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Oferta publică iniţială a TRANSGAZ face parte din Oferta publică iniţială a TRANSGAZ face parte din 
programul “programul “O piaţă puternicăO piaţă puternică dezvoltarea piedezvoltarea pieţei deţei deprogramul “programul “O piaţă puternicăO piaţă puternică-- dezvoltarea piedezvoltarea pieţei deţei de
capitalcapital", în care au fost propuse termene şi măsuri de ", în care au fost propuse termene şi măsuri de 
listare la bursa a unorlistare la bursa a unoraa din companiile aflate în din companiile aflate în 
portofoliul statului român.Transgaz este a douaportofoliul statului român.Transgaz este a douaportofoliul statului român.Transgaz este a doua portofoliul statului român.Transgaz este a doua 
companie de stat pentru care este iniţiat un IPO, după companie de stat pentru care este iniţiat un IPO, după 
cea pentru transportatorul de energie electrică, cea pentru transportatorul de energie electrică, 
Transelectrica.Transelectrica.
IPOIPO--ul pentru Transgaz a fost initiat in conformitate cu ul pentru Transgaz a fost initiat in conformitate cu 
HG nr.1329/2004 privind mandatul institutiei publice HG nr.1329/2004 privind mandatul institutiei publice 
implicate si aprobarea strategiei de privatizare prin implicate si aprobarea strategiei de privatizare prin 

f tă bli ă i tăţi di t f li lf tă bli ă i tăţi di t f li lofertă publică a unor societăţi din portofoliul ofertă publică a unor societăţi din portofoliul 
Ministerului Economiei şi ComerţuluiMinisterului Economiei şi Comerţului (azi MEF), (azi MEF), 
modificată prin HG nr.708/2005.modificată prin HG nr.708/2005.
P i t IPO T i â ă dP i t IPO T i â ă dPrin acest IPO, Transgaz a pus in vânzare un număr de Prin acest IPO, Transgaz a pus in vânzare un număr de 
1.177.384 acţiuni, reprezentând 10% din capitalul 1.177.384 acţiuni, reprezentând 10% din capitalul 
social majorat şi 11,33% din capitalul social actual, social majorat şi 11,33% din capitalul social actual, 
astfel cum se poate observa si din detaliile de mai jos:astfel cum se poate observa si din detaliile de mai jos:
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astfel cum se poate observa si din detaliile de mai jos:astfel cum se poate observa si din detaliile de mai jos:



Numar actiuni puse in vanzare 1.177.384
Procent din capitalul social actual 11,33 %p ,

Procent din capitalul social dupa 
IPO 

10,00% 

C it l i l i i t d IPO 103 888 880 l iCapital social inainte de IPO 103.888.880 lei
Numar de actiuni inainte de IPO 10.388.888
Capital social dupa IPO 117.738.440p p
Numar de actiuni dupa IPO 11.773.844
Valoare nominala 10 lei

/Pret de vanzare 191,92 lei/actiune

Valoare totala pusa in vanzare 225.963.537,28 lei 
Perioada de subscriere 26 nov – 7 dec 2007Perioada de subscriere 26 nov – 7 dec. 2007
Intermediar – Lead Manager Raiffeisen Capital & Investment 
Grup de Distributie Raiffeisen Capital & Investment; 
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Intercapital Invest; Raiffeisen 
Bank 



