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Ref:
Eveniment important de raportat:
Prelungirea duratei contractelor de mandat ale Directorului General, Directorilor Generali
Adjuncti si Directorului Financiar ai SN Nuclearelectrica SA pentru o perioada provizorie de
2 luni incepand cu data de 05.09.2018
SN Nuclearelectrica SA (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca in sedinta din data de
22.08.2018, Consiliul de Administratie al SNN, a aprobat prelungirea cu 2 luni a contractelor de
mandat ale Directorului General, Directorilor Generali Adjuncti si Directorului Financiar ai SN
Nuclearelectrica SA numiti in functie pentru o perioada provizorie de 4 luni prin decizia Consiliului
de Administratie nr. 63/25.04.2018, prelungirea urmand sa intre in vigoare cu data de 05.09.2018, in
conformitate cu prevederile legale aplicabile pana la finalizarea procedurii de selectie a conducerii
administrative si executive a SNN in baza prevederilor OUG nr. 109/2011. Reamintim faptul ca
demararea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica
SA in baza prevederilor OUG 109/2011 a fost aprobata in AGA SNN din data de 25.04.2018,
procesul de selectie fiind in derulare la data prezentei.
Prelungirea mandatelor Directorilor companiei este realizata in baza recomandarii Comitetului de
Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al SNN, in conformitate cu
prevederile art. 20 alin 2, lit. c) si art. 21 alin. 1 din Actul Constitutiv al SNN, art. 35 alin. 1 si art. 64
indice 2 alin. 1 din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile art.
143 alin. 1 si 4 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale.
Iulian-Robert Tudorache
Presedinte al Consiliului de Administratie
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