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Catre:
Ref:

Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Raport curent conform art. 113 pct. A alin. (1) lit c) din Regulamentul
Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si
operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare,
precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II,
Emitenti si Instrumente Financiare

Eveniment important de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 25 aprilie 2018
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca in data
de 25.04.2018 a avut loc la Hotel Ramada Parc, sala Meridiane, Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor SNN, incepand cu ora 10:00.
Principalele hotarari adoptate:
1. In conformitate cu punctul 5 de pe ordinea de zi a AGOA, a fost aprobata propunerea
Consiliului de Administratie al SNN privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar
2017 pe destinatii, valoarea dividendului brut pe actiune in valoare de 0,90 lei, data platii
dividendelor, respectiv data de 28 iunie 2018 si modalitatile de plata. SNN urmeaza sa emita un
comunicat privind plata dividendelor aferente anului 2017 spre informarea actionarilor.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat de asemenea situatiile financiare
individuale si consolidate aferente anului 2017, precum si raportul anual al administratorilor.
2. In conformitate cu punctul 8 de pe ordinea de zi AGOA, a fost aprobata strategia de
diversificare a surselor de aprovizionare cu materie prima necesara producerii combustibilului
nuclear, in conformitate cu scenariul optim tehnic si economic rezultat din studiul realizat de
Institutul de Studii si Proiectari Energetice S.A (“ISPE”), anume scenariul in care în care SNN
achizitioneaza octoxid de uraniu de pe piata care va fi procesat la uzina de la Feldioara, aceasta
ramanand sucursala a CNU, si va obtine dioxid de uraniu care urmeaza sa fie folosit de catre
FCN Pitesti la fabricarea combustibilului nuclear.
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Strategia este adoptata in contextul necesitatii asigurarii sigurantei in aprovizionarea cu materie
prima necesara pentru functionare reactoarelor nucleare de la Cernavoda, reducerea riscurilor
aferente dependentei de un singur furnizor calificat de dioxid de uraniu precum si a adoptarii
unor masuri strategice necesare mentinerii ciclului integrat de fabricare a combustibilului
nuclear in Romania.
Pentru a implementa scenariul optim evidentiat de studiul realizat de ISPE, SNN are in vedere o
abordare progresiva, si anume, pana la sfarsitul anului 2018 diversificarea surselor de
aprovizionare prin impartirea necesarului de UO2 intre cele doua variante de aprovizionare
(dioxid si octoxid prelucrat). Pe perioada de tranzitie catre alimentarea exclusiva cu octoxid de
uraniu la nivelul anului 2020, SNN are in vedere stabilirea unei relatii contractuale cu CNU
pentru calificarea producatorilor de octoxid, rafinarea concentratelor si depozitarea stocurilor
precum si organizarea unei proceduri de achizitie prin incheierea unui contract cadru cu cei doi
furnizorii calificati (CNU si CAMECO) pentru asigurarea cantitatii necesare de dioxid de uraniu
pentru o perioada de tranzitie de 36 de luni, livrarile urmand sa se realizeze exlusiv pe baza
comenzilor SNN.
3. In cadrul AGOA, in conformitate cu prevederile art. 641 alin (5) din OUG nr. 109/2011 cu
modificarile si completarile ulterioare, a fost aprobata prelungirea duratei mandatului actualilor
membrii provizorii ai Consiliului de Administratie al SNN cu o perioada de 2 luni, incepand cu
data de 29.04.2018. Asadar, componenta Consiliului de Administratie la data prezentei este
urmatoarea:
Nr.
crt.
1

Nume si Prenume

Observatii

2

Cristian Dima

Numit
prin
Hotararea
Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor
nr.
10/20.12.2017

3

Gentea Cristian

Numit
prin
Hotararea
Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor
nr.
10/20.12.2017

4

Elena Popescu

Numita
prin
Hotararea
Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor
nr.
10/20.12.2017

Iulian-Robert Tudorache Numit
prin
Hotararea
Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor
nr.
10/20.12.2017