EsteEste IPOIPO--ulul din România cu valoarea cea mai mare pusă îndin România cu valoarea cea mai mare pusă înEste Este IPOIPO ulul din România cu valoarea cea mai mare pusă în din România cu valoarea cea mai mare pusă în 
vânzare, respectiv 225,96 milioane lei si in acelaşi timp vânzare, respectiv 225,96 milioane lei si in acelaşi timp primul primul 
IPOIPO căruia îi sunt ataşate "căruia îi sunt ataşate "drepturi de alocaredrepturi de alocare", ceea ce ", ceea ce 
reprezinta un instrument financiar nou ce permite investitorilor reprezinta un instrument financiar nou ce permite investitorilor 
avantajul de aavantajul de a--şi fluidiza imediat investiţia dacă doreşte, prin şi fluidiza imediat investiţia dacă doreşte, prin 
tranzacţionarea acestora la BVB înaintea tranzacţionării tranzacţionarea acestora la BVB înaintea tranzacţionării 
acţiunilor.acţiunilor.
Structura acţionariatuluiStructura acţionariatului Transgaz Transgaz înainte de IPOînainte de IPO se prezintă se prezintă 
astfel:astfel:
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DupăDupă IPOIPO şişi exercitareaexercitarea dreptuluidreptului dede preferinţăpreferinţă dede cătrecătre FondulFondul
Proprietatea,statulProprietatea,statul românromân reprezentatreprezentat prinprin MinisterulMinisterul EconomieiEconomiei şişi
Finanţelor,careFinanţelor,care aa renunţatrenunţat lala exercitareaexercitarea dreptuluidreptului dede preferinţă,preferinţă, şişi--
aa diminuatdiminuat deţinereadeţinerea înîn companiecompanie lala 7575,,0101%%,, iariar 1010%% aa revenitrevenit altoraltor
i tit ii tit iinvestitoriinvestitori..
StructuraStructura acţionariatuluiacţionariatului TransgazTransgaz dupa IPO sese prezintăprezintă astfelastfel::
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Transgaz este operatorul tehnic al Sistemul Naţional Transgaz este operatorul tehnic al Sistemul Naţional g p ţg p ţ
de Transport (SNT) al gazelor naturale care se află in de Transport (SNT) al gazelor naturale care se află in 
proprietatea statului, având o importanţă strategică. proprietatea statului, având o importanţă strategică. 
Compania raspunde pentru functionarea SNT in Compania raspunde pentru functionarea SNT in p p pp p p
conditii de calitate, siguranţă, eficienţă economică şi conditii de calitate, siguranţă, eficienţă economică şi 
protecţie a mediului inconjurator;protecţie a mediului inconjurator;
Transgaz asigura fara discriminare accesul la SNTTransgaz asigura fara discriminare accesul la SNTTransgaz asigura fara discriminare accesul la SNTTransgaz asigura fara discriminare accesul la SNT
pentru orice agent economic ce solicita acest lucru. pentru orice agent economic ce solicita acest lucru. 
Emitentul Emitentul detinedetine un monopol natural,fiind singurul un monopol natural,fiind singurul 
posesorposesor de licenta de transport al gazelor naturale inde licenta de transport al gazelor naturale inposesor posesor de licenta de transport al gazelor naturale in de licenta de transport al gazelor naturale in 
Romania;Romania;
Astfel, pe piata de transport nu se pune problema Astfel, pe piata de transport nu se pune problema 
concurentei ci doar a reglementarii care sa permitaconcurentei ci doar a reglementarii care sa permitaconcurentei, ci doar a reglementarii care sa permita concurentei, ci doar a reglementarii care sa permita 
acoperirea costurilor de exploatare si finantarea acoperirea costurilor de exploatare si finantarea 
programului de investitii care sa aduca SNT la programului de investitii care sa aduca SNT la 
stardarde europene;stardarde europene;
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stardarde europene;stardarde europene;



Activitatea de transport a gazelor naturale (exceptie Activitatea de transport a gazelor naturale (exceptie 
cea de tranzit) face parte din segmentul reglementat alcea de tranzit) face parte din segmentul reglementat alcea de tranzit) face parte din segmentul reglementat al cea de tranzit) face parte din segmentul reglementat al 
pietei de gaze din Romania, unde sistemul de preturi si pietei de gaze din Romania, unde sistemul de preturi si 
tarife se stabileste de catre Autoritatea tarife se stabileste de catre Autoritatea Nationala Nationala de de 
ReglementareReglementare in Domeniul Energie Electricein Domeniul Energie Electrice ANRE;ANRE;ReglementareReglementare in Domeniul Energie Electricein Domeniul Energie Electrice--ANRE;ANRE;
Dreptul de exploatare a SNT a fost acordat emitentului Dreptul de exploatare a SNT a fost acordat emitentului 
de catre Agentia Nationala de Resurse Minerale, in de catre Agentia Nationala de Resurse Minerale, in 

