Avizat,
Presedinte al Consiliului de Administratie
Iulian-Robert Tudorache

NOTA
privind modalitatea de implementare, in cazul aprobarii de catre Adunarea Generala a
Actionarilor, a punctelor 3 si 4 de pe ordinea de zi din convocatorul completat al
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.09.2017/29.09.2017

Ministerul Energiei, in calitate de actionar care detine un numar de 248.736.619 actiuni,
reprezentand 82,4959% din capitalul social al S.N. Nuclearelectrica S.A. (“SNN”), avand in
vedere dispozitiile art. 1171 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu
completarile si modificarile ulterioare, coroborate cu dispozitiile art. 92 alin. 3 din Legea nr.
24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale art. 14 din
Actul constitutiv al SNN, a solicitat Consiliului de Administratie, prin adresa inregistrata la
SNN sub nr. 10721/12.09.2017, introducerea pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor convocata pentru data de 28.09.2017 a urmatoarelor puncte:
1. Aprobarea distribuirii sumei de 110.000.000 lei, sub forma de dividende, in temeiul
prevederilor art. II si art. III din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 29/2017, catre
actionarii societatii, proportional cu participarea acestora la capitalul social al societatii.
2. Aprobarea datei platii dividendelor, respectiv 03.11.2017.
In conformitate cu prevederile legale incidente in vigoare, SNN a publicat in Monitorul Oficial
al Romaniei din data de 14.09.2017 convocatorul completat cu cele 2 puncte mentionate,
conform solicitarii Ministerul Energiei antementionate, respectiv punctele 3 si 4 pe ordinea de
zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.09.2017/29.09.2017.
Prin OUG nr. 29/2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr.
64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi
societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi
pentru modificarea art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice s-a creat posibilitatea legala, in cazul
societatilor nationale cu capital integral sau majoritar de stat, de a fi distribuite, sub forma de
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dividende, alte rezerve care au constituit surse proprii de finantare si sume din rezultatul
reportat. Astfel, in cazul aprobarii de catre Adunarea Generala a Actionarilor din data de
28.09.2017/29.09.2017 a solicitarii Ministerului Energiei de a distribui suma de 110.000.000
lei sub forma de dividende, aceasta va fi distribuita din “Alte rezerve reprezentand fonduri
pentru surse proprii de finantare” (incluse in cont contabil 1068). La 31.12.2016, soldul
contului “Alte rezerve reprezentand fonduri pentru surse proprii de finantare” este in valoare de
128.915.264 lei, astfel distribuirea sumei de 110.000.000 lei ar reprezenta 85,33% din soldul
acestui cont.
La data prezentei note, numarul de actiuni aferent capitalului social subscris si varsat al SNN
este de 301.513.851. Astfel, dividendul brut pe actiune ce va fi propus in cazul aprobarii
distribuirii sumei de 110.000.000 lei, este de 0,364825694 lei/actiune.
In conformitate cu prevederile art. 1293 alin. 2 din Regulamentului Comisiei Nationale a
Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, “in cazul
dividendelor, Adunarea Generală a Actionarilor stabileste data platii intr-o zi lucratoare care
este ulterioara cu cel mult 15 zile lucratoare datei de inregistrare, dar nu mai tarziu de 6 luni
de la data Adunarii Generale a Actionarilor de stabilire a dividendelor”. Astfel, in baza
termenelor incidente din actele normative coroborate cu solicitarea Ministerului Energiei, in
cazul aprobarii de catre actionari a punctului 4 de pe ordinea de zi din convocatorul completat,
data platii va fi 03.11.2017.
In cazul aprobarii de catre actionari a punctelor solicitate de Ministerul Energiei, dividendele
se vor plati actionarilor SNN prin intermediul Depozitarului Central S.A. si al unui agent de
plata specializat in furnizarea acestui serviciu, conform art. 1061, alin. 2 din Regulamentul
Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006, coroborat cu art. 86, alin. (5) din Legea
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Nu se vor percepe
comisioane actionarilor pentru plata dividendelor, indiferent de modul de plata, acestea fiind
suportate de SNN.
Toate informatiile necesare, formularele specifice si documentele necesare pentru efectuarea
platii vor fi comunicate actionarilor inainte de data de incepere a platii prin anunt publicat intrun ziar central si raport curent emis catre Bursa de Valori Bucuresti. Informatiile vor fi, de
asemenea, disponibile si pe site-ul SNN (www.nuclearelectrica.ro), sectiunea Relatii cu
Investitorii, numai in situatia aprobarii punctelor respective de pe ordinea de zi a AGOA,
respectiv punctele 3 si 4 .
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