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Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Raport curent conform prevederilor din Legea 297/2004 si Regulamentul
Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si
operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare

Eveniment important de raportat:
Disponibilitatea Raportului Semestrial aferent perioadei 1 ianuarie-30 iunie 2015
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii cu privire la
disponibilitatea Raportului Semestrial aferent perioadei 1 ianuarie-30 iunie 2015, intocmit in
conformitate cu prevederile art. 227 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si a Anexei nr.
31 la Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, incepand cu data de 14 august 2015, ora 08:00, dupa cum
urmeaza:
- in format scris, la cerere, la sediul societatii din Bucuresti, strada Polona nr. 65, sector 1,
Departamentul Comunicare si Relatii cu Investitorii;
- in format electronic pe pagina de internet a societatii, la sectiunea Relatii cu investitorii –
Situatii Financiare 2015 (www.nuclearelectrica.ro).
Raportul semestrial include:
- Principalele evenimente din activitatea companiei in perioada de raportare;
- Situatiile financiare interimare individuale simplificate la data si pentru perioada de sase luni
incheiata la 30 iunie 2015 insotite de Raportul de revizuire al auditorului independent;
- Situatiile financiare interimare consolidate simplificate la data si pentru perioada de sase luni
incheiata la 30 iunie 2015 insotite de Raportul de revizuire al auditorului independent;
- Raportul semestrial al Consiliului de Administratie asupra activitatii de administrare pentru
perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2015.
Informatii suplimentare pot fi obtinute la Departamentul Comunicare si Relatii cu Investitorii, email:
investor.relations@nuclearelectrica.ro.
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