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Catre:  Bursa de Valori Bucuresti  
   Autoritatea de Supraveghere Financiara  
  
Ref:  Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de 

capital, Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 
privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si 
completarile ulterioare 

 
Eveniment important de raportat:  
Raport privind subscrierile de actiuni in cadrul majorarii de capital social al Societatii 
Nationale Nuclearelectrica S.A. („SNN”) 
 
 
Prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor („AGEA”) SNN nr. 
2/29.04.2015, in baza prevederilor art. 114 alin. 1 si 2201 din Legea nr. 31/1990 si prevederilor 
art. 236 din Legea nr. 297/2004, a fost aprobata, pentru o perioada de un an, delegarea de 
competenta catre Consiliul de Administratie privind majorarea capitalului social al SNN, pana la 
valoarea maxima a capitalului social autorizat de 3.016.200.000 lei. reprezentand:  
 
- aportul in natura al statului roman, reprezentat de Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici 

si Mijlocii si Mediului de Afaceri, urmare a obtinerii certificatului de atestare a dreptului de 
proprietate emis de Ministerul Economiei nr. 12900/27.02.2014, seria M03, asupra terenului 
cota indiviza 239,05 mp din Bd. Gheorghe Magheru nr. 33 Bucuresti si a certificatului de 
atestare a dreptului de proprietate emis de Ministerul Economiei seria M03 nr. 
9462/04.02.2005 pentru terenul “Corp Garda si Drum acces” din localitatea Saligny, judetul 
Constanta cu o suprafata de 3873,13 mp; valoarea celor doua terenuri reprezentand aporturile 
in natura va fi stabilita de experti independenti desemnati de Oficiul Registrului Comertului 
in conformitate cu prevederile art. 215 din Legea nr. 31/1990 prin actualizarea valorii 
terenurilor de la momentul depunerii documentatiei cu indicele de inflatie in conformitate cu 
prevederile art. 6 alin. 3 din HG nr. 834/1991, coroborate cu prevederile art. 143 din HG nr. 
577/2002;  

- aportul in numerar al celorlalti actionari, in cadrul exercitarii dreptului de preferinta in 
schimbul aportului in natura al Statului roman prin Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici 
si Mijlocii si Mediului de Afaceri. 
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In urma evaluarii terenurilor anterior mentionate de catre un evaluator independent desemnat de 
catre Oficiul National al Registrului Comertului, Consiliul de Administratie SNN a emis Decizia 
nr. 102/11.08.2015  privind majorarea capitalului social al SNN cu aport in natura si numerar 
in suma totala maxima de 3.550.110 lei, de la valoarea actuala de 3.012.210.410 lei la valoarea 
de 3.015.760.520 lei, prin emiterea unui numar maxim de 355.011 actiuni noi, nominative, 
dematerializate, la un pret de 10 lei/actiune, egal cu valoarea nominala (fara prima de emisiune), 
din care:  
 

(i) 292.810 actiuni noi, in suma de 2.928.100 lei, reprezentand aportul in natura al statului 
roman, reprezentat de Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului 
de Afaceri, urmare a obtinerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate emis de 
Ministerul Economiei nr. 12900, seria M03 asupra terenului cota indiviza in suprafață de 
239,05 mp din Bd. Gheorghe Magheru, nr. 33, Bucuresti si a certificatului de atestare a 
dreptului de proprietate emis de Ministerul Economiei seria M03 nr. 9462/04.02.2005 
pentru terenul “Corp Garda si Drum acces” din localitatea Saligny, judetul Constanta. 

(ii) maxim 62.201 actiuni noi, in suma de 622.010 lei, vor fi oferite in cadrul exercitarii 
dreptului de preferinta, spre subscriere in schimbul aportului in natura al Statului Roman 
prin Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri, 
28.08.20 

Ca urmare a aprobarii Prospectului proportionat de oferta de catre Consiliul de Administratie al 
SNN prin Decizia nr. 117/14.09.2015 si de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin 
Decizia nr. 2662/15.10.2015, in perioada 19.10.2015 – 18.11.2015 s-a derulat oferta aferenta 
majorarii capitalului social al SNN. Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de 
inregistrare, 28.08.2015, au avut dreptul de a subscrie si plati actiuni din prezenta emisiune, 
proportional cu cota de participare la capitalul social al SNN pe care o detineau la data de 
inregistrare.  
 
In data de 23.11.2015, Consiliul de Administratie al SNN a constatat ca in perioada de 
subscriere, 19.10.2015 – 18.11.2015, actionarii inregistrati in registrul actionarilor SNN la data 
de inregistrare, 28.08.2015, nu au subscris actiuni in exercitarea dreptului de preferinta, singurul 
aport fiind cel in natura al  Statului Roman reprezentat de Ministerul Energiei, Intreprinderilor 
Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri.  
 
Avand in vedere cele de mai sus, in sedinta din 23.11.2015, Consiliul de Administratie al SNN a 
aprobat urmatoarele: 

- majorarea capitalului social al SNN cu aportul in natura al Statului Roman reprezentat de 
Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri, respectiv cu 
suma de 2.928.100 lei, reprezentand un numar de 292.810 actiuni; 

- anularea unui numar de 62.201 actiuni, in suma de 622.010 lei, reprezentand actiunile ce 
nu au fost subscrise de catre actionarii existenti in registrul actionarilor al SNN la data de 
inregistrare, 28.08.2015. 

Procentul de actiuni  alocate din totalul actiunilor oferite public este de 82,4791%.   
Valoarea capitalului social al SNN care va rezulta in urma acestei operatiuni va fi de 
3.015.138.510 de lei, integral subscris si varsat de catre actionarii societatii, corespunzator unui 
numar de 301.513.851 actiuni. 
 
 
Director General 
Daniela Lulache 