CCbaza Acordului de Concesiune semnat pe o perioada baza Acordului de Concesiune semnat pe o perioada 
de 30 de ani (de 30 de ani (20022002-- 2032) si a Licentei de 2032) si a Licentei de ttransport ransport 
valabila pentru o perioada de 15 anivalabila pentru o perioada de 15 ani;;
Pentru utilizarea conductelor magistrale si Pentru utilizarea conductelor magistrale si 
echipamentelor conexe aflate in proprietatea statului echipamentelor conexe aflate in proprietatea statului 
romanroman,,Transgaz plateste o redeventa de 10% din Transgaz plateste o redeventa de 10% din ,, g pg p
veniturile realizate din activitatile de transport si veniturile realizate din activitatile de transport si 
tranzittranzit..
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STRUCTURA IPOSTRUCTURA IPO
Actiuni Oferite Actiuni Oferite 1.177.384 de actiuni noi, ordinare, oferite in cadrul IPO, cu 1.177.384 de actiuni noi, ordinare, oferite in cadrul IPO, cu 

drepturi de alocare atasatedrepturi de alocare atasatedrepturi de alocare atasatedrepturi de alocare atasate

Drepturi de Alocare Drepturi de Alocare 1.177.384 de drepturi de alocare aferente actiunilor emise1.177.384 de drepturi de alocare aferente actiunilor emise

Pretul OferteiPretul Ofertei 191 92 lei/actiune191 92 lei/actiunePretul Ofertei Pretul Ofertei 191,92 lei/actiune 191,92 lei/actiune 

Valoarea ofertei Valoarea ofertei 225,96 milioane lei 225,96 milioane lei ~ 65 milioane ~ 65 milioane ЄЄ

Transe de subscriereTranse de subscriere Transa subscrierilor mariTransa subscrierilor mari -- 60% din oferta 60% din oferta –– orice subscriere orice subscriere 
peste 500.000 lei;peste 500.000 lei;
Transa subscrierilor miciTransa subscrierilor mici –– 40% din oferta 40% din oferta –– orice subscriere orice subscriere 
intre 2.112,12 lei ( echivalentul a 11 actiuni ) si 500.000 lei intre 2.112,12 lei ( echivalentul a 11 actiuni ) si 500.000 lei 

Metoda de alocareMetoda de alocare ProPro--rata pentru intreaga ofertarata pentru intreaga ofertaMetoda de alocareMetoda de alocare ProPro--rata pentru intreaga oferta rata pentru intreaga oferta 

Utilizarea fondurilor din ofertaUtilizarea fondurilor din oferta Sustinerea finantarii programului de investitii pe anul 2008 Sustinerea finantarii programului de investitii pe anul 2008 
care cuprinde investitii in valoare de 366,8 milioane lei care cuprinde investitii in valoare de 366,8 milioane lei 

Listare actiuniListare actiuni Bursa de Valori Bucuresti Bursa de Valori Bucuresti –– preconizat Categoria Ipreconizat Categoria I

Listare drepturi de alocareListare drepturi de alocare Bursa de Valori Bucuresti Bursa de Valori Bucuresti –– Sectiunea drepturi Sectiunea drepturi –– Categoria 3Categoria 3

LockLock up pentru Fondul Proprietateaup pentru Fondul Proprietatea Perioada de 6 luni dupa listarea actiunilor pe bursaPerioada de 6 luni dupa listarea actiunilor pe bursa
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LockLock--up pentru Fondul Proprietatea up pentru Fondul Proprietatea Perioada de 6 luni dupa listarea actiunilor pe bursaPerioada de 6 luni dupa listarea actiunilor pe bursa



CALENDARUL IPOCALENDARUL IPO
Perioada de Oferta Perioada de Oferta 26 noiembrie 26 noiembrie –– 7 decembrie 20077 decembrie 2007

Data AlocariiData Alocarii 11 Decembrie 200711 Decembrie 2007

Data DecontariiData Decontarii 14 Decembrie 200714 Decembrie 2007Data Decontarii Data Decontarii 14 Decembrie 200714 Decembrie 2007

Tranzactionare drepturi de Tranzactionare drepturi de 
alocare la BVBalocare la BVB

19 Decembrie 200719 Decembrie 2007
alocare la BVBalocare la BVB

Conversia drepturilor de alocare Conversia drepturilor de alocare In momentul inregistrarii majorarii de In momentul inregistrarii majorarii de 
capital la Depozitarul Central drepturilecapital la Depozitarul Central drepturilecapital la Depozitarul Central, drepturile capital la Depozitarul Central, drepturile 
de alocare se convertesc in actiuni nou de alocare se convertesc in actiuni nou 
emise emise 

Tranzactionare actiuni la BVB Tranzactionare actiuni la BVB Februarie 2008Februarie 2008
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PROCESUL DE SUBSCRIEREPROCESUL DE SUBSCRIERE
Conditii pentru Conditii pentru 
validarea subscrierilorvalidarea subscrierilor

Plata banilor aferenti subscrierii sau garantarea Plata banilor aferenti subscrierii sau garantarea 
subscrierii de catre un custode subscrierii de catre un custode 

Unde se poateUnde se poate RCIRCI 2 locatii; Raiffeisen Bank2 locatii; Raiffeisen Bank 122 locatii122 locatiiUnde se poate Unde se poate 
subscrie? subscrie? 

