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Eveniment important de raportat: Solicitarea primita din partea actionarului majoritar, 

Ministerul Energiei, de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a 

Actionarilor SNN din data de 20.05.2019 

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca, in data de 

03.05.2019, a primit o solicitare de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a 

Actionarilor stabilita pentru data de 20.05.2019/21.05.2019 din partea actionarului majoritar, Ministerul 

Energiei, dupa cum urmeaza: 

Solicitare de introducere pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată 

pentru data de 20(21).05.2019 a punctului 4, respectiv: 

Informarea cu privire la analiza si decizia conducerii societăţii in ceea ce priveşte distribuirea si virarea, 

sub forma de dividend sau vărsăminte la bugetul de stat, a 35% din sumele repartizate la alte rezerve, în 

condiţiile art. I alin. (I) lit. g) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la 

societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de 

stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare, regăsite în conturile de disponibilităţi băneşti existente în casă şi conturi la 

bănci precum şi cele aferente investiţiilor pe termen scurt la data de 31 decembrie 2018 şi care la 

aceeaşi dată nu sunt angajate, prin contracte de achiziţie, pentru a fi utilizate ca surse proprii de 

finanţare.  

Solicitarea este efectuata de catre Ministerul Energiei in temeiul art. 1171 , alin. (1) din Legea societatilor 

nr. 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, coroborat cu dispozitiile art. 92 alin. 

(3) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale art. 14 

din Actul Constitutiv al societatii, inregistata la SNN sub numarul 5264/03.05.2019 in calitate de actionar 

care detine mai mult de 5% din capitalul social al Societatii, privind introducerea unui punct suplimentar 

pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 20/21.05.2019, respectiv punctul 

4. 
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