Prelungire
Mandat prelungit cu 2 luni prin
Hotararea Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor nr.
5/25.04.2018 incepand cu data
de 29.04.2018
Mandat prelungit cu 2 luni prin
Hotararea Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor nr.
5/25.04.2018 incepand cu data
de 29.04.2018
Mandat prelungit cu 2 luni prin
Hotararea Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor nr.
5/25.04.2018 incepand cu data
de 29.04.2018
Mandat prelungit cu 2 luni prin
Hotararea Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor nr.
5/25.04.2018 incepand cu data
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5

Dragos Ionut Banescu

Numita
prin
Hotararea
Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor
nr.
10/20.12.2017

6

Mirel-Alexandru Marcu

Numit
prin
Hotararea
Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor nr. 5/24.08.2017

7

Mihai Daniel Anitei

Numit
prin
Hotararea
Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor
nr.
10/20.12.2017

de 29.04.2018
Mandat prelungit cu 2 luni prin
Hotararea Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor nr.
5/25.04.2018 incepand cu data
de 29.04.2018
Mandat prelungit cu 2 luni prin
Hotararea Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor nr.
5/25.04.2018 incepand cu data
de 29.04.2018
Mandat prelungit cu 2 luni prin
Hotararea Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor nr.
5/25.04.2018 incepand cu data
de 29.04.2018

4. De asemenea, in conformitate cu ordinea de zi completata a AGOA, suplimentata la solicitarea
actionarului majoritar, Ministerul Energiei, cu punctele 18 si 19, a fost aprobata declansarea
procedurii de selectie a administratorilor SNN de catre Consiliul de Administratie al Societatii,
in conformitate cu prevederile art. 29 din OUG 109/2011 cu modificarile si completarile
ulterioare preum si incetarea aplicabilitatii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
nr. 7/28.09.2017 prin care a fost aprobata derularea procedurii de selectie a sase membri ai
Consiliului de Administratie SNN in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 cu
modificarile si completarile ulterioare de catre Ministerul Energiei.
Data declansarii procedurii de selectie este reprezentata de data adoptarii hotararii AGOA
privind declansarea procedurii de selectie, urmand ca aceasta sa fie finalizata in termen de 150
de zile. In termen de 5 zile de la data prezentei, Comitetul de nominalizare si remunerare din
cadrul CA SNN va publica pe pagina proprie de internet si va trimite autoritatii publice tutelare,
spre consultarea actionarilor, proiectul componentei initiale a planului de selectie, aprobat de
catre CA SNN, pentru formularea de propuneri in vederea finalizarii acestuia, in termen de 10
zile. SNN urmeaza sa emita rapoarte curente privind parcurgerea etapelor prevazute de OUG
109/2011 aferente desfasurarii procedurii de selectie a administratorilor.
Hotararea adoptata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 25.04.2018 este
anexata la prezentul raport curent.
Cosmin Ghita
Director General
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Hotararea nr. 5 /25.04.2018
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.
Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub
numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881

Astazi, 25 Aprilie 2018, ora 10:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in
continuare “Societatea” sau “SNN”), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor, la Hotel Ramada Parc, Sala Meridiane, Bulevardul Poligrafiei, nr. 3-5, Bucuresti, sedinta
AGOA fiind deschisa de catre dl. Cristian Gentea, in calitate de Mandatar al Presedintelui Consiliului de
Administratie.
Avand in vedere:
•

•
•
•

Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1210
din data de 23.03.2018, in ziarul Romania Libera numarul 8095 din data de 23.03.2018. si pe adresa
de internet a Societatii;
Convocatorul Completat pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a,
numarul 1418 din data de 12.04.2018, in ziarul Romania Libera numarul 8108 din data de
12.04.2018 si pe adresa de internet a Societatii;
Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
Prevederile legale aplicabile;

