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Discursul Directorului General Romgaz la aniversarea a 5 ani de la listarea 

Romgaz la Bursa de Valori Bucuresti şi la Bursa din Londra 

 

Doamnelor și domnilor, 

Îmi face mare plăcere să fiu alături de dumneavoastră astăzi, la aniversarea a cinci ani de la 

listarea Romgaz la Bursa de Valori București. Cotarea Romgaz la Bursă și listarea sa secundară 

pe Bursa din Londra au evidențiat potențialul României ca destinație pentru investitori şi a sporit 

interesul acestora pentru activitatea companiei noastre. 

IPO–ul Romgaz a fost cea mai mare ofertă publică realizată în ţara noastră şi a reprezentat 

prima privatizare a unei societăţi din România care a beneficiat de o componentă de GDR–uri. 

În proporţie de 60% oferta Romgaz a fost achiziţionată de investitori instituţionali din exteriorul 

ţării, în timp ce 40% din IPO a fost subscris de către instituţiile şi publicul din România, doar 15% 

(20% după majorare) din acţiunile scoase la vânzare au revenit investitorilor persoane fizice. 

Acest lucru ne-a arătat că listarea Romgaz pe piaţa de capital a fost un real succes şi a poziţionat 

compania în topul companiilor tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti şi a atras un interes 

crescut din partea investitorilor internaționali, promovând astfel România și piața românească 

de capital la nivel internaţional.  

O piață de capital profundă şi lichidă asigură de asemenea o bază solidă pentru creştere. După 

cum a arătat experienţa altor pieţe în dezvoltare, profunzimea şi maturitatea pieţei de capital 

româneşti ar evolua mai rapid dacă mai multe societăţi de stat ar fi conduse de către manageri 

profesionişti şi ar fi listate pe piaţa de capital. Bursa reprezintă nu doar o alternativă de finanţare 

cât şi încredere, expunere, credibilitate şi vizibilitate la nivel national şi internaţional pentru toţi 

actorii listaţi. 

Promovarea neîntreruptă de către managementul Romgaz a unei guvernanțe corporative solide 

în cadrul companiei a ajutat la creșterea profitabilității acesteia şi la crearea unui cadru 

transparent, coerent şi solid de acţiune în vederea eficientizării activitaţii şi creării de valoare 

adaugată pentru acţionari. 

Cu ocazia acestei a cincea aniversări a listării Romgaz la Bursa de Valori Bucureşti, felicit echipa 

Romgaz pentru munca lor de excepţie, pentru că au construit fundamentul pentru prosperitatea 

viitoare a companiei şi îi asigur că împreună vom reusi să împingem limitele şi să construim o 

moştenire pe fundaţiile solide ale muncii şi ingeniozităţii fiecăruia dintre noi. 

Vă mulţumesc!  

 

Adrian Constantin Volintiru 

Director General Romgaz 


