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Nu prea mai sunt sanse de creștere  
Conpet (COTE) operează rețeaua națională de transport țiței, gazolină și condensat. Societatea 

deține un contract de concesiune pe 30 de ani pentru operarea rețelei, până în anul 2032, furnizând 

servicii pentru sectorul intern de rafinare. Transportă țiței pentru doi clienți semnificativi: Petrom 

(83% din vânzările pe anul 2015) și Petrotel Lukoil (15% din vânzările pe anul 2015). Apreciem  

Conpet ca fiind un jucator  active de dividende, deoarece operează într-un sector de activitate 

reglementat. Metodologia de stabilire a tarifelor (cost plus) asigură un anumit profit și fonduri pentru 

investiții chiar cu depășirea nevoilor societății, ceea ce a determinat o întărire a poziției nete de 

numerar a Conpet (380 milioane RON la sfârșitul lunii decembrie 2015, 62% din capitalizarea 

bursieră). Astfel, ne așteptăm ca rata de distribuție a dividendelorsă se situeze la 92% pe termen 

lung, și considerăm randamentul dividendelor la aproximativ 8% în perioada 2015e-20e, în linie cu 

celelalte utilități reglementate. Societatea este interesată de câteva proiecte strategice (conducta 

Pancevo, depozitarea de rezerve strategice de produse petroliere) în vederea utilizării numerarului, 

dar o decizie finală pare încă îndepărtată. Cu toate acestea, dividende speciale ar putea fi distribuite 

din rezultatul reportat (73,5 milioane RON la sfârșitul lunii decembrie, 8,5 RON per acțiune) iar 

Consiliul ar urma să discute această posibilitate până la sfârșitul lunii martie, dar statul a votat în 

general împotriva propunerilor similare anterioare. Observăm șanse sporite pentru distribuțiile 

speciale în cazul nematerializării proiectelor strategice. În evaluarea noastră am utilizat două metode: 

DCF și DDM. Nu am inclus în modelul nostru DDM niciun dividend special; rezultă o valoare justă la 

12 luni de 61,3 RON. Cu toate acestea, poziția monetară integrală este reflectată în modelul nostru 

DCF (valoarea justă la 12 luni cum-dividend de 94,7 RON). Am stabilit un PT la 12 luni în valoare de 

78 RON, media valorilor juste obținute prin aceste metode, ceea ce implică un potențial de majorare 

de 10%, și am inițiat acoperirea noastră cu o recomandare de PĂSTRARE, deoarece considerăm că 

distribuțiile monetare speciale sunt departe de a fi sigure în viitorul apropiat. 

Cel mai semnificativ risc privind profitabilitatea Conpet este riscul de reglementare, deoarece există 

o diferență considerabilă între marja efectivă EBIT (aprox. 15% 

anul trecut) și ceea ce autoritatea de reglementare consideră 

a fi normal (5% anul acesta, o reducere de la aprox. 6% a nul 

anterior). Diferența provine de la costurile scăzute realizate și volumele 

mai mari decât cele previzionate față de estimările utilizate la stabilirea 

tarifelor. Autoritatea de reglementare poate adopta o poziție mai fermă și poate reduce 

profitabilitatea Conpet, din moment ce deja a propus EBIT reglementată mai scăzută pentru 2016. 

Considerăm că majorarea tarifelor de transport va continua să fie plafonată la inflație, în cel mai 

fericit caz, aspect care nu ar reduce efectivul negativ al scăderii volumelor de țiței intern în totalul 

veniturilor. Cu toate acestea, conform scenariului nostru de bază acțiunile autorității de reglementare 

pot genera doar o reducere moderată a marjei EBIT a Conpet, de la 15% în 2015 la 12% în 2020e, 

ceea ce ar continua să depășească suma considerată de ANRM ca profit reglementat.
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Valori și rate cheie      

RON 12/2014 12/2015 12/2016e 12/2017e 12/2018e 

Vânzări (milioane) 375 381 367 352 342 

EBITDA (milioane) 101 114 108 99 94 

EBIT (milioane) 55 62 60 53 47 

Profit net a.m. (milioane) 51 54 56 53 54 

Câștiguri per acțiune (adj.) 5.940 6.271 6.450 6.098 6.245 

Creștere ajustată cu EPS 64.3% 5.6% 2.9% -5.5% 2.4% 

Rată ajustată PE 9.3 12.3 11.0 11.6 11.4 

DPS 5.94 5.77 5.93 5.61 5.75 

Randamentul dividendului 10.8% 7.5% 8.4% 7.9% 8.1% 
EV/EBITDA 1.3 2.5 1.7 1.7 1.5 

Valoare contabilă preț 0.7 0.9 0.8 0.7 0.7 
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Declanșatori preț 
acțiune 

  

Declanșator Impuls Explicație 

Politica privind dividendele pozitiv ■ Managementul a afirmat că posibilitatea de acordare a unui dividend special poate fi discutată până la sfârșitul lunii martie. 
■ Ne așteptăm ca DY 2015e să se situeze în jur de 8%. 

Volume interne negative ■ Petrom a previzionat pentru autoritatea de reglementare că volumele de țiței intern transportate vor scădea în 2016e cu 6% 
comparativ cu anul trecut. 

