TRANSGAZ
O POVESTE
DE SUCCES

ÎNCEPUTUL ...
• Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ
SA Mediaş este cea de‐a doua mare companie din domeniul
utilităţilor, aflată în portofoliul statului român şi care în
îndeplinirea obiectivelor cuprinse în programul "O piaţă
puternică – dezvoltarea pieţei de capital", a oferit public
acţiuni reprezentând 10% din capitalul social majorat,
majorat
respectiv 1.177.384 acţiuni.
• Transgaz a fost admisă la tranzacţionare pe piaţa
reglementată administrată de Bursa
B rsa de Valori Bucureşti
B c reşti la
data de 24 ianuarie 2008, în urma derulării în perioada 26
noiembrie – 7 decembrie 2007 a ofertei publice iniţiale
primare
i
d vânzare
de
â
acţiuni,
ţi i iniţiată
i iţi tă în
î conformitate
f
it t cu
prevederile HG nr.1329/2004 modificată prin HG
nr.708/2005.

ATUU
U‐RI ALLE COM
MPANIEI

IPO‐UL TRANSGAZ
UN SUCCES DE ISTORIE
PE PIAŢA BURSIERĂ DIN ROMÂNIA!

• Obiectul de activitate şi statutul de monopol
natural în domeniul transportului
p
de ggaze naturale;;
• Poziţia deţinută pe piaţa energetică în general şi pe
piaţa gazelor naturale în special;
• Profilul financiar robust şi capacitatea de a genera
performanţe;
• Politica
P li i de
d dividende
di id d atractivă
i ă – minimum
i i
50% din
di
profitul net;
• Veniturile stabile și predictibile;
• Calitatea managementului.

DATORITĂ FFAPTULLUI CĂ
Ă...

IPO‐UL TRANSGAZ
IPO‐
A FOST O PREMIERĂ!
Ă
A AVUT:
• cea mai mare valoare a acţiunilor puse în vânzare, respectiv 226
milioane lei (~ 65 milioane Є);
• cea mai mare cerere de acţiuni din istoria României, oferta fiind
suprasubscrisă pe total de peste 28 de ori;
A FOST:
• primul IPO din istoria BVB căruia i‐a fost ataşat un nou instrument
financiar numit "drepturi de alocare“;
MANAGEMENTUL PROCESULUI
• prin tranzacţionarea la BVB sub simbolul TGNRO1 începând cu data
de 19 decembrie 2007 şi până în data de 18 ianuarie 2008 a
drepturilor de alocare ataşate acţiunilor nou emise a permis
investitorilor utilizarea sumelor investite înainte de începerea
tranzacţionării acţiunilor.

AU
U ÎNSEMNATT...

CEI 2 ANI DE PREZENŢĂ
LA BURSA DE VALORI BUCUREŞTI... (1)
• Majorarea capitalului social al SNTGN Transgaz SA în
urma IPO‐ului cu valoarea celor 1.384.956 acţiuni,
ţ
, care au
fost vândute la preţul de 191,92 lei/acţiune şi din care
207.572 au reprezentat acţiuni subscrise de SC Fondul
Proprietatea SA în exercitarea dreptului de preferinţă iar
diferenţa de 1.177.384 au fost acţiunile oferite public;
p
social al Transgaz
g s‐a majorat
j
de la 103.888.880
• Capitalul
lei la 117.738.440 lei;
• Modificări ale structurii acţionariatului companiei, care
astăzi
tă i deţine
d ţi capitalul
it l l social
i l după
d ă cum urmează:
ă

STRUCTURA ACTUALĂ A
ACŢIONARIATULUI TRANSGAZ
ACŢIONARI

Nr. Acţiuni

Număr
Participatia
%

Drepturi de
vot

MINISTERUL ECONOMIEI,
COMERTULUI SI
MEDIULUI DE AFACERI

8.655.053

73,51085 %

8.655.053

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

1.764.620

14,98763 %

1.764.620

ALȚI ACȚIONARI (FREE – FLOAT) din
care:

1.354.171

11,5015%

1.354.171

PERSOANE FIZICE

671.191

5,7007 %

671.191

PERSOANE JURIDICE

682.980

5,8008 %

682.980

11 773 844
11.773.844

100 00000 %
100,00000

11 773 844
11.773.844

TOTAL

AU ÎÎNSEM
MNAT.......

CEI 2 ANI DE PREZENŢĂ
LA BURSA DE VALORI BUCUREŞTI... (2)
NU DOAR......
O metodă modernă şi competitivă de finanţare a activităţilor desfăşurate;
CI MULT MAI MULT.....
• Un
U parteneriat
i permanent cu instituţiile
i i iil pieţei
i i de
d capital
i l din
di România;
R â i
• O modalitate eficientă de întărire şi promovare a imaginii şi credibilităţii
companiei în cadrul mediului de afaceri intern şi internaţional;
• Un statut nou ce implică o responsabilitate şi mai mare,
mare un grad mult mai
ridicat de transparenţă, dialog, comunicare, într‐un cuvânt – o guvernare
corporativă bazată pe cele mai bune practici în materie;
• O remodelare a business‐ului economic prin accentuarea componentei de
responsabilitate
bilit t socială
i lă şii corporativă
ti ă a acestuia;
t i
• O oportunitate certă de aliniere a valorilor organizaţionale la cerinţele statului
de emitent de valori mobiliare;
• Un vector de stimulare a capabilităţii companiei de a performa şi îmbunătăţii
performanţele obţinute;
• O modalitate de recunoaştere a eficienţei managementului în administrarea
capitalului acţionarilor.

AU
U ÎNSEM
MNAT ...

