitul anului 2014, a 

Strategiei de dezvoltare pentru perioada 2015-2025, coroborat cu planul de administrare 

intocmit de catre consiliul de administratie.  

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,20793 % din capitalul social si 91,20793 % din 

totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 257.004.610 voturi 

reprezentand 99,99859 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau 

reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv. Voturile au fost 

inregistrate dupa cum urmeaza: 

- 257.004.610  voturi “pentru” 

-             3.621 voturi “impotriva” 

-                    0 voturi “abtinere” 

-                    0 voturi “neexprimate” 

Au fost anulate un numar de 0 voturi. 

 

5. Aprobarea majorarii 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.  

 

Actionarii SNN isi vor putea exercita drepturile de preferinta in interiorul 

termenului de o luna de la data mentionata in prospect, data ulterioara datei de 

inregistrare si datei de publicare a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a 

Actionarilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, respectiv acestia vor 

avea dreptul sa subscrie un numar de actiuni proportional cu numarul actiunilor pe 

care le poseda la Data de Inregistrare. Subscrierile vor avea loc la valoarea nominala 

de 10 lei/actiune fara prima de emisiune. Numarul de drepturi de preferinta ce este 

acordat fiecarui actionar va fi proportional cu numarul de actiuni emise de SNN 

detinut la Data de Inregistrare. Dupa expirarea termenului de exercitare a drepturilor 

de preferinta toate actiunile nesubscrise vor fi anulate. Perioada efectiva de subscriere 

si procedura de subscriere vor fi comunicate actionarilor prin raport curent, ulterior 

publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial, partea a IV-a.  

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,20793 % din capitalul social si 91,20793 % din 

totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 229.021.024 voturi 

reprezentand 89,11038 % din totalul  voturilor detinute de actionarii prezenti sau 

reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv. Voturile au fost 

inregistrate dupa cum urmeaza: 

- 229.021.024 voturi “pentru” 

-   27.507.515 voturi “impotriva” 
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-        479.692 voturi “abtinere” 

-                    0 voturi “neexprimate” 

Au fost anulate un numar de 0 voturi. 

 

6. Aprobarea amanarii discutarii punctului:  

„aprobarea majorarii capitalului social al SNN cu aport in natura si aport in numerar 

in suma totala maxima de 241.499.110 lei, de la valoarea actuala de 2.817.827.560 lei la 

valoarea de 3.059.326.670 lei, prin emiterea unui numar maxim de 24.149.911 actiuni 

noi, nominative, dematerializate, la un pret de 10 lei/actiune, egal cu valoarea nominala 

(fara prima de emisiune) din care: 

 

(i)       189.074 actiuni noi in suma de 1.890.740 lei reprezentand aportul in natura al statului 

roman, reprezentat de Ministerul Economiei prin Departamentul pentru Energie, 

urmare a obtinerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate emis de 

Ministerul Economiei nr. 12900, seria M03 asupra terenului cota indiviza 239,05 mp 

din Bd. Gheorghe Magheru nr. 33 Bucuresti; 

 

(ii)       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 de la CNE Cernavoda; 

 

(iii)       maxim 4.523.167 actiuni noi in suma de  45.231.670 lei vor fi oferite, in cadrul 

exercitarii dreptului de preferinta, spre subscriere in schimbul aportului in natura si in 

numerar al Statului Roman prin Ministerul Economiei – Departamentul pentru 

Energie, celorlalti actionari, respectiv persoanelor care au calitatea de actionar la 

Data de Inregistrare, in vederea mentinerii participatiilor detinute in cadrul SNN la 

Data de Inregistrare.  

 

Actionarii SNN isi vor putea exercita drepturile de preferinta in interiorul termenului 

de o luna de la data mentionata in prospect, data ulterioara datei de inregistrare si 

datei de publicare a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, respectiv acestia vor avea dreptul sa 

subscrie un numar de actiuni proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda la 

Data de Inregistrare. Subscrierile vor avea loc la valoarea nominala de 10 lei/actiune 

fara prima de emisiune. Numarul de drepturi de preferinta ce este acordat fiecarui 

actionar va fi proportional cu numarul de actiuni emise de SNN detinut la Data de 

Inregistrare. Dupa expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferinta toate 

actiunile nesubscrise vor fi anulate. Perioada efectiva de subscriere si procedura de 

subscriere vor fi comunicate actionarilor prin raport curent, ulterior publicarii 

hotararii AGEA in Monitorul Oficial, partea a IV-a.” 

