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           Autoritatea de Supraveghere Financiara 

 

Eveniment important de raportat: 

Decizia Consiliului de Administratie privind distribuirea de dividende aferente exercitiului 

financiar incheiat la data de 31.12.2021 

 

 

In conformitate cu raportul curent emis catre institutiile pietei de capital in data de 25.03.2022, 

SN Nuclearelectrica SA (« SNN ») informeaza actionarii si investitorii ca in baza prevederilor 

art. IV alin. (2) din OUG nr. 3/2022 coroborate cu prevederile HG nr. 404/25.03.2022 privind 

aprobarea repartizării la bugetul de stat, pentru exercițiul financiar al anului 2021, sub formă 

de dividende, a unei cote de 50% din profitul contabil al Societăţii Naţionale Nuclearelectrica 

S.A. rămas după deducerea impozitului pe profit, publicata in Monitorul Oficial  in data de 

25.03.2022, Consiliul de Administratie a aprobat in data de 28.03.2022 propunerea de distribuire 

dividende aferenta exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2021 care asigura 

“repartizarea la bugetul de stat, pentru exercitiul financiar al anului 2021, sub forma de 

dividende, a unei cote de 50% din profitul contabil al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. 

ramas dupa deducerea impozitului pe profit” (articol unic din HG nr. 404/25.03.2022). 

 

Astfel, in baza Deciziei Consiliului de Administratie din data de 28.03.2022, valoarea 

dividendelor brute aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2021 este de 

595.925.367 lei. 

 

Profitul net al exercițiului financiar este de 1.036.261.626 lei. Profitul ramas  de repartizat dupa 

deducerile din profitul net al exercitiului financiar este de 976.926.831 Lei. 

 

Valoarea dividendului brut pe actiune este de 1,97559234 lei/actiune; 

- Data de inregistrare este 07 iunie 2022; 

- Ex date este 06 iunie 2022; 
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- Data platii dividendelor este 24 iunie 2022. 

 

Materialele informative aferente punctelor incluse pe ordinea de zi a AGOA convocata pentru 

data de 28.04.2022 vor fi disponibile spre consultare pe website-ul societatii 

(www.nuclearelectrica.ro) incepand cu data de 28.03.2022, ora 18:00, inclusiv nota aferenta 

distribuirii dividendelor pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2022.  

 

De asemenea, in conformitate cu art. 145 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, SNN va emite 

inainte de data platii dividendelor un comunicat prin care va preciza valoarea dividendului pe 

acţiune, ex date, data de înregistrare şi data plăţii dividendului, stabilite de adunarea generală a 

acţionarilor, dar si modalităţile de plată şi datele de identificare a agentului de plată. 
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