PENTRU TRANSGAZ ...
2 ANI LA BVB
•
•
•
•
•

ACUMULĂRI DE CUNOŞTINŢE NOI, SPECIFICE PIEŢEI DE CAPITAL;
COLABORĂRI PERMANENTE CU INSTITUŢIILE PIEŢEI DE CAPITAL;
SCHIMBURI DE INFORMAŢII ÎNTRE EMITENŢI;
NOI PARTENERIATE;
PARTICIPĂRI LA TRAINING‐URI ŞI SEMINARII ORGANIZATE DE BVB
BVB, ICG‐BVB
ICG‐BVB,
INSTITUŢII FINANCIAR BANCARE, INSTITUŢII DE ANALIZĂ FINANCIARĂ;
• NOI OPORTUNITĂŢI DE COLABORARE;
ŞI CHIAR
CHIAR.....
• NOI PRIETENI;
• NOI RESPONSABILITĂŢI;
• NOI PERFORMANŢE.

ACŢIUNEA TGN

DETALII la ACŢIUNEA
ACŢIUNEA
Ţ
TGN
•

•
•
•
•
•
•

Graficul realizat în program AMIBROKER reflectă poziţionarea acţiunii TGN de la listare şi până la
data de 8.02.2010 şi după cum se observă preţul acţiunii TGN a urmat trendul general descendent
al BVB şi al Burselor internaţionale atingând minimul de 74 lei/acţiune la finele lunii octombrie 2008
şii îîncăă d
de d
douăă orii consecutiv
ti îîn llunile
il iianuarie
i şii ffebruarie
b
i 2009
2009;
Acest triple bottom a dat semnalul de creştere, ducând preţul acţiunii TGN până la valoarea de 183
lei/acţiune la finele lunii aprilie 2009;
Din mai 2009 până la începutul lunii ianuarie 2010 a urmat o perioadă de consolidare, într‐un range
cuprins între 144
144‐160
160 lei/acţiune;
Se poate observa că semnalul dat de intersecţia bullish a indicatorului MACD cu linia zero a condus
la apariţia unui trend puternic de creştere, preţul acţiunii TGN rupând pragul de rezistenţă de 160
lei/acţiune cu obiectiv de preţ lăţimea canalului de consolidare anterior( respectiv 160‐144=16 lei);
Se poate observa că ultimul maxim atins este la nivelului maximului din aprilie 2009 şi posibil că
următorul
ăt l preţţ maxim
i atins
ti va fi cell d
de lla lilistare,
t
respectiv
ti 191
191,92
92 llei/acţiune;
i/ ţi
În caz contrar, dacă situaţia de pe pieţele de capital internaţionale continuă într‐o notă nefavorabilă
mai accentuată, linia de rezistenţă a acţiunii TGN devine suport şi drept urmare nu vedem o scădere
a preţului acţiunii TGN sub 160 lei/acţiune;
oşu, albastru
a bas u şşi verde
e de reprezintă
ep e ă mediile
ed e mobile
ob e laa 10,
0, 50 şşi 200
00 de zile,
e, iar
a aşa cu
cum şştim
Liniilee roşu,
media mobilă la 200 de zile reprezintă graniţa dintre bullish şi bearish.

2008 ‐ 2010
2

PARCURSUL ACŢIUNII
TGN VS INDICELE BET

Indicatori bursieri LA DATA DE 09.02.2010:
• PER: 8,60
8 60
• P/BV: 0,98
• DIVY: 5,75
• EPS: 21,17
• Capitalizare: ~ 515 MILIOANE EURO

DUPĂ 2 ANI ŞI ÎN CONTINUARE ...
•

•

•

ADRESĂM APRECIERILE NOASTRE INSTITUŢIILOR PIEŢEI DE CAPITAL DIN
ROMÂNIA, INSTITUŢIILOR DE ANALIZĂ FINANCIAR BANCARĂ PENTRU
ÎNTREGUL SUPORT INFORMAŢIONAL ŞI DE TRAINING ASIGURAT
EMITENŢILOR ÎN DOMENIUL PIEŢEI DE CAPITAL;
DINCOLO DE FINANŢARE, COMPETIŢIE, IMAGINE, PIAŢA DE CAPITAL DIN
ROMÂNIA,
O
, CO
CONTRIBUIE
U
LA RECUNOAŞTEREA
CU O Ş
PERFORMANŢELOR
O
Ţ O
ŞŞI
DEZVOLTĂRII ABILITĂŢILOR COMPANIILOR DE A SE ALINIA LA CERINŢELE
MEREU SCHIMBĂTOARE ALE MEDIUL DE AFACERI INTERN ŞI
INTERNAŢIONAL;
BURSA DE VALORI BUCUREŞTI ESTE UN PARTENER DE ÎNCREDERE
Î
Î
ÎN
FINANŢAREA CU SUCCES A COMPANIILOR ŞI APRECIEM CĂ ESTE NECESARĂ O
STRATEGIE GUVERNAMENTALĂ VIABILĂ ŞI MULT MAI PRONUNŢATĂ DE
DEZVOLTARE A PIEŢEI DE CAPITAL DIN ROMÂNIA ASTFEL ÎNCÂT ACEASTA SĂ
DEVINĂ COMPETITIVĂ CU PIEŢELE DE CAPITAL EUROPENE.

ÎN LOC DE FINAL ...

PENTRU CĂ ANUL ACESTA ÎN LUNA APRILIE,
APRILIE BURSA
DE VALORI BUCUREŞTI ÎMPLINEŞTE 15 ANI DE
EXISTENŢĂ POSTDECEMBRISTĂ,
POSTDECEMBRISTĂ SE CUVINE ŞI CU
ACEST PRILEJ, SĂ ÎI ADUCEM APRECIERILE CUVENITE
ATÂT PENTRU EFORTURILE DEPUSE CÂT ŞI PENTRU
CELE VIITOARE.

