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Eveniment important de raportat:
Decizii adoptate in cadrul sedintei Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica SA din
data de 02.10.2018
SN Nuclearelectrica SA (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca in cadrul sedintei Consiliului
de Administratie din data de 02.10.2018 au fost adoptate decizii cu privire la conducerea
administrativa a SNN, ca urmare a numirii membrilor Consiliului de Administratie al SNN in
conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor
publice, pe o perioada de 4 ani, in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN din
data de 28.09.2018, dupa cum urmeaza:
1. Alegerea domnului Iulian-Robert Tudorache in calitate de Presedinte al Consiliului de
Administratie, in conformitate cu prevederile art. 1401 din Legea societatilor nr. 31/1990 si cele
ale Actului Constitutiv al SNN. Perioada mandatului de Presedinte al CA SNN este de 4 ani
incepand cu data prezentei pana la data expirarii mandatului de membru in Consiliul de
Administratie, respectiv pana la data de 28.09.2022.
2. Stabilirea componentei comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Administratie SNN, in
conformitate cu prevederile art. 34 alin (1) si (4) din OUG 109/2011, prevederile art. 1402 din
Legea nr. 31/1990 si prevederile Codului de Guvernanta Corporativa BVB, astfel:
-

Comitetul consultativ de nominalizare si remunerare: domnii Iulian-Robert Tudorache, Cristian
Dima si Remus Vulpescu
Comitetul consultativ de audit: domnii Cristian Dima, Remus Vulpescu si Mihai Anitei
Comitetul consultativ pentru securitate nucleara: doamna Elena Popescu si domnii Cristian
Gentea si Cosmin Ghita
Comitetul consultativ pentru strategie, dezvoltare si proiecte mari de investitii: doamna Elena
Popescu si domnii Cristian Gentea, Mihai Anitei, Cosmin Ghita si Iulian-Robert Tudorache

Comitetele consultative sunt insarcinate cu desfasurarea de analize si cu elaborarea de recomandari
pentru Consiliul de Administratie in domeniile specifice, in conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare si functionare a comitetelor consultative organizate in cadrul
Consiliului de Administratie al SNN, avand obligatia de a inainta periodic rapoarte de activitate
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membrilor Consiliului de Administatie si rapoarte anuale de activitate, care sunt incluse in raportul
anual al companiei
Cosmin Ghita
Director General
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