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          Octombrie 2013 



Ce mai trebuie imbunatatit pentru a atrage si 

mai multi investitori pe bursa  prin ofertele 

statului? 

1 
• Respectarea guvernantei corporative in 

cadrul companiilor de stat 

2 
• Imbunatatirea aplicarii cadrului legal incident 

pietei de capital 

3 
• Educarea investitorilor 



2006 si 2007 primele doua privatizari ...  

C.N.T.E.E. 

TRANSELECTRICA 

• Anul listarii: august 2006 

 

• Procent din total capital: 10% 

 

• Valoarea ofertei: 123 mil. lei 

 

• Pret pe actiune: 16,80 lei 

 

• Structurata in doua transe: transa 
subscrierilor mari (peste 500.000 
lei/subscriere) si transa subscrierilor 
mici (sub 500.000 lei/subscriere) 

 

• Oferta a fost suprasubscrisa:  de 
aproximativ 7 ori .  

S.N.T.G.N.  

TRANSGAZ 

• Anul  listarii: decembrie 2007 

 

• Procent din total capital: 10% 

 

• Valoarea ofertei: 225 mil. lei 

 

• Pret de actiune: 191,92 lei 

 

• Structurata in doua transe:  transa 
subscrierilor mari (peste 500.000 
lei/subscriere) si transa subscrierilor 
mici (sub 500.000 lei/subscriere) 

 

• Oferta a fost suprasubscrisa: de 
peste 25 de ori 

 

 



… dupa 5 ani inca doua privatizari … 

                     S.N.  

        NUCLEARELECTRICA   

• Anul listarii: septembrie 2013 

 

• Procent din total capital: 10% 

 

• Valoarea ofertei: 282 şi 379 mil. lei  

 

• Interval de pret: 11,20 – 15,00 lei 

 

• Structurata in trei transe: transa 
investitorilor institutionali;tranşa 
subscrierilor mari (peste15.000 actiuni) si 
transa investitorilor mici 

 

• Discount: primele 3 zile ale ofertei 8%, 
ulterior 3% din pretul realizat de 
investitorii institutionali; 

 

• Oferta a fost suprasubscrisa:  de 5 ori 
pe transa investitorilor mici.  
 

S.N.G.N.  

ROMGAZ 

• Anul listarii: noiembrie 2013; 
 

• Procent din total capital: 15% 
 

• Valoarea ofertei: 1.387–1.850 mil. lei  
 

• Interval de pret: 24 – 32  lei 
 

• Structurata in doua transe: transa 
persoanelor fizice si juridice (ordine pana la 
10.000 actiuni) si transa investitorilor 
institutionali; 
 

• Discount: primele 5 zile ale ofertei 5%, 
ulterior 3% din pretul realizat de investitorii 
institutionali; 
 
 

• Oferta a fost suprasubscrisa deja de 4 ori 
pe transa investitorilor mici 
 



Evolutie cotatie TEL vs. DJIA 

TEL  DJIA 



Evolutie cotatie TGN vs. DJIA 

TGN  DJIA 


