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Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Raport curent conform art. 82 din Legea 24/2017 privind incheierea unui act juridic
cu persoane implicate cu actionarii care detin controlul societatii

Eveniment important de raportat:
Tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii
in data de 22.06.2017 a unui act juridic, cu valoare cumulata mai mare de 50.000 de euro, cu Societatea
Electrica Furnizare S.A., persoana implicata cu statul roman, actionar majoritar al SNN.
Detalii privind contractele incheiate de SNN, in calitate de vanzator, referitoare la obiectul acestora,
valoarea totala, creante reciproce, garantii constituite, termene si modalitati de plata, sunt prezentate in
Anexa 1.

Daniela Lulache
Director General

Anexa 1 la Raport curent cf. art. 82 din Legea nr. 24/2017
Nr.
crt.
1.

Partile
actului
juridic
SNN cu
Electrica
Furnizare

Data
incheierii
si nr. act
22.06.2017
1056

Natura
actului
juridic
Act
Aditional
Nr.8 la ctr.
526 din
31.12.2013

Descriere
obiect

Valoarea totala a
contractului

Creanţe
reciproce

Garanţii
constituite

Termene şi
modalitati de plata

Observatii

Vanzare
energie
angro

28.777.043,59
(fara TVA)
RON

Creante la:
22.06.2017
1.083.463,81
RON

n/a

Plata se efectueaza in
termen de 10 zile
financiare de la data
emiterii facturii + 15
zile de gratie.

Modificare preturi reglementate
prin Act Aditional
conform
Deciziei
ANRE
nr.861/13.06.2017,
pentru
modificarea Deciziei președintelui
ANRE nr. 1960 din 14.12.2016
privind aprobarea preţurilor
reglementate
pentru
energia
electrică livrată și a cantităților
de energie electrică vândute pe
bază de contracte reglementate în
anul 2017. Prevederile Deciziei
861/13.06.2017 se aplica incepand
cu data de 01.07.2017.

Perioada:
01.07.201731.12.2017