RCI RCI -- 2 locatii; Raiffeisen Bank 2 locatii; Raiffeisen Bank –– 122 locatii 122 locatii 
Intercapital Invest Intercapital Invest –– 6 locatii 6 locatii 

Orarul de subscriereOrarul de subscriere Zilnic intre 9:00 si 15:00 ora Romaniei, de luni Zilnic intre 9:00 si 15:00 ora Romaniei, de luni 
pana vineri exceptand ultima zi a ofertei candpana vineri exceptand ultima zi a ofertei candpana vineri, exceptand ultima zi a ofertei cand pana vineri, exceptand ultima zi a ofertei cand 
programul este intre 9:00 si 13:00 programul este intre 9:00 si 13:00 

Cine poate subscrie?Cine poate subscrie? Orice persoana fizica sau juridica, rezidenta sau Orice persoana fizica sau juridica, rezidenta sau 
nerezidenta ( exceptand cetateni SUA)nerezidenta ( exceptand cetateni SUA)nerezidenta ( exceptand cetateni SUA) nerezidenta ( exceptand cetateni SUA) 

Unde se poate consulta Unde se poate consulta 
prospectul de prospectul de 
emisiune?emisiune?

Toate locatiile in care se poate subscrie, sediul Toate locatiile in care se poate subscrie, sediul 
emitentului, Website: emitentului, Website: www.transgaz.rowww.transgaz.ro; ; 
www.rciro.rowww.rciro.ro; ; www.raiffeisen.rowww.raiffeisen.ro; ; 
www.intercapital.rowww.intercapital.ro..

Nu exista comision la subscriere!   Nu exista alocare preferentiala;Nu exista comision la subscriere!   Nu exista alocare preferentiala;
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Toti investitorii primesc actiuni cu drepturi atasate proToti investitorii primesc actiuni cu drepturi atasate pro--rata!rata!



P t ăti i d l iP t ăti i d l i IPOIPOPentru pregătirea, promovarea şi derularea unui Pentru pregătirea, promovarea şi derularea unui IPOIPO
este necesareste necesaraa selectarea unei societăţi de servicii de selectarea unei societăţi de servicii de 
învestiţii financiare autorizata de instituţiile pietei de învestiţii financiare autorizata de instituţiile pietei de 

it l ă d fă tf l d ti it tit l ă d fă tf l d ti it tcapital să desfăşoare o astfel de activitate;capital să desfăşoare o astfel de activitate;
TRANSGAZ TRANSGAZ impreuna cu instituţia implicată în impreuna cu instituţia implicată în 
privatizare privatizare ––OPSPI a pregatit in acest sens, respectând OPSPI a pregatit in acest sens, respectând 
principiile transparenţei şi liberei concurenţe, un caiet principiile transparenţei şi liberei concurenţe, un caiet 
de sarcini şi a organizat de sarcini şi a organizat licitatie publicalicitatie publica, la care au , la care au 
depus oferte un număr de 5 societăţi de investiţii depus oferte un număr de 5 societăţi de investiţii p ţ ţp ţ ţ
financiare;financiare;
În urma analizării şi evaluării de catre o comisie În urma analizării şi evaluării de catre o comisie 
formată din reprezentanţii Transgaz şi OPSPI aformată din reprezentanţii Transgaz şi OPSPI aformată din reprezentanţii Transgaz şi OPSPI a formată din reprezentanţii Transgaz şi OPSPI a 
ofertelor depuse a fost desemnată câştigătoare oferta ofertelor depuse a fost desemnată câştigătoare oferta 
Raiffeisen Capital & Investment Bucureşti;Raiffeisen Capital & Investment Bucureşti;
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După comunicarea rezultatului, sDupă comunicarea rezultatului, s--a covocat la a covocat la 
negocieri societatea câştigătoare şi a fostnegocieri societatea câştigătoare şi a fostnegocieri societatea câştigătoare  şi a fost negocieri societatea câştigătoare  şi a fost 
încheiat contractul de prestări servicii de încheiat contractul de prestări servicii de 
investiţii financiare, în vederea pregătirii, investiţii financiare, în vederea pregătirii, 
promovării şi derulării IPOpromovării şi derulării IPO--ului, iar ului, iar 
intermediarul a semnat la rândul său contracte intermediarul a semnat la rândul său contracte 
cu subcontractanti pentru realizarea duecu subcontractanti pentru realizarea due--cu subcontractanti pentru realizarea duecu subcontractanti pentru realizarea due
dilligencedilligence--ului financiar, juridic, tehnic şi  a ului financiar, juridic, tehnic şi  a 
publicităţii;publicităţii;
ÎÎÎn vederea monitorizării şi gestionării întregului În vederea monitorizării şi gestionării întregului 
proces al IPOproces al IPO--ului au fost constituite prin ordin ului au fost constituite prin ordin 
al ministrului economiei şi finanţelor douăal ministrului economiei şi finanţelor douăal ministrului economiei şi finanţelor, două al ministrului economiei şi finanţelor, două 
grupuri de lucru, respectiv Comisia de listare şi grupuri de lucru, respectiv Comisia de listare şi 
Secretariatul tehnic, care au avut misiunea de a Secretariatul tehnic, care au avut misiunea de a 
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gestiona şi urmari realizarea eficientă a acestui gestiona şi urmari realizarea eficientă a acestui 
procesproces..