Clienți neutru ■ Al doilea cel mai mare client, Petrotel, face obiectul cercetării pentru evaziune fiscală, iar societatea sa mamă (Lukoil) amenință cu 

închiderea operațiunilor locale. Procesul este blocat în prezent. 
Diversificarea activității neutru ■ Reglementările privind depozitarea obligatorie de produse petroliere pot fi adoptate anul acesta. Conpet ar putea derula planul 

de intrare pe acest segment de piață. 
Sursa: Raiffeisen Bank   

 

Caz de investiție 
Monopol privind transportul de țiței brut Conpet este unicul transportator intern de țiței, gazolină și condensat, care funcționează în 

conformitate cu un contract de concesiune încheiat cu Agenția Națională pentru Resurse 

Minerale (ANRM). Societatea prestează servicii pentru sectorul local de rafinare, format în prezent 

din trei rafinării care încă funcționează: Petrobrazi (OMV Petrom), Petrotel (Lukoil) și Petromidia 

(Rompetrol). Acest sector s-a redus în mod constant de la apogeul său, în timpul regimului 

comunist, iar în anul 2015 rafinăriile active au procesat doar 11,4 milioane tone de țiței, reflectând 

o rată de utilizare de 33%. Declinul sectorului de rafinare a afectat de asemenea Conpet, care 

utilizează doar 25% din capacitatea sa. Mediul prețului scăzut al țițeiului a contribuit la o creștere 

a marjelor de rafinare până în trimestrul al treilea al anului 2015, dar atât Petrom cât și Rompetrol 

Rafinare au postat marje mai scăzute în trimestrul al patrulea al anului 2015, comparativ cu același 

trimestru al anului anterior. Considerăm că volumele importate pot rămâne peste media istorică 

în acest an ca urmare a marjelor de rafinare încă atractive, dar declinul volumelor totale 

transportate pentru Conpet va continua pe termen lung ca urmare a reducerii producției interne 

de țiței, astfel cum a menționat Petrom. 

Metoda cost plus Tarifele sunt stabilite pe baze anuale de ANRM conform unei metodologii cost plus. Acestea sunt 

bazate pe o formulă care adaugă la costurile estimative de operare cota de modernizare, inflație 

și profitul operațional considerat rezonabil de către autoritatea de reglementare, toate împărțite 

la volumele transportate estimate aferente anului următor. Conform societății, autoritatea de 

reglementare consideră inflația anuală ca un plafon la majorările tarifelor față de aceeași 

perioadă a anului anterior. În anul 2015, ANRM a menținut tarifele pentru transportul intern de 

țiței la 78,6 RON/tonă, în timp ce tariful mediu pentru transportul de țiței importat s-a majorat 

cu 10%, la 25,45 RON/tonă, pentru prima oară din anul 2010. Autoritatea de reglementare a 

decis să majoreze ambele tipuri de tarife pentru 2016: (i) o majorare de 1,4% pentru transportul 

de țiței intern la 79,75 RON/tonă, și (ii) o majorare de 1,9% pentru transportul de țiței importat, 

la 25,9 RON/tonă. Considerăm că majorarea tarifelor de transport va continua să fie plafonată 

la inflație, în cel mai fericit caz, aspect care nu ar reduce efectul negativ al scăderii volumelor de 

țiței intern în totalul veniturilor. 

Am observat scăderea volumelor transportate În ceea ce privește volumele transportate, ne așteptăm ca volumele de țiței intern să scadă 

la 3,7 milioane tone (6% 

comparativ cu anul trecut) în acest an și cu 3,5% p.a. începând din 2017e luând în considerare 

ghidul de producție al Petrom. De asemenea, observăm volume mai scăzute de țiței importat 

în anul următor în contextul declinului marjelor de rafinare. 

Principalul risc este cel de reglementare Separat de profitul operațional garantat, menționat de autoritatea de reglementare ca fiind de 

                                                                            5% din venituri, noi     

estimăm de asemenea că majoritatea extra EBIT a Conpet provine din: (i) costuri realizate mai 

scăzute comparativ cu cele incluse în tarife și (ii) volume transportate superioare celor utilizate 

pentru stabilirea tarifelor. Aceste avantaje pot fi pe durată scurtă, deoarece autoritatea de 

reglementare poate decide să adopte o poziție mai dură, aspect pe care îl considerăm unul 

dintre principalele riscuri privind profitabilitatea Conpet. 
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Cifră de afaceri în scădere, dar stabilă Ne așteptăm ca veniturile în scădere aferente segmentului de transport țiței intern să determine 

o scădere 

a profitabilității cifrei de afaceri a Conpet în medie cu 2% p.a. până în 2020e. Din moment ce costurile 

operaționale sunt în general fixe, 

considerăm că marjele de operare s-ar putea reduce de la 15% în anul anterior la 12% în 2020e. 

Considerăm că rezultatul Conpet va crește în 2016e la 56 milioane RON și va scădea ușor 

ulterior, la 52 milioane RON în 2020e, cu o creștere a ratelor dobânzii care va reduce parțial 

marjele operaționale mai scăzute. Ne așteptăm ca ratele de achitare să se mențină la 92%, 

datorită poziției robuste a numerarului, în timp ce randamentele dividendelor se vor situa în jur 

de 8%. 