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGOA este legala si statutara, 27
actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 279,459,036 actiuni, reprezentand
92,68531 % din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 92,68531% din totalul drepturilor de vot.
Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art.
112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990)”. Presedintele de sedinta constata ca
AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele
inscrise pe ordinea de zi.
In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:
1. Alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
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In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de
sedinta al AGOA pe dl. Sorin Teodoru iar Societatea desemneaza pe dna. Iuliana Cormos si dna. Saida
Ismail drept secretari tehnici ai AGOA.
In prezenta actionarilor reprezentand 92,68531% din capitalul social si 92,68531% din totalul
drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279.459.036 voturi reprezentand 100 % din totalul
voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din
Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 279.459.036 voturi “pentru”
0 voturi “impotriva”
0 voturi “abtinere”
0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
2. Aprobarea Situatiilor Financiare Individuale auditate la data si pentru exercitiul financiar
incheiat la 31 decembrie 2017, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice
nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de
Raportare Financiara, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2017 si
a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Individuale la data si pentru
exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017.
In prezenta actionarilor reprezentand 92,68531% din capitalul social si 92,68531 % din totalul
drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279.357.536 voturi reprezentand 99,96368 % din
totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16
din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 279.357.536 voturi “pentru”
9.000 voturi “impotriva”
92.500 voturi “abtinere”
0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
3. Aprobarea Situatiilor Financiare Consolidate auditate la data si pentru exercitiul financiar
incheiat la 31 decembrie 2017, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice
nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de
Raportare Financiara, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2017 si
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a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Consolidate la data si pentru
exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017.
In prezenta actionarilor reprezentand 92,68531 % din capitalul social si 92,68531 % din totalul
drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279.357.536 voturi reprezentand 99,96368 % din
totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16
din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 279.357.536 voturi “pentru”
9.000 voturi “impotriva”
92.500 voturi “abtinere”
0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
4. Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar
incheiat la data de 31 decembrie 2017, intocmit in conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr.
24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale anexei nr. 32 din
Regulamentul CNVM nr. 1/2006.
In prezenta actionarilor reprezentand 92,68531 % din capitalul social si 92,68531 % din totalul
drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279,357,536 voturi reprezentand 99,96368 % din
totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16
din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 279.357.536 voturi “pentru”
9.000 voturi “impotriva”
92.500 voturi “abtinere”
0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
5. Aprobarea propunerii privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2017 pe
destinatii, aprobarea valorii totale a dividendelor brute in valoare de 271.362.466 lei, a valorii
dividendului brut pe actiune in valoare de 0,90 lei, a datei platii dividendelor, respectiv data de 28
iunie 2018 si a modalitatilor de plata, prevazute in Nota prezentata actionarilor, in vederea supunerii
spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
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In prezenta actionarilor reprezentand 92,68531 % din capitalul social si 92,68531% din totalul
drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279.366.536 voturi reprezentand 99,96690% din
totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16
din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 279.366.536 voturi “pentru”
0 voturi “impotriva”
92.500 voturi “abtinere”
0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
6. Aprobarea Raportului trimestrial al Consiliului de Administratie al S.N. Nuclearelectrica S.A.
pentru trimestrul IV 2017, intocmit in baza prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 109/2011 privind
guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,68531 % din capitalul social si 92,68531 % din totalul
drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279.357.536 voturi reprezentand 99,96368 % din
totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16
din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 279.357.536 voturi “pentru”
9.000 voturi “impotriva”
92.500 voturi “abtinere”
0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
7. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul
financiar 2017.
In prezenta actionarilor reprezentand 92,68531% din capitalul social si 92,68531% din totalul
drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279,357,536 voturi reprezentand 99,96368 % din
totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16
din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
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Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 279.357.536 voturi “pentru”
9.000 voturi “impotriva”
92.500 voturi “abtinere”
0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
8. Aprobarea Strategiei de diversificare a surselor de aprovizionare cu materie prima necesara
producerii combustibilului nuclear.
In prezenta actionarilor reprezentand 92,68531% din capitalul social si 92,68531 % din totalul
drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279.366.270 voturi reprezentand 99,96681 % din
totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16
din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 279.366.270 voturi “pentru”
0 voturi “impotriva”
92.766 voturi “abtinere”
0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
9. Aprobarea prelungirii duratei mandatului dlui. Iulian-Robert Tudorache care se finalizeaza
la data de 28.04.2018, cu o perioada de 2 luni, incepand cu data de 29.04.2018, in
conformitate cu prevederile art. 641 alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile
ulterioare.
In prezenta actionarilor reprezentand 92,68531% din capitalul social si 92,68531% din totalul
drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.208.056 voturi reprezentand 90,96434 % din
totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16
din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-

