Aprobat,
Presedinte al Consiliului de Administratie
Iulian-Robert Tudorache
Catre:

Adunarea Generala a Actionarilor SNN
NOTA
de informare a actionarilor cu privire la tranzactiile incheiate cu o alta
intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara,
care intra sub incidenta art. 52 alin. (3) litera b) din OUG 109/2011
cu modificarile si completarile ulterioare

Consiliul de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare
“SNN” sau “Societatea”), societate nationala pe actiuni, administrata in sistem unitar, infiintata si
functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe
langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/7403/1998, cod de identificare fiscala RO 10874881, cu
sediul social in str. Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti, prin prezenta,
in conformitate cu articolul 52 alin (3) litera b) din OUG 109/2011, informeaza actionarii, in cadrul
primei adunari generale a actionarilor ce urmeaza incheierii actului juridic, asupra oricarei tranzactii
incheiate de intreprinderea publica cu o alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, daca
tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii, de cel putin echivalentul in lei a 100.000
euro.
Perioada tranzactiilor
Data initiala: 16.06.2017 inclusiv
Data finala: 15.08.2017 inclusiv
Tranzactii supuse obligatiei de informare AGA
In aceasta perioada au fost incheiate urmatoarele tranzactii care trebuie raportate de Consiliul de
Administratie Adunarii Generale a Actionarilor in baza art. 52 alin. (3) litera b) din OUG 109/2011:
Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;
Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,
Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei
office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro
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Tranzactii de achizitii:
Nr.
crt.

1.

2

Părtile actului juridic

Data
incheierii şi
nr. act

Natura
actului juridic

SNN SA – RATEN –
REGIA
AUTONOMA
PENTRU ENERGIE
NUCLEARA –
SUCURSALA
INSTITUTUL DE
CERCETARI
NUCLEARE (ICN)
PITESTI

30.06.2017/
604

Cumparare
directa

SNN - ASOCIEREA
NIMB
CONSMETAL,
RATEN - CITON

24.07.2017/
799

Descriere obiect

Valoare totală

Creanţe
reciproce

Garanţii
constituite

Termene şi
modalităţi de plată

Datorii la
30.06.2017

21.332,63
lei

30 zile de la data
primirii facturii
fiscale in
originala,
intocmita dupa
semnarea si
inregistrarea
PVRS aferent
prestatiei efectuate

(lei si echivalent
euro)

Servicii dispunere surse
de radiatii uzate

Valoare contract:

1.200 Lei

663.975,64
lei

(262,58 Euro)

Contract de
lucrari

Instalarea unor suporti
de inox, pentru
depozitare cosuri
incarcate cu combustibil
ars, in Bazinele de
Depozitare Combustibil
Ars de la Unitatile 1 si 2
(S1-126 si S2-126), cu
scopul extinderii
capacitatii de stocare a
acestor bazine

Valoare contract:
753.279,40 Lei
(545.801.30 lei –
NIMB si 207.478,10
lei - RATEN CITON)

(164.831,37 Euro)
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Datorii catre
RATEN CITON la
24.07.201716.779 lei

Garantii
constituite
cu RATEN
- CITON

max 30 zile de la
data PVRS pe
baza primirii
facturii in original

Alte
Valoare
elemente
cumulata
semnific ultimele 12 luni
serie tranzacţii
ative
(dacă valoarea
individuală<
100.000 euro

4.724.793.92 lei
(1.033.871,75
Euro)

753.279.40 lei

87.545,50
lei
( 164.831,37
Euro)

Tranzactii de livrari de energie:
Nr. Părtile
crt. actului
juridic

1.

SNN cu
CNTEE
Transelectrica
SA

Data
încheierii
şi nr. act

16.06.2017
539

Natura
actului
juridic

Contract

Descriere
obiect

Valoarea
totală (lei şi
echivalent
eur)

Vanzare
energie
angro

24.673.932,50
(fara TVA)
RON

Perioada:

5.397.928,79
EURO

Creanţe
reciproce

Garanţii
constituite

Termene şi modalităţi
de plată

Alte elemente
semnificative

Creante la
16.06.2017
8.991,15
RON

n/a

Atribuit prin
PCCB-LE.
Penalitati de intarziere
pentru fiecare zi de
intarziere, calculata
incepand cu ziua imediat
urmatoare termenului de
scadenta si pana la data
stingerii sumei datorate,
inclusiv.Factura de
penalitati va fi achitata
integral in 5 zile
lucratoare de la emitere.

Creante la:
22.06.2017
1.083.463,81
RON

n/a

Plata energiei electrice
anticipat integral. Factura
pentru avans se emite in
luna premergatoare lunii
de livrare cu 15 zile
calendaristice inainte de
inceputul perioadei de
livrare pentru energia
electrica ce urmeaza a fi
livrata in luna respective.
Plata se va efectua cel mai
tarziu in a sasea zi
lucratoare de la data
primirii facturii prin fax
sau prin email.
Plata se efectueaza in
termen de 10 zile
financiare de la data
emiterii facturii + 15 zile
de gratie.

01.07.201731.12.2018

2.

SNN cu
Electrica
Furnizare

22.06.2017
1056

Act
Aditional
Nr.8 la ctr.
526 din
31.12.2013

Vanzare
energie
angro
Perioada:

28.777.043,59
RON
6.295.568,49
EURO

01.07.201731.12.2017
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Valoare
cumulata
ultimele 12
luni serie
tranzacţii
(dacă
valoarea
individuală
< 100.000
euro
licitatie
-

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.

Depozite constituite la Eximbank SA Bucuresti

Nr.
crt.
1.

2.

Părtile actului
juridic

Data încheierii şi nr.
act

Natura
actului
juridic

Descriere obiect

Valoarea totală
(lei sau alte
valute)

Creanţe
reciproce

Garanţii
constituite

Termene şi modalităţi de
plată

Alte elemente
semnificative

Constituire depozit
la termen, fara
prelungire

15.000.000 lei

-

-

Scadenta depozitului va fi
la data de 17.01.2018

Dobanda aplicata:
0,79% pe an

Constituire depozit
la termen, fara
prelungire

25.000.000 lei
(5.466.034,06
euro)

-

-

Scadenta depozitului va fi
la data de 22.01.2018

Dobanda aplicata:
0,80% pe an

SNN cu
Eximbank SA
Bucuresti

Ctr Cadru nr.
499S1/30.04.2014
Depozit din
17.07.2017

Formular
Depozit

SNN cu
Eximbank SA
Bucuresti

Ctr Cadru nr.
499S1/30.04.2014
Depozit din
21.07.2017

Formular
Depozit

(3.279.620,43
euro)

Daniela Lulache
Director General
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