Ne așteptăm să continue întărirea situației privind numerarulMetodologia de stabilire a tarifelor (cost plus) asigură un anumit profit și 

fonduri de investiții chiar 

cu depășirea nevoilor societății, ceea ce a cauzat o întărire a poziției nete de numerar a Conpet 

(380 milioane RON la sfârșitul lunii decembrie 2015, 62% din capitalizarea bursieră). Considerăm 

că în perioada 2016e-2020e cheltuielile de capital se vor situa în jur de 48 milioane RON, cu 

accent în principal pe reabilitarea infrastructurii actuale. Deoarece cota de modernizare (59 

milioane RON în 2015) se va situa peste estimările noastre privind cheltuielile de capital, ne 

așteptăm să continue întărirea poziției lichidităților. 

PT la 12 luni în valoare de 78 RON și recomandare  

dePĂSTRARE Am evaluat societatea cu ajutorul unei combinații între DCF și DDM. Modelul  

 nostru DDM generează o valoare recomandată la 12 luni de 61,3 RON, deoarece nu am luat în 

calcul niciun fel de dividende speciale. Evaluarea DCF, pe de altă parte, reflectă întreaga poziție 

mai largă a lichidităților, și astfel valoarea justă pe 12 luni cu dividende se ridică la 94,7 RON. Am 

calculat media valorilor juste rezultate din modele și am stabilit TP la 12 luni la 78 RON, cu o 

majorare de 10% față de prețul actual și am inițiat acoperirea noastră cu o recomandare de 

PĂSTRARE. 

 

Analiza SWOT 

Puncte tari și oportunități - Monopol natural pentru serviciile de transport țiței; 

Activitate reglementată, cu un profit operațional garantat; 

Rata ridicată de distribuție a dividendelor; 

Poziție puternică a lichidităților nete reprezentând 62% din capitalizarea bursieră; 

Revenire la marjele de rafinare în contextul preț actual scăzut al țițeiului poate genera 

creșterea volumelor importate; 

Managementul selectat în baza Ordonanței Guvernului a vizat îmbunătățirea guvernanței 

corporative; 

Potențial pentru a deveni un jucător regional, prin intermediul proiectului referitor la 

conducta Pancevo; 

Oportunitate de a intra în activitatea de depozitare de produse petroliere; 

Puncte slabe și amenințări - Dependență ridicată de un număr de numai doi clienți care operează într-un sector matur; 

Risc de reglementare privind stabilirea tarifului; 
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Lukoil poate închide rafinăria locală ca urmare a cercetărilor de evaziune fiscală; 

Posibilă diluție cu valoarea unor bucăți de teren reprezentând contribuția în natură a 

statului; 

Utilizare scăzută a capacității (25%) și cheltuieli de exploatare aproape fixe; 

Nevoile reduse de investiții din surse proprii și cota neutilizată de modernizare generează 

o acumulare de numerar. 

 

Perspectiva societății 
Singurul segment semnificativ de activitate pentru Conpet este transportul de țiței, unde 

generatorii cheie ai profitabilității sunt tarifele reglementate și volumele transportate. 

Tarife 

Metoda cost plus Autoritatea de reglementare (Agenția Națională pentru Resurse Minerale) stabilește tarife pe  

bază anuală, în baza unei metodologii cost plus. Există două tipuri de tarife, unul pentru 

transportul intern, iar celălalt pentru țițeiul importat. Tariful pentru transportul de țiței intern este 

media ponderată a tarifelor stabilite pentru transportul prin conducte, pe calea ferată și 

transportul mixt, în timp ce tariful pentru țițeiul importat este stabilit doar pentru transportul prin 

conducte. Tarifele pentru transportul de țiței intern s-au actualizat anual în perioada 2007-2014, 

în timp ce tarifele pentru transportul țițeiului importat au fost actualizate anul trecut, pentru prima 

oară din 2010. Ambele tipuri de tarife se bazează pe o formulă care adaugă la costurile 

operaționale cota de modernizare, inflația (componenta serviciilor) și un profit operațional 

considerat rezonabil de către autoritatea de reglementare. Costurile operaționale care reprezintă 

baza tarifului includ materii prime, costuri cu personalul, întreținerea conductei, electricitate, 

amortizare, redevențe și alte taxe. Conform societății, autoritatea de reglementare consideră în 

general inflația anuală ca un plafon la majorările tarifelor față de aceeași perioadă a anului 

anterior. De asemenea, există o limită a volatilității comparativ cu anul trecut, stabilită de lege, de 

+/- 10%. Volumele pot avea de asemenea impact asupra tarifelor, deoarece se bazează pe 

estimări primite de la clienți, care au fost inferioare volumelor efectiv importate de țiței din ultimii 

doi ani. Cu toate acestea, am observat că autoritatea de reglementare tinde în mod constant spre 

o stabilitate a prețurilor în loc să ia în considerare volatilitatea volumelor, cu o tendință de a le 

revizui doar în partea superioară sau, în cel mai rău caz, de a le îngheța. 

Cota de modernizare doar parțial          Cota de modernizare este o facilitate fiscală utilizată pentru modernizarea activelor în domeniul 

investită              public. Cota reprezintă 15,5% din veniturile din transport, și asigură Conpet  

avantajul de a deține fonduri deductibile fiscal pentru investiții, fără impact asupra profitabilității, 

ca urmare a înregistrării unei cheltuieli nemonetare echivalente. Cu toate acestea, nivelul actual al 

cheltuielilor de capital, în mod constant inferior cotei de modernizare, este sursa poziției de 

lichidități umflate. Există riscul ca autoritatea de reglementare să reducă această cotă dacă nu se 

vor materializa proiecte mari, dar considerăm că este timpuriu să anticipăm o asemenea decizie 

și că este posibil ca aceasta să nu afecteze profitabilitatea Conpet. 
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Personal  
 

 

Costuri de întreținere și alte 
costuri 

 
 

 

 

Materiale  
 

 

Inflație 

 

Depreciere      Total costuri permise  Cota de modernizare 

 

 

Redevențe și alte taxe  
 

 
 

Beneficii și riscuri ale metodologiei Avantajul Conpet generat de această metodologie constă în aceea că deține un anumit profit operațional. 