254.208.056 voturi “pentru”
24.111.503 voturi “impotriva”
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1.139.477 voturi “abtinere”
0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
10. Aprobarea prelungirii duratei mandatului dlui. Cristian Gentea care se finalizeaza la data
de 28.04.2018, cu o perioada de 2 luni, incepand cu data de 29.04.2018, in conformitate cu
prevederile art. 641 alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
In prezenta actionarilor reprezentand 92,68531 % din capitalul social si 92,68531 % din totalul
drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.722.580 voturi reprezentand 91,14845 % din
totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16
din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 254.722.580 voturi “pentru”
23.596.979 voturi “impotriva”
1.139.477 voturi “abtinere”
0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
11. Aprobarea prelungirii duratei mandatului dlui. Dragos Ionut Banescu care se finalizeaza la
data de 28.04.2018, cu o perioada de 2 luni, incepand cu data de 29.04.2018, in conformitate
cu prevederile art. 641 alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
In prezenta actionarilor reprezentand 92,68531 % din capitalul social si 92,68531 % din totalul
drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.208.056 voturi reprezentand 90,96434 % din
totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16
din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 254.208.056 voturi “pentru”
24.111.503 voturi “impotriva”
1.139.477 voturi “abtinere”
0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
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12. Aprobarea prelungirii duratei mandatului dlui. Cristian Dima care se finalizeaza la data de
28.04.2018, cu o perioada de 2 luni, incepand cu data de 29.04.2018, in conformitate cu
prevederile art. 641 alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
In prezenta actionarilor reprezentand 92,68531 % din capitalul social si 92,68531 % din totalul
drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 255.790.280 voturi reprezentand 91,53051 % din
totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16
din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 255.790.280 voturi “pentru”
- 22.529.279 voturi “impotriva”
1.139.477 voturi “abtinere”
0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
13. Aprobarea prelungirii duratei mandatului dlui. Mihai Anitei care se finalizeaza la data de
28.04.2018, cu o perioada de 2 luni, incepand cu data de 29.04.2018, in conformitate cu
prevederile art. 641 alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
In prezenta actionarilor reprezentand 92,68531 % din capitalul social si 92,68531 % din totalul
drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279.322.446 voturi reprezentand 99,95112 % din
totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16
din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 279.322.446 voturi “pentru”
22.379 voturi “impotriva”
114.211 voturi “abtinere”
0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
14. Aprobarea prelungirii duratei mandatului dlui. Marcu Mirel Alexandru care se finalizeaza
la data de 28.04.2018, cu o perioada de 2 luni, incepand cu data de 29.04.2018, in
conformitate cu prevederile art. 641 alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile
ulterioare.
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In prezenta actionarilor reprezentand 92,68531 % din capitalul social si 92,68531 % din totalul
drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 255.790.209 voturi reprezentand 91,53048 % din
totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16
din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 255.790.209 voturi “pentru”
22.529.279 voturi “impotriva”
1.139.548 voturi “abtinere”
0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.