TToate etapele parcurse, au făcut obiectuloate etapele parcurse, au făcut obiectulTToate etapele parcurse, au făcut obiectul oate etapele parcurse, au făcut obiectul 
calendarului ofertei publice iniţiale calendarului ofertei publice iniţiale ––anexa la anexa la 
contractul contractul de prestari servicii de investitii de prestari servicii de investitii 
financiarefinanciare şi au fost în concordanţă cuşi au fost în concordanţă cufinanciarefinanciare şi au fost în concordanţă cu şi au fost în concordanţă cu 
prvederile reglementărilor legale naţionale şi prvederile reglementărilor legale naţionale şi 
europene privind operaţiunile pe piaţa de europene privind operaţiunile pe piaţa de 
capital;capital;capital; capital; 
Calendarul a inclus atât etapele ce au fost de Calendarul a inclus atât etapele ce au fost de 
parcurs cât şi perioada alocată pentru parcurs cât şi perioada alocată pentru 

li l tf l î ât IPOli l tf l î ât IPO l T ăl T ărealizarea lor, astfel încât IPOrealizarea lor, astfel încât IPO--ul Transgaz să ul Transgaz să 
poata fi realizat în perioada aprilie 2007poata fi realizat în perioada aprilie 2007--
noiembrie 2007noiembrie 2007-- respectiv 7 luni;respectiv 7 luni;pp
IPOIPO--ul TRANSGAZul TRANSGAZ a inclus următoarele a inclus următoarele 
etape: etape: 
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ETAPE ALE IPO ETAPE ALE IPO -- 11
Derularea operaţiunilor de dueDerularea operaţiunilor de due--dilligence juridic, financiar, tehnicdilligence juridic, financiar, tehnic

Furnizarea de către Emitent a informaţiilor necesare pregătirii raportului de evaluare Furnizarea de către Emitent a informaţiilor necesare pregătirii raportului de evaluare 

Pregătirea raportului de evaluare Pregătirea raportului de evaluare 

Furnizarea de către emitent a informaţiilor pentru pregătirea prospectului preliminar de ofertă Furnizarea de către emitent a informaţiilor pentru pregătirea prospectului preliminar de ofertă 
p blicăp blicăpublică publică 
Pregătirea Prospectului preliminar de oferta publică Pregătirea Prospectului preliminar de oferta publică 

Obţinerea aprobării Consiliului de Administraţie pentru Prospectul preliminar si aprobarea lui Obţinerea aprobării Consiliului de Administraţie pentru Prospectul preliminar si aprobarea lui 
de catre CNVM de catre CNVM 
Pregătirea şi elaborarea Raportului de Analiză Independent Pregătirea şi elaborarea Raportului de Analiză Independent 