Autoritatea de reglementare a menționat în materialele care însoțesc propunerea de tarife pentru 

2016 faptul că marja EBIT se va situa la 5% în acest an, ceea ce noi estimăm la aproximativ 18 

milioane RON, o scădere de la aproximativ 6% în 2015 (23 milioane RON conform calculelor noastre). 

Conpet poate, de asemenea, să susțină EBIT prin: (i) costuri realizate mai scăzute comparativ cu cele 

incluse în tarife, și (ii) volume transportate superioare celor utilizate pentru stabilirea tarifelor. Cea 

mai mare contribuție la profitabilitatea operațională actuală provine din costurile realizate mai 

scăzute, precum costurile de transport (o reducere de 11 milioane RON în anul anterior), și 

altecosturi neprevăzute (costuri de reparații și curățenie ulterioare deversărilor de țiței). Conform 

societății, evenimentele și costurile neprevăzute s-au situat mult sub mediile istorice în ultimii doi 

ani. Acest avantaj poate fi pe durată scurtă, deoarece autoritatea de reglementare poate decide să 

adopte o poziție mai dură, aspect pe care îl considerăm unul dintre principalele riscuri privind 

profitabilitatea Conpet, ca urmare a reducerii EBIT reglementate aprobate pentru 2016. Cu toate 

acestea, autoritatea de reglementare a majorat tarifele pentru 2016 pentru transportul de țiței 

importat, deși se previzionează ca volumele să se mențină mult peste ceea ce noi considerăm ca 

fiind sustenabil, aspect care ar putea spori profitabilitatea pentru acest segment. Suntem de opinie 

că această contribuție pozitivă s-ar putea reduce în 2017e, deoarece ne așteptăm ca volumele 

importate să scadă de la 2,8 milioane tone în acest an la 2,5-2,4 milioane tone, mai aproape de 

capacitatea teoretică de rafinare a Petrotel. Am atașat mai jos defalcarea EBIT 2015-16e a Conpet 

pentru a ilustra factorii generatori de profitabilitate operațională. 

 
Defalcarea EBIT 2016e 

 

Tarifele interne sunt majorate de volumele Autoritatea de reglementare a majorat ambele tipuri de tarife în acest an (o creștere de 1,4%  

mai scăzute  a tarifului de transport țiței intern, și o creștere de 1,9% a tarifului mediu pe segmentul de țiței 

importat). Pe termen mai lung, observăm o tendință a tarifelor interne de a se situa sub inflație 

(până la 2% p.a. până în 2020e), datorită scăderii volumelor de țiței intern. Ne așteptăm ca 

tarifele țițeiului importat pentru clientul principal Petrotel să crească marginal, deoarece 

 

EBIT reglementată Amortizor costuri Volume suplimentare         Altele EBIT reglementată Amortizor costuri Volume suplimentare Altele 2016e EBIT 

Sursa: Estimări Raiffeisen Bank Sursa: Estimări Raiffeisen Bank 

Defalcarea EBIT 2015 
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costurile pentru acest segment sunt în mare parte fixe și există o volatilitate mai scăzută a 

volumelor transportate pentru acest segment. 
Tarife medii 201 l-20e 

(RON/tonă)

 ______________________________________________________________________________________________________ 

Intern  Importat 

Sursa: Conpet, estimări Raiffeisen Bank 



Volume și venituri 

Transport țiței brut intern OMV Petrom este unicul client pe segmentul de transport țiței intern, prin conducte sau pe calea 

ferată. Petrom a furnizat mai degrabă o prognoză semestriă pesimistă privind producția, 

menționând că o potențială prelungire a scăderii prețului petrolului ar putea reduce cheltuielile 

de capital anuale, în tip ce producția semestrială ar putea scădea cu până la 4% p.a. Volumele 

de țiței transportat au scăzut cu 3% comparativ cu anul trecut, la 3,9 milioane tone în 2015, iar 

Conpet a bugetat transportul a 3,68 milioane tone de țiței intern anul acesta, cu 6% mai puțin 

comparativ cu anul trecut. Estimările noastre priind volumele transportate începând din 2017e 

implică reduceri de 3,5% p.a. până în 2020e. În consecință, ne așteptăm ca volumele de țiței 

intern transportat să scadă de la 3,9 milioane tone în 2015 la 3,2 milioane tone în 2020e. 

Importuri reluate de Petrom Conform Conpet, Petrom a reluat importurile de țiței în primul trimestru al anului 15, și s-au 

ridicat la 0,2 milioane tone în ultimul an. Conform aceleiași surse, Petrom a previzionat de 

asemenea că ar putea transporta 0,13 milioane tone de țiței importat în 2016e. Pe termen mai 

lung, nu excludem ca Petrom să continue să importe pentru a compensa o parte a scăderii 

producției interne, dar nu ne așteptăm ca volumele să fie semnificative. 

