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COMUNICAT DE PRESĂ 
 

SNTGN “TRANSGAZ” SA Medias - prima companie din România căreia 
Standard&Poor’s i-a acordat “investment grade” 
 

În data de 26 martie 2007 Standard&Poor’s Ratings Services a acordat SNTGN 
“TRANSGAZ” SA Medias rating-ul pentru împrumuturi corporative pe termen lung 
BB+, cu perspectivă pozitivă. 

Perspectiva pozitivă reflecta sansele unei pozitii îmbunătătite în ceea ce priveste 
lichiditatea ca urmare a ofertei publice initiale primare de vânzare de actiuni 
planificate pentru anul 2007. Reflecta de asemenea potentialul Transgaz de a atinge 
gradul investitional al rating-ului ca urmare a îmbunătătirii activitătii operationale ca si 
entitate listată public - mentinând în acelasi timp nivelul indicatorilor de credit - si 
printr-o îmbunătătire vizibilă a practicilor de management a riscului corporativ. 

În urma procesului de revizuire a rating-ului, în data de 29 februarie 2008 
Standard&Poor’s Ratings Services a îmbunătătit rating-ul corporativ pe termen lung 
acordat SNTGN “TRANSGAZ” SA Medias, de la BB+, cu perspectivă pozitivă la 
BBB-, cu perspectivă negativă. 

“Îmbunătătirea rating-ului reflectă profilul financiar îmbunătătit al companiei 
Transgaz ca urmare a finalizării cu succes a IPO-ului prin care s-au asigurat  
fondurile necesare  finantării partiale a programului de investitii pe termen mediu al 
companiei, a cresterii cuantumului si vizibilitătii cash flow-ului operational ca urmare 
a cresterii semnificative a tarifului si stabilirea tarifului pentru perioada de 
reglementare care se va termina la 30 iunie 2012”, conform comunicatului 
Standard&Poor’s din data de 29 februarie 2008. 

Dintre punctele forte ale Transgaz, care au contribuit la îmbunătătirea rating-ului, 
mentionăm următoarele: 

 calitatea de unic operator licentiat al sistemului national de transport gaze naturale 
din România; 

 profilul financiar solid al companiei; 



 predictibilitatea cash flow-ului datorită faptului că activitatea de transport este 
reglementată. 

“Perspectiva negativă reflectă perspectiva Republicii România si posibilitatea unor 
evolutii macroeconomice adverse în România, precum si o anumita incertitudine 
legată de influenta pe care Statul o poate exercita asupra politicilor financiare si de 
dividend ale companiei Transgaz. Alti factori care ar putea exercita o presiune asupra 
ratingului sunt nerealizarea programului minim de investitii asumat si/sau depăsiri ale 
cheltuielilor de capital sau costurilor de operare. Ne asteptăm ca TRANSGAZ să 
păstreze gradul scăzut de îndatorare si o protectie solidă a cash flow-ului, ceea ce va 
sustine ratingul companiei. 

O degradare a ratingului suveran ar putea foarte probabil să conducă la o revizuire în 
sens negativ a ratingului companiei Transgaz. Pe de altă parte, ne asteptăm să 
revizuim la stabil ratingul Transgaz în situatia în care ratingul suveran se va 
îmbunătăti”, conform aceluiasi comunicat Standard&Poor’s. 

“Obtinerea “investment grade”-ului răsplăteste eforturile din ultimii ani depuse de 
companie, managementul Transgaz fiind constient de responsabilitătile la care obligă 
acest nou calificativ si este pregătit să răspundă provocărilor viitoare”, declară 
directorul general al Transgaz domnul Ioan Rusu.  

 

 

 

 

 

 

 

 