PrePre--marketing, determinarea preţului, semnarea Memorandumului de investiţie, care a cuprins marketing, determinarea preţului, semnarea Memorandumului de investiţie, care a cuprins 
următoarele subetape:următoarele subetape:

d l l i d ( dd l l i d ( d h )h ) l i di ii dl i di ii dderularea tuneului de prezentare (roadderularea tuneului de prezentare (road--show);show); culegere indicaţii de preţ culegere indicaţii de preţ 

derularea operaţiunilor de investigare a interesului investiţionalderularea operaţiunilor de investigare a interesului investiţional

cuantificarea intenţiilor de investirecuantificarea intenţiilor de investire

AGEA t b ţ l iAGEA t b ţ l iconvocare AGEA pentru aprobarea preţuluiconvocare AGEA pentru aprobarea preţului

obţinerea aprobării CA şi AGEA privind preţulobţinerea aprobării CA şi AGEA privind preţul

publicarea hotărârii AGEA privind preţul de emisiune în MOpublicarea hotărârii AGEA privind preţul de emisiune în MO

i d d iţii l h t AGEAi d d iţii l h t AGEA
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perioada de opoziţii la hotararea AGEAperioada de opoziţii la hotararea AGEA

acordarea dreptului de preferinţă Fondului Proprietateaacordarea dreptului de preferinţă Fondului Proprietatea

pregătirea şi finalizarea Memorandumului de Investiţiepregătirea şi finalizarea Memorandumului de Investiţie



ETAPE ALE IPO -- 22
Incheierea contractului cu Depozitarul Central atât pentru servicii de registru cât şi pentru Incheierea contractului cu Depozitarul Central atât pentru servicii de registru cât şi pentru 
drepturile de alocaredrepturile de alocaredrepturile de alocaredrepturile de alocare
Elaborarea şi aprobarea de către CNVM a Prospectului final de ofertă publicăElaborarea şi aprobarea de către CNVM a Prospectului final de ofertă publică
Obţinerea aprobării CNVM pentru amendamentul la prospectul final de oferta publicăObţinerea aprobării CNVM pentru amendamentul la prospectul final de oferta publică
Desfăşurarea campaniei de promovare prin pregătirea campaniei, publicarea anunţului de ofertăDesfăşurarea campaniei de promovare prin pregătirea campaniei, publicarea anunţului de ofertăDesfăşurarea campaniei de promovare prin pregătirea campaniei, publicarea anunţului de ofertă Desfăşurarea campaniei de promovare prin pregătirea campaniei, publicarea anunţului de ofertă 
(15 nov.2007) derularea campaniei publicitare obligatorii şi voluntare, tipărirea şi distribuirea (15 nov.2007) derularea campaniei publicitare obligatorii şi voluntare, tipărirea şi distribuirea 
documentelor de ofertă;documentelor de ofertă;
Perioada de aşteptare între anunţ şi începerea oferteiPerioada de aşteptare între anunţ şi începerea ofertei
Perioada de derulare a ofertei (26Perioada de derulare a ofertei (26 novnov 07dec 2007)07dec 2007) 10 zile lucrătoare10 zile lucrătoarePerioada de derulare a ofertei (26Perioada de derulare a ofertei (26 nov.nov.--07dec.2007) 07dec.2007) -- 10 zile lucrătoare10 zile lucrătoare

Certificarea de către CNVM a închiderii cu succes a oferteiCertificarea de către CNVM a închiderii cu succes a ofertei
Înregistrarea la CNVM şi la Depozitarul central a drepturilor de alocareÎnregistrarea la CNVM şi la Depozitarul central a drepturilor de alocare

Notificarea investitorilor privind drepturile de alocare cuvenite în urma subscrierii şi a rezultatelorNotificarea investitorilor privind drepturile de alocare cuvenite în urma subscrierii şi a rezultatelorNotificarea investitorilor privind drepturile de alocare cuvenite în urma subscrierii şi a rezultatelor Notificarea investitorilor privind drepturile de alocare cuvenite în urma subscrierii şi a rezultatelor 
oferteiofertei
Pregătirea documentelor necesare tranzacţionării la BVB la Categoria 1Pregătirea documentelor necesare tranzacţionării la BVB la Categoria 1-- Drepturi Drepturi --a drepturilor de a drepturilor de 
alocare (raportul fiind 1 drept de alocare = 1 acţiune)alocare (raportul fiind 1 drept de alocare = 1 acţiune)
Tran acţionarea drept rilor de alocare pe B rsa de Valori B c reştiTran acţionarea drept rilor de alocare pe B rsa de Valori B c reştiTranzacţionarea drepturilor de alocare pe Bursa de Valori BucureştiTranzacţionarea drepturilor de alocare pe Bursa de Valori Bucureşti
Înregistrarea mÎnregistrarea majorarii ajorarii de capital la Oficiul Registrului Comerţului şi la Depozitarul Centralde capital la Oficiul Registrului Comerţului şi la Depozitarul Central
Perioada de opoziţie la înregistrarea mPerioada de opoziţie la înregistrarea majorarii ajorarii de capital la Registrul Comerţuluide capital la Registrul Comerţului
Obţinerea certificatului de emitent de valori mobiliareObţinerea certificatului de emitent de valori mobiliare
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Obţinerea certificatului de emitent de valori mobiliareObţinerea certificatului de emitent de valori mobiliare
Aprobarea listării la BVB ( conform calendarului ofertei Aprobarea listării la BVB ( conform calendarului ofertei –– feb.2008)feb.2008)
Începerea tranzacţionării la BVB a acţiunilor Transgaz Începerea tranzacţionării la BVB a acţiunilor Transgaz –– simbol TGN; cod ISIN ROTGNTACNOR8; simbol TGN; cod ISIN ROTGNTACNOR8; 
cod CFI cod CFI -- ESVUFRESVUFR