Petrotel este principalul client pentru transportul de țiței Țițeiul importat sosește cu navele în portul Constanța, Terminalul petrolier îl  

importat  depozitează, apoi este injectat în sistemul de transport către Ploiești (acolo unde sunt situate 

Petrotel Lukoil și Petrobrazi) și ocazional către rafinăria Petromidia. O creștere a volumelor către 

Petromidia a adus volumele totale importate la aproximativ 2,9 milioane tone în 2015, cu 10% 

mai mari comparativ cu anul anterior. Bugetul Conpet pe 2016 va înregistra scăderea acestora la 

2,8 milioane tone în 2016e, dar prin cererea Petromidia încă deasupra mediilor istorice, probabil 

ca urmare a prețurilor țițeiului. Nu considerăm această tendință ca fiind sustenabilă și, în 

consecință, ne așteptăm ca volumele importate să revină la 2,5 milioane începând din 2017e, 

deoarece capacitatea totală de rafinare a Petrotel este de numai 2,5 milioane tone de țiței pe an, 

iar Petromidia are propriul terminal. 

Opinia noastră privind Petrotel Un risc legat de segmentul țițeiului importat se referă la cercetările la care este supus Lukoil 

pentru pretinsa evaziune fiscală, cercetări care au început în luna octombrie 2014. Societatea 

mamă a amenințat atunci că va închide rafinăria ca răspuns la confiscarea de către autorități a 

unor active, dar acele active au fost deblocate după câteva zile și activitatea de rafinare a fost 

reluată. Cercetările s-au extins și procurorii iau în considerare un prejudiciu de miliarde de euro, 

dar procesul este blocat în prezent, după ce instanța a retransmis dosarul la procuratură ca 

urmare a unor argumente eronate. Considerăm rafinăria Petrotel o activitate continuă, în baza 

reasigurărilor Lukoil privind continuarea intereselor sale în operațiunile locale și atâta timp cât 

marjele de rafinare se vor situa peste mediile istorice. Cu toate acestea, considerăm că închiderea 

spațiului nu este exclusă din discuție, deoarece Lukoil are opțiunea de a-și muta producția în 

Bulgaria, unde grupul deține o altă rafinărie, în Burgas, cu o capacitate totală de rafinare de 9,8 

milioane tone p.a. și o rată de utilizare de 65%. 
Volume transportate (milioane tone) _______________  Venituri din transport (milioane 
RON) ___________________________________________________  

  

 

■ Intern ■ Importat 

Sursa: Conpet, Estimări Raiffeisen 

 

■ Intern □ Importat 
Sursa: Conpet, Estimări Raiffeisen 
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Strategie și investiții 

Cheltuieli de capital estimate de 48 milioane RON p.a. Investițiile societății s-au ridicat la 38 milioane RON în 2015, mai mari 

comparativ cu anul trecut, dar cu mult sub planul de investiții, de 52 milioane RON. Principalele 

articole de investiții din planul de investiții 2016e-18e sunt reabilitările conductelor, care ar putea 

ajunge în medie la 41 milioane RON p.a. Datorită recentei istorii a societății de supraestimare a 

capacității de execuție, considerăm că cheltuielile medii totale de capital se vor situa în jurul 

valorii de 48 milioane RON în perioada 2016e-20e, cu mult sub obiectivul ambițios stabilit în 

planul de investiții 2016e-18e, de 73 milioane RON p.a. 

Proiecte de diversificare Pentru a se dezvolta, Conpet trebuie să se diversifice, aparte de principalul segment de activitate, 

transportul de țiței. O opțiune de diversificare ar consta în intrarea în activitatea de stocare a 

rezervelor strategice de produse petroliere. Guvernul a impus în anul 2012 aceste rezerve unui 

număr de 20 de societăți din industria petrolieră pentru a preveni deficitele de aprovizionare. 

Rezervele totale se vor situa în jur de 1,1 milioane tone, inclusiv țiței și produse rafinate, iar 

Conpet va viza societăți mai mici cărora le lipsesc capacitățile de depozitare. Conform societății, 

noile reglementări privind aceste rezerve sunt încă dezbătute în Parlament, iar proiectul este 

suspendat până la adoptarea legii. Capacitatea de depozitare actuală a Conpet se ridică la 

aproximativ 100.000 tone, încă neutilizată pentru această activitate. Societatea explorează, de 

asemenea, posibila achiziție a unei capacități suplimentare de 100.000 de tone. Estimăm că 

veniturile potențiale din acest nou segment se pot ridica la aproximativ 22 milioane RON mn 

p.a, în baza tarifelor actuale de depozitare ale Terminalului petrolier. O altă inițiativă de 

diversificare ar putea consta în furnizarea de servicii de transport pentru produse supuse 

procesului de rebranding, dar acest proiect a fost trecut în așteptare de management. În acest 

moment nu includem aceste posibile noi proiecte în evaluarea noastră. 

