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Eveniment important de raportat:
Aprobarea declansarii procedurii de selectie a conducerii executive a SN Nuclearelectrica SA
SN Nuclearelectrica SA (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca in sedinta din data de
29.10.2018, Consiliul de Administratie al SNN, a aprobat declansarea procedurii de selectie a
Directorului general, a doi Directori Generali Adjuncti si a Directorului Financiar in conformitate cu
prevederile art. 35 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice
cu modificarile si completarile ulterioare si mandatarea Comitetului de Nominalizare si Remunerare
pentru derularea procedurii de selectie, asistat de un expert in resurse umane.
Reamintim faptul ca prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN din data de
28.09.2018, a fost numita conducerea administrativa a SNN in conformitate cu prevederile OUG
nr.109/2011, pentru un mandat de 4 ani, organizarea procedurii competitive de selectie pentru
conducerea executiva fiind unul dintre obiectivele prioritare din scrisoarea de asteptari. Procedura de
selectie a conducerii executive se poate derula, potrivit prevederilor legale, doar dupa finalizarea
procedurii de selectie a conducerii administrative.
In cadrul aceleiasi sedinte a Consiliului de Administratie au fost aprobate si criteriile de eligibilitate
pentru conducerea executiva a SNN precum si anuntul privind selectia care urmeaza sa fie publicat
in cel putin 2 ziare economice si/sau financiare de larga raspandire si pe pagina de internet a SNN, in
cel mai scurt timp.

Iulian-Robert Tudorache
Presedinte al Consiliului de Administratie
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