Raport curent conform: Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente
financiare si operatiunile de piata
Data raportului: 19.01.2022
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: J40/7403/1998
Capital social subscris şi varsat: 3.016.438.940 lei
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:
Aprobarea Bugetului de venituri si Cheltuieli pentru anul 2022

SN Nuclearelectrica SA (SNN) informeaza actionarii asupra publicarii in data de 20.01.2022 a
materialelor informative aferente Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022, buget ce
va fi aprobat in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 23.02.2022.
In vederea respectarii prevederilor OG 26/2013, OMFP 3818/2019 si a Legii nr. 317/2021, cu
privire la continutul si formatul machetelor bugetului de venituri si cheltuieli, estimarea
indicatorilor realizati pentru anul 2021 la care este raportat nivelul bugetat al anului 2022, s-a
efectuat in baza balantei de verificare emisa la data de 07 ianuarie 2022, balanta ce nu reprezinta
balanta de verificare aferenta rezultatelor financiare anuale preliminare neauditate pentru anul
2021.
Rezultatele financiare anuale preliminare neauditate pentru anul 2021 urmeaza a fi publicate in
data de 24 februarie 2022, conform calendarului financiar, iar situatiile financiare anuale finale
auditate pentru anul 2021 urmeaza sa fie aprobate in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor
SNN din data de 28 aprilie 2022, in conformitate cu calendarul financiar aprobat si publicat.
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