Transformarea într-un jucător regional Conducta Constanța-Pancevo ar implica extinderea sistemului actual de import cu 360 km, până 

la granița cu Serbia. Aceasta a făcut parte dintr-un proiect mai mare de construcție a unei 

conducte petroliere către Trieste (Conducta petrolieră Pan Europeană - PEOP), care a fost 

anulat. În prezent obiectivul ar consta în conectarea terminalului petrolier din Constanța la 

rafinăria NIS din Pancevo (Serbia), deținută de Gazprom. NIS are o capacitate totală de rafinare 

de 5,3 milioane tone de țiței p.a. în două rafinării, dintre care una în Pancevo, cu o capacitate 

de 4,8 milioane tone, și a avut o utilizare a capacității de aproximativ 58% în 2014. Conducta ar 

putea fi extinsă ulterior la rafinăria Bosanski Brod din Bosnia (capacitate de 1,5 milioane tone 

p.a., utilizare de aprox. 80%). Costul investiției este estimat la aproximativ 180 milioane Euro 

pentru segment român, iar noua conductă ar avea o capacitate de transport de 7.5 milioane 

tone pe an. Termenul estimat de construcție al conductei ar fi de maximum doi ani. Datorită 

implicațiilor politice ale proiectului, acesta se află încă în etapa studiului de fezabilitate. Estimăm 

șanse reduse legate de o decizie finală în acest an și nu includem această investiție în proiecțiile 

noastre. 
Plan inițial PEOP 

 

Profitabilitate și dividende 
Structura costurilor Conpet este dominată de salarii (30% din totalul cheltuielilor de capital în 

2015) și costuri de transport (21% din costuri), care includ contractul de transport feroviar. Cota 

cheltuielilor de modernizare deține o mare pondere (17%), în timp ce redevențele și alte 

cheltuieli cu terții se ridică la numai 10% din totalul costurilor. 

Doar costurile de transport s-ar putea Numărul de personal a fost aproximativ constant în 2015 comparativ cu anul trecut, de  

reduce  aproximativ 1.700 angajați. Considerăm că personalul ar putea scădea cu 1% pe an în perioada 

2016e-20e, deoarece numeroși angajați ai Conpet sunt aproape de vârsta pensionării (aprox. 20% 

cu vârste de peste 55 de ani). Pe de altă parte, creșterile salariale aferente inflației ar putea genera 

majorarea costurilor cu personalul. Ne așteptăm ca articolele cu cost variabil, precum cheltuielile 

materiale și operaționale pentru sistemele de transport (în principal transport feroviar) să scadă, în  
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conformitate cu volumele transportate, cu 3% p.a. până în 2020e. 

Ne așteptăm ca EBIT să scadă începând de anul Marja EBIT ar putea scădea de la 15% în 2015 la aproximativ 12% în 2020e în  

următor, dar să rămână deasupra marjei reglementate principal ca urmare a volumelor mai scăzute de țiței intern transportat, deoarece 

majorările tarifelor limitate la inflație nu ar fi suficiente pentru a limita acest efect negativ. În 

ciuda acestui fapt, s-ar situa în continuare în mod semnificativ peste ceea ce autoritatea de 

reglementare consideră ca marjă reglementată a profitului operațional de 5%. 

Declinul profitabilității Previzionăm scăderea veniturilor din transportul de țiței intern care va afecta vânzările Conpet 

cu 2% p.a. între 2015-20e. După un apogeu în 2016e, ne așteptăm ca rezultatul Conpet să scadă 

ușor la aprox. 52 milioane RON până în 2020e, aspect susținut de creșterea veniturilor din 

dobândă deoarece anticipăm că ratele dobânzii și-ar putea reveni începând din semestrul al 

doilea al 2016e. Considerăm că ratele de achitare se vor menține la 92%, datorită poziției 

robuste a numerarului, în timp ce randamentele dividendelor se vor situa în jur de 8% în 2015-

20e. 
Estimări privind profitul net și randamentul dividendelor 

 

Sursa: Estimări Raiffeisen; *DY istoric în baza prețurilor acțiunilor la sfârșit de an 

Posibilitatea distribuirii de dividende Poziția numerarului s-a menținut la 380 milioane RON la sfârșitul lunii decembrie, dar acționarii 

au putut primi doar 

speciale 73,5 milioane RON ca dividende speciale din rezultatul reportat. Managementul Conpet a 

afirmat că 

acest aspect ar putea fi luat în considerare luna aceasta. Fondul Proprietatea a încercat în anii 

anteriori să obțină aprobarea pentru un dividend special de 70 milioane RON, dar statul a votat 

întotdeauna împotrivă în cadrul AGA. Considerăm că șansele privind distribuția de numerar ar 

putea crește în cazul nematerializării posibilelor proiecte mari. 

Analiza rezultatelor trimestrului al patrulea al anului 
2015 

Scăderea profitului net comparativ cu anul trecut ca urmare a veniturilor În trimestrul al patrulea al anului 2015 vânzările au crescut cu 

mai scăzute aferente dobânzilor   3% comparativ cu anul trecut, la 95,7 milioane RON, ca urmare a creșterii veniturilor din  

transportul de țiței importat (până la 21 % comparativ cu anul trecut). Volumele importate 

au fost ușor mai scăzute comparativ cu anul anterior, dar veniturile au fost sporite de tarife 

mai mari pentru transportul de țiței importat, aprobate la începutul anului 2015. Cheltuielile 

operaționale s-au majorat cu 4,6% comparativ cu anul trecut ca urmare a cheltuielilor mai 

ridicate cu amortizarea, dar EBIT s-a majorat cu 13%, la 4,3 milioane RON. Pe de altă parte, 

veniturile din dobânzi s-au înjumătățit comparativ cu anul trecut, la 1,2 milioane RON, în mod 

nesurprinzător și în conformitate cu trimestrele anterioare, și astfel rezultatul a rămas la 2,3 

milioane RON, cu 34% sub rezultatul anului anterior. Profitul net al exercițiului financiar 2015 

a fost de 54,3 milioane RON, cu 6% peste rezultatul anului anterior. Presupunând o rată de 

plată a dividendelor de 92%, în linie cu bugetul Conpet pe 2016, ne așteptăm ca în 2015e 

DPS să atingă 5,77 RON, în linie cu bugetul anului 2016, care ar putea ajunge la 8%. 