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,20793 % din capitalul social si 91,20793 % din 

totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 256.485.618 voturi 

reprezentand 99,79666 % din totalul  voturilor detinute de actionarii prezenti sau 

reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv. Voturile au fost 

inregistrate dupa cum urmeaza: 
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- 256.485.618 voturi “pentru” 

-             7.421 voturi “impotriva” 

-         515.192 voturi “abtinere” 

-                     0 voturi “neexprimate” 

Au fost anulate un numar de 0 voturi. 

 

 
7. Respingerea majorarii capitalului social al SNN cu aport in natura si aport in numerar in 

suma totala maxima de 241.499.110 lei, de la valoarea actuala de 2.817.827.560 lei la 

valoarea de 3.059.326.670 lei, prin emiterea unui numar maxim de 24.149.911 actiuni noi, 

nominative, dematerializate, la un pret de 10 lei/actiune, egal cu valoarea nominala (fara 

prima de emisiune) din care:  

(i) 189.074 actiuni noi in suma de 1.890.740 lei reprezentand aportul in natura al 

statului roman, reprezentat de Ministerul Economiei prin Departamentul pentru 

Energie, urmare a obtinerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate emis 

de Ministerul Economiei nr. 12900, seria M03 asupra terenului cota indiviza 

239,05 mp din Bd. Gheorghe Magheru nr. 33 Bucuresti;  

(ii) 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 de la CNE Cernavoda;  

(iii) maxim 4.523.167 actiuni noi in suma de 45.231.670 lei vor fi oferite, in 

cadrul exercitarii dreptului de preferinta, spre subscriere in schimbul aportului in 

natura si 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 

participatiilor detinute in cadrul SNN la Data de Inregistrare.  

 

Actionarii SNN isi vor putea exercita drepturile de preferinta in interiorul termenului de 

o luna de la data mentionata in prospect, data ulterioara datei de inregistrare si datei de 

publicare a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in Monitorul Oficial 

al Romaniei, Partea a IV-a, respectiv acestia vor avea dreptul sa subscrie un numar de 

actiuni proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda la Data de Inregistrare. 

Subscrierile vor avea loc la valoarea nominala de 10 lei/actiune fara prima de emisiune. 

Numarul de drepturi de preferinta ce este acordat fiecarui actionar va fi proportional cu 

numarul de actiuni emise de SNN detinut la Data de Inregistrare. Dupa expirarea 

termenului de exercitare a drepturilor de preferinta toate actiunile nesubscrise vor fi 

anulate. Perioada efectiva de subscriere si procedura de subscriere vor fi comunicate 

actionarilor prin raport curent, ulterior publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial, 

partea a IV-a. 
 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,20793 % din capitalul social si 91,20793 % din 

totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 256.478.154 voturi reprezentand 

99,79375 % din totalul  voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in 

conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv. Voturile au fost inregistrate 

dupa cum urmeaza: 

-          14.885 voturi “pentru” 

- 256.478.154 voturi “impotriva” 

-         515.192 voturi “abtinere” 

-                     0 voturi “neexprimate” 

Au fost anulate un numar de 0  voturi. 
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8. Aprobarea transferului sumei de 0,06 lei la rezervele societatii, reprezentand diferenta de 

aport in numerar al Statului Roman prin Ministerul Economiei – Departamentul pentru 

Energie pentru care nu se poate emite 1 actiune intreaga. 

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,20793 % din capitalul social si 91,20793 % din 

totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 229.536.216 voturi 

reprezentand 89,31084 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau 

reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv. Voturile au fost 

inregistrate dupa cum urmeaza: 

- 229.536.216 voturi “pentru” 

-   27.472.015 voturi “impotriva” 

-                    0 voturi “abtinere” 

-                    0 voturi “neexprimate” 

Au fost anulate un numar de 0 voturi. 

