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Catre:  Bursa de Valori Bucuresti 

  Autoritatea de Supraveghere Financiara 

 

Ref: 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, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si 

prevederile art. 99 din Codul 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. 8/6.10.2014. 

 

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca pe 

portalul instantelor de judecata (www.portal.just.ro) s-a afisat primul termen de judecata – 

23.02.2015 – in dosarul nr. 40046/3/2014 inregistrat de S.C. Fondul Proprietatea S.A., pe rolul 

Tribunalului Bucuresti, avand ca obiect anularea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a 

Actionarilor nr. 8/6.10.2014. 

 

Facem mentiunea faptului ca, pana la data redactarii prezentului raport curent, SNN nu a 

receptionat citatia emisa de Tribunalul Bucuresti prin care sa i se aduca la cunostinta cele 

mentionate mai sus.  

 

Mentionam ca prin Hotararea AGEA SNN din data de 8/6.10.2014 s-au aprobat urmatoarele: 

 

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 
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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 nominal 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. 
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