  

 

Profit net (milioane RON) Dividenderandament 
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Rezultatele aferente trimestrului al patrulea 2015 

  

în milioane RON exercițiul 
financiar 

2015 

T4 15 T4 14 comparativ 
cu anul 
trecut 

T3 15 compar
ativ cu 

trimestr
ul 

anterio
r 

Vânzări, din care: 381 96 93 3% 97 -2% 

Transport țiței brut intern 309 76 77 -1% 76 1% 

Transport țiței brut importat 70 19 15 28% 21 -6% 

Opex 350 99 97 2% 86 16% 

EBITDA 114 19 15 29% 32 -39% 

EBIT 62 4 4 13% 20 -78% 

Profit net 54 2 3 -35% 17 -87% 

Marja EBIT 16% 4% 4%  20%  

Marja profitului net 14% 2% 4%  17%  

Sursa: Conpet       

 

Evaluare 
Am realizat un mix de DCF și DDM Conpet este un plătitor constant de dividende, deoarece modelul actual de afaceri nu impune o 

politică de 

reportare a rezultatului. Am ales să evaluăm societatea prin intermediului unui mix de DCF și 

DDM. Am asumat beta de 0.9, în linie cu societățile comparabile. 

O rată finală de creștere negativă Deoarece linia principală de activitate, transportul de țiței intern, este dependentă de producția 

Petrom, 

am presupus o rată a creșterii de -1% care ar reflecta scăderea constantă a vânzărilor. Aceste 

ipoteze pot schimba inițiativele de diversificare și proiectul Pancevo s-ar putea materializa. 

Modelul scontării dividendelor 

 

Prețul țintă la 12 luni de 78 RON și PĂSTRARE Modelul nostru DDM sugerează o valoare justă la 12 luni de 61,3 RON, în timp ce DCF ar 

conduce la o valoare justă la 12 luni 

justă cu dividende de 94,7 RON, inclusiv poziția de lichidități. Considerăm că lichiditățile ar trebui 

incluse cel puțin parțial în evaluare privind posibilitatea unui dividend special, deși statul s-a 

opus inițiativelor similare anterioare. În consecință, am stabilit TP la 12 luni la 78 RON, media 

valorilor juste, și am inițiat acoperirea noastră cu o recomandare de PĂSTRARE, cu un potențial 

de creștere de 10%. 

PT final   

 DCF DDM 

valoare justă la 12 luni cu dividend 94.7 61.3 

Pondere 50% 50% 

PT final la 12 luni 78.0  

Preț actual 71.0  

Creștere 10%  

Sursa: Estimări Raiffeisen 
 

Principalele ipoteze ale modelului În primul rând, considerăm know-how-ul Conpet privind operarea sistemului național de 

transport și participația majoritară a statului în societate ca motive adecvate pentru o prelungire 

a contractului de concesiune după anul 2032. De asemenea, am presupus că autoritatea de 

reglementare ar putea implementa o scădere moderată a marjei EBIT a Conpet de la 15% în 2015 

la 12% în 2020e, care ar continua să se situeze cu mult peste ceea ce ANRM menționează ca fiind 

un profit normal (5% pentru 2016). Considerăm că riscul unei posibile închideri a Petrotel Lukoil, 

al doilea cel mai mare client al Conpet, nu este semnificativ pentru moment. 

Riscul potențial de diluție Ca și în cazul societăților de stat, există riscul ca valoarea anumitor bucăți de teren să fie 

considerată contribuție în natură a statului. Cu toate acestea, posibilul efect de diluție este 

necunoscut deoarece Conpet încă așteaptă clarificări din partea autorităților statului privind 

milioane RON 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e 

DPS 5.77 5.93 5.61 5.75 5.60 

Costul capitalului propriu 6.4% 6.9% 7.4% 8.9% 9.9% 

DPS 2021 e 5.57     

Rata de creștere TV -1%     

Costul capitalului propriu 
TV 

10.4%     

TV 48.8     

TV scontat 36.1     

valoare justă la12 luni 61.3     

Sursa: Estimări Raiffeisen 
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metoda de evaluare. Societatea estimează că un posibil capital social iese din discuție, cel puțin 

în următoarele două luni. 

 

Randamentul dividendului similar societăților comparabile Majoritatea societăților comparabile din industrie nu sunt reglementate 

și sunt localizate în Statele Unite și, în consecință, considerăm că activitățile europene reglementate 

sunt mai apropiate de modelul de afaceri al Conpet, incluzând societățile de utilități (Transelectrica, 

Transgaz, Electrica). Comparația este distorsionată de poziția puternică de numerar, care amplifică 

multiplii P/E și îi reduce pe cei EV/EBITDA. Conpet pare să fie aproape de societățile comparabile în 

ceea ce privește randamentul previzionat al dividendelor. 

Comparație cu entități similare 

  P/E  EV/EBITDA   DY   

 16e 17e 18e 16e 17e 18e 15e 16e 17e 18e 

Energa 7.7 7.9 n.a. 4.5 4.5 n.a. 9.1% 9.3% 9.3% n.a. 