ÎÎÎn scopul realizării eficiente a pregatirii, promovarii şi În scopul realizării eficiente a pregatirii, promovarii şi 
derularii acestui proces,derularii acestui proces,EEmitentul şi mitentul şi IIntermediarul au ntermediarul au 
convenit o strategie de lucru atât în ceea ce priveşte convenit o strategie de lucru atât în ceea ce priveşte 
solicitarea datelor, informaţiilor, pregătirea şi solicitarea datelor, informaţiilor, pregătirea şi 
transmiterea documentelor, cât şi în ceea ce priveşte transmiterea documentelor, cât şi în ceea ce priveşte 
întălnirile de lucru între ei, cele între ei şi întălnirile de lucru între ei, cele între ei şi 
reprezentanţii subcontractanţilor intermediarului, dar reprezentanţii subcontractanţilor intermediarului, dar 
şi al întălnirilor cu consultantii legali şi auditorii şi al întălnirilor cu consultantii legali şi auditorii 
EEmitentului.mitentului.
In fapt, întreg personalul din administraţia In fapt, întreg personalul din administraţia 
Transgaz a fost implicat în acest proces pe Transgaz a fost implicat în acest proces pe 
care conducerea companiei echipa decare conducerea companiei echipa decare conducerea companiei, echipa de care conducerea companiei, echipa de 
proiect , împreuna cu proiect , împreuna cu IIntermediarul au reuşit ntermediarul au reuşit 
să îl finalizeze cu succes.să îl finalizeze cu succes.

1616



TRANSGAZ TRANSGAZ 
U fl i d i lU fl i d i lUn nou suflu pentru piata de capitalUn nou suflu pentru piata de capital

R d dR d dRecord deRecord de
subscriitorisubscriitori

Prima oferta Prima oferta 
care folosestecare foloseste Cea mai mare Cea mai mare 

d ti id ti i

Cel mai mare IPO Cel mai mare IPO 
din Romania din Romania 

drepturi de drepturi de 
alocare alocare 

cerere de actiuni cerere de actiuni 
din  Romania din  Romania dupa valoarea dupa valoarea 

pusa in vanzarepusa in vanzare

Cea mai amplaCea mai ampla
retea de distributie retea de distributie 

pestepeste
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peste peste 
130 de locatii 130 de locatii 



AVANTAJELE investitiei in AVANTAJELE investitiei in 
ti ilti il TRANSGAZTRANSGAZactiunile actiunile TRANSGAZTRANSGAZ

Pozitie de piata sigura,fiind monopol pe piata Pozitie de piata sigura,fiind monopol pe piata p g p p pp g p p p
transportului gazelor naturale;transportului gazelor naturale;
Venituri stabile si predictibile conform metodologiei Venituri stabile si predictibile conform metodologiei 
“revenue cap”;“revenue cap”;“revenue cap”;“revenue cap”;
Strategie axata pe investitii in Sistemul National de Strategie axata pe investitii in Sistemul National de 
Transport si pe imbunatatirea eficientei operationale;Transport si pe imbunatatirea eficientei operationale;p p p ;p p p ;
Politica de dividende atractiva Politica de dividende atractiva –– minimum 50%;minimum 50%;
Expunere unica pe segmentul de transport al gazelor Expunere unica pe segmentul de transport al gazelor 
naturale in zona Europei Centrale si de Est;naturale in zona Europei Centrale si de Est;
Participarea la cel mai mare IPO de la Bursa de Participarea la cel mai mare IPO de la Bursa de 
Valori BucurestiValori Bucuresti

