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Raport curent conform art. 113 pct. A lit. j) din Regulamentul Comisiei Nationale a
Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare,
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Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare

Eveniment important de raportat:
Informare privind litigiul demarat de S.C. Fondul Proprietatea S.A. in legatura cu Hotararea
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1/11.03.2014.
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca in data de
09.11.2015, pe portalul instantelor de judecata www.portal.just.ro a fost publicata informatia potrivit
careia in dosarul cu nr. 11661/3/2014* ce are ca obiect anularea Hotararii Adunarii Generale
Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”) nr. 1/11.03.2014, Tribunalul Bucuresti a dispus suspendarea
judecatii in prezenta cauza. Masura suspendarii s-a dispus in temeiul dispozitiilor art. 413 alin. (1) pct. 1
din Noul cod de procedura civila (cand dezlegarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existenţa ori
inexistenţa unui drept care face obiectul unei alte judecăţi) in raport cu solutiile pronuntate de Curtea de
Apel Craiova in dosarul nr. 1507/95/2014 si Tribunalul Bucuresti in dosarul nr. 9648/3/2014.
Dosarul cu nr. 1507/95/2014 aflat spre solutionare pe rolul Curtii de Apel Craiova are ca obiect cererea
Fondului Proprietatea de anulare a Hotararii AGA a Complexului Energetic Oltenia SA privind
participarea acesteia din urma la proiectul Hidro Tarnita SA. Curtea de Apel Craiova a solicitat Curtii de
Justitie a Uniunii Europene in baza art. 267 TFUE o cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare in
legatura cu existenta ajutorului de stat in speta si drept consecinta a suspendat judecarea cauzei.
Dosarul cu nr. 9648/3/2014 aflat spre solutionare pe rolul Tribunalului Bucuresti are ca obiect cererea
Fondului Proprietatea de anulare a Hotararii AGA a Hidroelectrica SA privind participarea acesteia din
urma la realizarea proiectului cablului de interconectare submarin Romania-Turcia. Tribunalul Bucuresti
a solicitat Curtii de Justitie a Uniunii Europene in baza art. 267 TFUE o cerere de pronuntare a unei
hotarari preliminare in legatura cu existenta ajutorului de stat in speta si drept consecinta a suspendat
judecarea cauzei.
Mentionam ca prin Hotararea AGEA SNN din data de 11.03.2014 s-au aprobat urmatoarele:
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(i) participarea SNN la majorarea capitalului social al Hidro Tarnita SA prin subscrierea unui numar
de 89.000 actiuni nou emise, cu valoarea nominala de 100 lei, emise de societatea Hidro Tarnita
SA;
(ii) introducerea in proiectul de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 a sumelor necesare
varsamintelor aferente actiunilor subscrise;
(iii) acordul de principiu privind realizarea proiectului cablului de interconectare submarin RomaniaTurcia;
(iv) participarea SNN la constituirea companiei de proiect “HVDCC Romania - Turcia” prin
subscrierea si varsarea echivalentului in lei al unui numar de 2.000.000 de actiuni cu valoarea
nominala de 1 euro.
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