15. Aprobarea prelungirii duratei mandatului dnei. Elena Popescu care se finalizeaza la data de
28.04.2018, cu o perioada de 2 luni, incepand cu data de 29.04.2018, in conformitate cu
prevederile art. 641 alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
In prezenta actionarilor reprezentand 92,68531 % din capitalul social si 92,68531 % din totalul
drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 255.725.467 voturi reprezentand 91,50732 % din
totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16
din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 255.725.467 voturi “pentru”
23.619.358 voturi “impotriva”
114.211 voturi “abtinere”
0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
16. Aprobarea mentinerii indemnizatiei fixe brute lunare pentru membrii provizorii ai Consiliului de
Administratie la nivelul a doua medii pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar in
activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate de
societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de
Institutul National de Statistica anterior numirii, astfel cum a fost modificata in baza Hotararii
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1/31.01.2018 in sensul aplicarii prevederilor OUG
nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si in baza
art. 18 din OUG nr. 90/2017.
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In prezenta actionarilor reprezentand 92,68531 din capitalul social si 92,68531% din totalul
drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 278.424.699 voturi reprezentand 99,62988 % din
totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16
din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
278.424.699 voturi “pentru”
9.000 voturi “impotriva”
1.025.337 voturi “abtinere”
0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
17. Aprobarea mandatarii reprezentantului Ministerului Energiei in cadrul adunarii generale a
actionarilor de a semna in numele si pe seama societatii actele aditionale la contractele de mandat
ale administratorilor provizorii ale caror mandate au fost prelungite.
In prezenta actionarilor reprezentand 92,68531 % din capitalul social si 92,68531% din totalul
drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279.450.036 voturi reprezentand 99,99678 % din
totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16
din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 279.450.036 voturi “pentru”
9.000 voturi “impotriva”
0 voturi “abtinere”
0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
18. Aprobarea incetarii aplicabilitatii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.
7/28.09.2017, rezolutia nr. 3, respectiv: ,,Aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor
Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica S.A in conformitate cu prevederile OUG
nr.109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Procedura de selectie a sase (6) membri ai
Consiliului de Administratie ce vor fi desemnati de catre actionarul Statul roman in vederea
alegerii in adunarea generala a actionarilor, va fi derulata de catre Ministerul Energiei in calitate
de autoritate publica tutelara, in conformitate cu prevederile art.29. alin. (3) si alin. (4) din OUG
nr.109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.”
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In prezenta actionarilor reprezentand 92,68531 % din capitalul social si 92,68531% din totalul
drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 274.287.420 voturi reprezentand 98,14942 % din
totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16
din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 274.287.420 voturi “pentru”
4.850.196 voturi “impotriva”
321.420 voturi “abtinere”
0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
19. Aprobarea declansarii procedurii de selectie a administratorilor Societatii Nationale
Nuclearelectrica S.A, conform prevederilor OUG 109/2011, aprobata cu modificari si completari
prin Legea nr. 11/2016. Procedura va fi derulata de Consiliul de Administratie al Societatii
Nationale Nuclearelectrica S.A..
In prezenta actionarilor reprezentand 92,68531 % din capitalul social si 92,68531 % din totalul
drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 274.287.420 voturi reprezentand 98,14942 % din
totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16
din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 274.287.420 voturi “pentru”
4.850.196 voturi “impotriva”
321.420 voturi “abtinere”
0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.

20. Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu
actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art.
52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada
16.12.2017 – 28.02.2018.
Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile
prezentate de Societate cu privire la acest punct.
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21. Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu
actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art.
52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada
16.12.2017 – 28.02.2018.
Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile
prezentate de Societate cu privire la acest punct.

22. Aprobarea datei de 08.06.2018 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin.
(1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv
data la care are loc identificarea acţionarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte
drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,68531 % din capitalul social si 92,68531 % din totalul
drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279.459.036 voturi reprezentand 100 % din totalul
voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din
Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 279.459.036 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.

23. Aprobarea datei de 07.06.2018 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la
care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara
drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul
nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
In prezenta actionarilor reprezentand 92,68531 % din capitalul social si 92,68531 % din totalul
drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279.459.036 voturi reprezentand 100 % din totalul
voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din
Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
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Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 279.459.036 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
24. Aprobarea datei de 28.06.2018 ca data platii, respectiv data calendaristica la care distribuirea
veniturilor aferente deţinerii de valori mobiliare, constând in numerar sau valori mobiliare, devine
certa, in conformitate cu prevederile art. 2, lit. g) din Regulamentul 6/2009, cu modificarile si
completarile ulterioare si cu cele ale art. 1, alin. (3) din Ordonanta 64/2001, cu modificarile si
completarile ulterioare.
In prezenta actionarilor reprezentand 92,68531 % din capitalul social si 92,68531 % din totalul
drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279.459.036 voturi reprezentand 100 % din totalul
voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din
Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 279.459.036 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.

25. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor
hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau
formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA,
inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta
institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din
puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
In prezenta actionarilor reprezentand 92,68531 % din capitalul social si 92,68531 % din totalul
drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279.450.036 voturi reprezentand 99,99678 % din
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totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16
din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 279.450.036 voturi “pentru”
9.000 voturi “impotriva”
0 voturi “abtinere”
0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Pentru PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Mandatar dl. Cristian Gentea, membru al Consiliului de Administratie

SECRETAR DE SEDINTA
Sorin Teodoru
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