1818

Valori Bucuresti Valori Bucuresti 



ECHIPA DE PROIECTECHIPA DE PROIECT
INTERMEDIAR FINANCIAR INTERMEDIAR FINANCIAR ––
LEAD MANAGER LEAD MANAGER 

RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT 

CONSULTANT TEHNIC CONSULTANT TEHNIC ROMANIAN AMERICAN ENTERPRISE FUNDROMANIAN AMERICAN ENTERPRISE FUND RAEFRAEFCO SU CCO SU C ROMANIAN AMERICAN ENTERPRISE FUND ROMANIAN AMERICAN ENTERPRISE FUND ––RAEFRAEF
CONSULTANT CONSULTANT 
FINANCIAR FINANCIAR 

BDO CONTI AUDITBDO CONTI AUDIT

CONSULTANT PENTRUCONSULTANT PENTRU GMP ADVERTISINGGMP ADVERTISINGCONSULTANT PENTRU CONSULTANT PENTRU 
PUBLICITATE PUBLICITATE 

GMP ADVERTISING GMP ADVERTISING 

CONSULTANT JURIDIC CONSULTANT JURIDIC 
GENERALGENERAL

NESTOR NESTOR DICULESCU KINGSTON PETERSEN NESTOR NESTOR DICULESCU KINGSTON PETERSEN ––
NNDKPNNDKP

CONSULTANT JURIDIC CONSULTANT JURIDIC 
PRIVIND DREPTURILE DE PRIVIND DREPTURILE DE 
ALOCARE ALOCARE 

BOSTINA SI ASOCIATII BOSTINA SI ASOCIATII 

GRUPUL DE DISTRIBUTIEGRUPUL DE DISTRIBUTIE RAIFFEISEN BANK; INTERCAPITAL INVEST; RAIFFEISENRAIFFEISEN BANK; INTERCAPITAL INVEST; RAIFFEISENGRUPUL DE DISTRIBUTIE GRUPUL DE DISTRIBUTIE RAIFFEISEN BANK; INTERCAPITAL INVEST; RAIFFEISEN RAIFFEISEN BANK; INTERCAPITAL INVEST; RAIFFEISEN 
CAPITAL & INVESTMENTCAPITAL & INVESTMENT

CONSULTANTII CONSULTANTII 
EMITENTULUI EMITENTULUI 

AUDITOR FINANCIAR AUDITOR FINANCIAR --
PRICEWATERHOUSECOOPER’SPRICEWATERHOUSECOOPER’S
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CONSULTANT JURIDIC CONSULTANT JURIDIC –– RADU TARACILA RADU TARACILA 
PADURARI RETEVOESCU PADURARI RETEVOESCU –– RTPR RTPR 



IMPREUNA  CU IMPREUNA  CU 
REPREZENTANTII REPREZENTANTII 

MINISTERULUI ECONOMIEI SIMINISTERULUI ECONOMIEI SIMINISTERULUI ECONOMIEI SI MINISTERULUI ECONOMIEI SI 
FINANTELOR FINANTELOR 

SISI ORGANELE DE CONDUCEREORGANELE DE CONDUCERESI SI ORGANELE DE CONDUCERE ORGANELE DE CONDUCERE 
ALE ALE SNTGN TRANSGAZSNTGN TRANSGAZ
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ADUCE MULTUMIRIADUCE MULTUMIRIADUCE MULTUMIRI ADUCE MULTUMIRI 
INSTITUŢIILOR PIEŢEI DE CAPITALINSTITUŢIILOR PIEŢEI DE CAPITAL
DIN ROMÂNIA PENTRU SPRIJINUL DIN ROMÂNIA PENTRU SPRIJINUL 

ACORDAT ÎN REALIZAREA CU ACORDAT ÎN REALIZAREA CU CO CUCO CU
SUCCES A ACESTUI  SUCCES A ACESTUI  IPO IPO 

IARIAR DUMNEAVOASTRĂDUMNEAVOASTRĂ PENTRUPENTRUIAR IAR DUMNEAVOASTRĂDUMNEAVOASTRĂ PENTRU PENTRU 
ATENŢIA ACORDATĂ!ATENŢIA ACORDATĂ!
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