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IPO-UL ELECTRICA, CEL MAI MARE IPO DIN ISTORIA BURSEI DE VALORI 

BUCURESTI 

 

Electrica a vandut 177.188.744 actiuni si GDR-uri (aproximativ 51% din toate actiunile existente 

ulterior majorarii de capital) intr-o oferta publica initiala (IPO), care s-a derulat in perioada 16 – 25 

iunie, pentru aproximativ 1,95 miliarde lei (aproximativ 444 milioane euro). Actiunile vor fi 

tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti. 

 

Volumul de actiuni oferite a fost suprasubscris de aproximativ doua ori. Investitorii au cumparat 

142.007.744 actiuni (80,14% din IPO) si 8.795.250 GDR-uri (19,86% din IPO). Raportul 

actiuni/GDR-uri este mai favorabil decat la oferta Romgaz derulata in ultimul trimestru al anului 2013, 

cand aproape 2/3 din valorile mobiliare au fost vandute ca actiuni si 1/3 ca GDR-uri. 

 

Investitorii institutionali au cumparat 79% din valorile mobiliare vandute in cadrul IPO-ului si 

investitorii de retail diferenta de 21%. Investitorilor de retail le-a fost realocat un pachet suplimentar 

de actiuni, de 6%, fata de transa initiala.  

 

Majoritatea investitorilor institutionali care au subscris la IPO sunt din Romania, Polonia, Marea 

Britanie si SUA, potrivit datelor facute publice. 

 

Investitorii institutionali au primit 104.798.107 actiuni, la pretul de 11 lei/actiune, si 8.795.250 GDR-

uri la pretul de 13,66 dolari/GDR. 

 

Marilor investitori de retail le-au fost alocate 17.718.875 actiuni (10% din volumul total al IPO-ului) la 

pretul de 11 lei/actiune.  

 

Micii investitori de retail au cumparat 19.490.762 actiuni (11% din IPO), din care 10.891.971 actiuni 

la pretul de 10,45 lei/actiune si 8.598.791 actiuni la pretul de 11 lei/actiune. Micii investitori care au 

subscris mai mult de 1.000 de actiuni au beneficiat de un discount de 5% din pretul final al ofertei 

pentru subscrierile realizate in primele cinci zile ale ofertei.  

 

Au fost aproximativ 11.600 de cumparatori pentru valorile mobiliare vandute in IPO, potrivit datelor 

facute publice de Raiffeisen Bank, managerul sindicatului care a intermediat IPO-ul. 

 

Dupa IPO, statul roman ramane cel mai mare actionar, cu 48,8% din actiunile Electrica, dar 

participatia sa poate creste la 49,9% daca va fi exercitata optiunea de stabilizare. Ministrul delegat 

pentru Energie Razvan Nicolescu a afirmat vineri, 27 iunie, ca Banca Europeana pentru Reconstructie 

si Dezvoltare a devenit al doilea mare actionar al Electrica dupa ce a cumparat actiuni de 75 milioane 

euro in IPO-ul incheiat pe 25 iunie. Tot potrivit Ministrului Nicolescu, ING este cel de-al treilea mare 

actionar al Electrica.  

 

Sindicatul a fost format din Citigroup Global Markets Limited, Raiffeisen Bank si Societe Generale, 

impreuna cu BRD – Groupe Societe Generale si Swiss Capital. 

 

Despre Electrica 

Electrica este unul dintre cei mai importanti jucatori ai sectorului distributiei, furnizarii energiei 

electrice si ai serviciilor energetice din Romania.  Prin filialele de distributie – Transilvania Nord, 



 

 

Transilvania Sud si Muntenia Nord – filiala Electrica Furnizare si prin cele sase societati de sevicii 

energetice care desfasoara activitati la nivel national, Electrica SA deserveste aproximativ 3,5 

milioane de clienti. 

Informatii suplimentare despre companie sunt disponibile pe www.electrica.ro. 

 

 

 

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati:  

Stefan Musgociu, PR Expert, +40.726.325.002, stefan.musgociu@bvb.ro 
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