 

9. Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii, in conformitate cu dispozitiile 

art.114 alineatul (1) din Legea 31/1990 republicata si modificata, pentru indeplinirea 

oricaror si a tuturor formalitatilor necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararii 

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, incluzand, dar fara a se limita la, 

initierea (stabilirea agentului de plata), derularea (inclusiv stabilirea si aprobarea 

procedurii de subscriere, modalitatile de plata, data platii, locul in care se realizeaza 

operatiunile,constatarea si validarea subscrierilor efectuate, anularea actiunilor 

nesubscrise, stabilirea valorii exacte cu care se majoreaza capitalul social), inchiderea 

(aprobarea majorarii capitalului social in urma subscrierii si platii pretului/liberarii noilor 

actiuni), inregistrarea si operarea majorarii capitalului social, modificarea 

corespunzatoare a actului constitutiv al Societatii, redactarea si semnarea tuturor 

documentelor si indeplinirea oricaror formalitati pentru punerea in aplicare si 

inregistrarea majorarii capitalului social la autoritatile competente. 

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,20793 % din capitalul social si 91,20793 % din 

totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 229.592.429 voturi 

reprezentand 89,33271% din totalul  voturilor detinute de actionarii prezenti sau 

reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv. Voturile au fost 

inregistrate dupa cum urmeaza: 

- 229.592.429 voturi “pentru” 

-   27.415.802 voturi “impotriva” 

-                    0 voturi “abtinere” 

-                    0 voturi “neexprimate” 

Au fost anulate un numar de 0  voturi. 

 

 

10. Aprobarea achizitionarii de servicii de asistenta, consultanta juridica si/sau reprezentare, 

dupa caz, in legatura cu o potentiala achizitie de catre SN Nuclearelectrica SA a unor active 

detinute de grupul Enel in Romania, precum si a altor tipuri de servicii de asistenta si 

intermediere in legatura cu analiza si implementarea unei tranzactii. 
 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,20793 % din capitalul social si 91,20793 % din 

totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 229.596.229 voturi 

reprezentand  89,33419 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau 
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reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv. Voturile au fost 

inregistrate dupa cum urmeaza: 

- 229.596.229 voturi “pentru” 

-   27.412.002 voturi “impotriva” 

-                    0 voturi “abtinere” 

-                    0 voturi “neexprimate” 

Au fost anulate un numar de 0 voturi. 
 

 

11. Aprobarea datei de 22.10.2014 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 

238 din Legea pietei de capital nr. 297/2004, respectiv data care serveste la identificarea 

actionarilor asupra carora se vor rasfrange hotararile AGEA precum si aprobarea datei de 

20.10.2014 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care 

instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara 

drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din 

Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul 

adunarilor generale ale societatilor comerciale modificat si completat prin Regulamentul 

nr. 13/2014 pentru modificarea si completarea unor regulamente emise de Comisia 

Nationala a Valorilor Mobiliare. 

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,20793 % din capitalul social si 91,20793 % din 

totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu  257.004.610 voturi 

reprezentand 99,99859 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau 

reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv. Voturile au fost 

inregistrate dupa cum urmeaza: 

- 257.004.610 voturi “pentru” 

-            3.621 voturi “impotriva” 

-                    0 voturi “abtinere” 

-                    0 voturi “neexprimate” 

Au fost anulate un numar de 0 voturi. 

 

12. Imputernicirea domnului Alexandru Sandulescu, in calitate de Presedinte al Consiliului 

de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte 

documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de 

lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv 

formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta 

institutie publica. Domnul Alexandru Sandulescu poate delega toate sau o parte din 

puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat. 

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,20793 % din capitalul social si 91,20793 % din 

totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu  257.004.610 voturi 

reprezentand  99,99859 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau 

reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv. Voturile au fost 

inregistrate dupa cum urmeaza: 

- 257.004.610 voturi “pentru” 

-             3.621voturi “impotriva” 

-                    0 voturi “abtinere” 

-                    0 voturi “neexprimate” 

Au fost anulate un numar de 0 voturi. 
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PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

Alexandru SANDULESCU 

 

 

Secretar de sedinta  

Victor Alexandru SCHMIDT 


