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Eveniment important de raportat:
Solicitarea primita din partea actionarului majoritar, Ministerul Energiei, de completare a
ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN din data de 22.08.2018
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca, in data de
02.08.2018, a primit o solicitare de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a
Actionarilor stabilita pentru data de 22.08.2018/23.08.2018 si un proiect de hotarare din partea
actionarului majoritar, Ministerul Energiei, dupa cum urmeaza:
Solicitare de introducere a unui punct nou pe ordinea de zi AGEA, dupa punctul 1 de pe ordinea de
zi publicata:
“Amanarea aprobarii formei revizuite a Strategiei de continuare a Proiectului, cu recunoasterea etapelor
derulate pana la acest moment, inclusiv a celor derulate in temeiul prevederilor Memorandumului de
Guvern nr. 20/12683/MB din 13 iulie 2017 si a mandatului subsecvent acordat Consiliului de
Administratie SNN prin Hotararea AGA nr. 6/24.08.2017, in sensul:
a. Reorganizarii etapelor de negociere/aprobare existente si incetarea activitatii comisiilor
desemnate (Comisia de negociere si Comisia Interministeriala), negocierile urmand a fi
derulate de o comisie de negociere desemnata de conducerea executiva a SNN;
b. Modificarii art. 8.14 in sensul ca proiectul de Acord al Investitorilor si Act Constitutiv al
JVC va fi supus aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor SNN, in limita competentelor
si atributiilor.”
Proiect de hotarare pentru punctul 2 de pe ordinea de zi actuala, care va deveni punctul 3 in urma
completarii convocatorului:
“Constatarea ramanerii fara obiect a punctului de pe ordinea de zi privind aprobarea formei revizuite a
Strategiei de continuare a Proiectului, cu recunoasterea etapelor derulate pana la acest moment, inclusiv
a celor derulate in temeiul prevederilor Memorandumului de Guvern nr. 20/12683/MB din 13 iulie 2017
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si a mandatului subsecvent acordat Consiliului de Administratie SNN prin Hotararea AGA nr.
6/24.08.2017, in sensul:
a. Reorganizarii etapelor de negociere/aprobare existente si incetarea activitatii comisiilor
desemnate (Comisia de negociere si Comisia Interministeriala), negocierile urmand a fi
derulate de o comisie de negociere desemnata de conducerea executiva a SNN;
b. Modificarii art. 8.14 in sensul ca proiectul de Acord al Investitorilor si Act Constitutiv al
JVC va fi supus aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor SNN, in limita competentelor si
atributiilor, ca urmare a votului privind amanarea aprobarii formei revizuite a Strategiei de
continuare a Proiectului.”
Actionarul majoritar, Ministerul Energiei, a motivat solicitarea de suplimentare a ordinii de zi prin
necesitatea de clarificare a unor aspecte si modificari din Strategia revizuita de continuare a proiectului
Unitatile 3 si 4 de la CNE Cernavoda publicata pe site-ul SNN. Strategia de continuare a proiectului a
fost revizuita in urma primirii de catre SNN in data de 25.06.2018 de la Ministerul Energiei, prin adresa
nr. 261387, a unei informari cu privire la aprobarea de catre Guvernul Romaniei in data de 21.06.2018, a
Memorandumului cu tema “Aprobarea unor masuri necesare pentru asigurarea continuitatii Proiectului
Unitatile 3 si 4 de la CNE Cernavoda si finalizarea negocierilor cu investitorul selectat” si a solicitarii
actionarului majoritar, Ministerul Energiei, de a intreprinde demersurile necesare pentru implementarea
prevederilor memorandumului de guvern.
Avand in vedere faptul ca actionarul Ministerul Energiei indeplineste conditiile prevazute de dispozitiile
art. 1171 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 coroborate cu dispozitiile art. 92 alin (3) din Legea
24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 14 din Actul Constitutiv
al SNN, precum si faptul ca data limita pentru completarea ordinii de zi pentru Adunarea Generala
Extraordinara a Actionarilor din data de 22.08.2018/23.08.2018 a fost 02.08.2018, SNN va intreprinde
demersurile pentru publicarea convocatorului completat in Monitorul Oficial si intr-un ziar de circulatie
nationala in data de 09.08.2018, ulterior aprobarii acestuia de catre Consiliul de Administratie SNN.
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