Raport curent conform art. 82 din Legea 24/2017 privind incheierea unui act juridic cu persoane
implicate cu actionarii care detin controlul societatii
Data raportului: 12.09.2018
Denumirea entitaţii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti
Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 10874881
Numar de ordine în Registrul Comerţului: J40/7403/1998
Capital social subscris şi varsat: 3.015.138.510
Piaţa reglementata pe care se tranzacţioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti
Catre:

Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara

Eveniment important de raportat:
Tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de
instrumente financiare si operatiuni de piata

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii
in data de 11.09.2018 a unui act juridic, cu valoare cumulata mai mare de 50.000 de euro, cu Institutul de
Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (« INCDFP »), persoana implicata cu statul roman,
actionar majoritar al SNN.
Detalii privind contractul incheiat de SNN, in calitate de beneficiar, continand informatii cu privire la
obiectul contractului, valoarea totala, creante reciproce, garantii constituite, termene si modalitati de plata,
sunt prezentate in Anexa 1.
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Anexa 1 la Raport curent cf. Art. 82 din Legea nr. 24/2017
Nr.
crt.

1.

Părtile actului
juridic

Data
incheierii
şi nr. act

Natura actului
juridic

Descriere obiect

Valoarea totală

Creanţe
reciproce

Garanţii
constituite

SNN SA –
INSTITUTUL DE
CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU FIZICA
PAMANTULUI
(INCDFP)

11.09.2018

Contract de servicii

Servicii de inginerie
seismica, prelucrarea si
interpretarea rezultatelor
pentru monitorizarea
seismica a structurilor si
a amplasamentului CNE
Cernavoda

Valoare contract:

n/a

n/a

/1050

467.640 lei

Termene şi
modalităţi de
plată

Penalitati
stipulate

max. 30 zile de la 0.05 % pe zi de
data inregistrarii
intarziere
facturii la sediul
Achizitorului in
baza Procesului
Verbal de
Receptie Servicii
semnat fara
observatii de
ambele parti

