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Raport conform art. 122 alin (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de
instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 113 alin (1) litera e) din
Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori
mobiliare

Eveniment important de raportat:
Schimbari in conducerea Societatii Nationale Nuclearelectrica SA
SN Nuclearelectrica SA (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca membrii Consiliului de
Administratie al SNN au luat act de demisia doamnei Cezarina Roxana Banica din functia de
membru al Consiliului de Administratie, demisie care produce efecte cu data de 17.10.2017.
Demisia doamnei Cezarina Roxana Banica survine ca urmare a numirii acesteia in functia de
Secretar General al Guvernului si este in conformitate cu prevederile art. 84, alin (1), litera c) din
Legea 161/2003, privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor
publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei cu
modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora functia de membru al Guvernului este
incompatibila cu functia de membru in Consiliul de Administratie la societatile nationale.
Doamna Cezarina Roxana Banica a fost numita in functia de membru provizoriu in Consiliul de
Administratie al SNN prin Hotararea nr.5/24.08.2017 a Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor SNN pe o perioada de 4 luni incepand cu data de 27.08.2017.
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