ENEA 7.2 7.6 7.8 3.3 3.2 2.7 3.9% 3.5% 3.3% 3.2% 

Tauron 4.4 5.2 n.a. 3.8 3.9 n.a. 5.6% 5.7% 4.9% n.a. 

Transgaz 7.1 6.7 7.5 3.5 3,4 3.5 7.8% 7.3% 7.7% 6.9% 

Transelectrica 8.2 7.2 6.6 3.3 3.1 2.9 9.2% 7.2% 9.1% 9.9% 

Electrica 11.5 13.2 14.0 2.7 2.8 2.8 6.9% 7.4% 6.4% 6.1% 

Mediana societăților similare din 
CEE 

7.5 7.4 7.7 3,4 3.3 2.9 7.4% 7.3% 7.1% 6.5% 

Snam 16.3 15.7 15.0 11.6 11.4 10.9 4.9% 5.0% 5.0% 5.1% 

Terna 17.6 16.6 16.5 11.4 10.9 10.8 4.1% 4.3% 4.3% 4.4% 

Red Electrica 15.6 15.1 14.3 10.6 10.3 10.0 4.2% 4.5% 4.8% 5.2% 

Enagas 15.1 15.0 15.0 11.8 12.1 12.4 5.0% 5.3% 5.5% 5.8% 

Elia 15.2 13.8 12.7 14.3 13.4 13.9 3.5% 3.7% 3.8% 3.9% 

Rețea națională 15.9 15.7 15.2 10.7 10.5 10.3 4.5% 4.5% 4.6% 4.7% 

Mediana societăților similare 
europene 

15.8 15.4 15.0 11.5 11.2 10.9 4.4% 4.5% 4.7% 4.9% 

Conpet 11.0 11.6 11.4 1.7 1.7 1.5 8.1% 8.4% 7.9% 8.1% 

Primă/Scont față de societățile 
similare CEE 

48% 57% 49% -50% -48% -47%     

Sursa: Bloomberg, estimări Raiffeisen Bank 
 

Riscuri 
Riscul de reglementare privind stabilirea tarifului, care poate eroda profitabilitatea 
operațională; 

Dependență ridicată de un număr de numai doi clienți care operează într-un sector matur; 

Scăderea volumelor de țiței importat ca urmare a cercetărilor legate de Petrotel Lukoil, 

care poate lua în calcul chiar închiderea rafinăriei; 

Scăderea producției de țiței intern; 

Costuri mai ridicate de întreținere ale Sistemului Național de Transport în contextul unei 

utilizări reduse a capacității; 

Risc operațional, probleme de mediu, alte litigii; 

Posibilă diluție cu valoarea unor bucăți de teren reprezentând contribuția în natură a 

statului; 

Este posibil să nu aibă loc reînnoirea contractului de concesiune după anul 2032. 
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Profilul societății 
Monopol privind transportul de țiței brut  Activitățile principale ale Conpet includ: (i) transportul intern de țiței, gazolina și condensat 

prin conducte și calea ferata (aprox. 83% din veniturile anului 2015), și (ii) transportul de țiței 
importat de la Terminalul petrolier din Constanța către două rafinării din România (aprox. 17% 
din veniturile anului 2015). 

Rețeaua de transport acoperă 3.800 km de conducte cu o capacitate totală de transport de 27,5 

milioane tone/an și este formată din patru sub-sisteme principale: 

i. Sub-sistemul pentru transportul intern de țiței, cu o lungime de 1.540 km, o capacitate de 

6,9 milioane tone/an și o capacitate de depozitare de 126.000 m3. 

ii. Sub-sistemul pentru transportul țițeiului importat (o lungime de 1.350 km, capacitate de 

20,2 milioane tone/an, o capacitate de depozitare de 40.000 m3), care conectează Terminalul 

petrolier din Constanța la cele două rafinării. 

iii. Sub-sistemul pentru transportul de gazolină și etan (lungime de 920 km, capacitate de 

transport de 0,23 milioane tone/an pentru gazolină și 0,1 milioane tone/an pentru etan), care 

conectează diversele câmpuri la două rafinării ale OMV Petrom, din care doar una funcționează. 

iv. Sub-sistemul de transport feroviar (12 km de cale ferată, platforme de încărcare/descărcare, 

13 locomotive, 40 vagoane pentru țiței, 29 pentru gazolină, echipamente aferente), care 

alimentează rafinăriile OMV Petrom și Lukoil. 

Sistemul național de transport 
țiței
 ____________________________________________________________________________________________________  

 

Prezentare generală a pieței 

Sectorul de rafinare este în scădere după căderea Sectorul de rafinare a țițeiului din România a parcurs schimbări semnificative în ultimii  

comunismului ani, deoarece șapte rafinării din epoca comunistă au fost închise, ca urmare a lipsei de eficiență 

și dependenței de importurile de petrol. Capacitatea totală instalată s-a situat în jur de 34 

milioane tone în anul anterior, incluzând facilitățile închise. După ce Petrom a închis rafinăria 

Arpechim în anul 2011, au rămas doar trei rafinării active în România: Petromidia (Rompetrol), 

Petrobrazi (Petrom) și Petrotel (Lukoil), care în 2015 au rafinat aproximativ 11,4 milioane tone 

de țiței.

 

Sursa: Conpet 
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Producția sectorului român de rafinare (milioane tone) 

 

Sursa: societăți 

Potențial de consum mai ridicat de Consumul intern de produse rafinate principale (benzină, motorină) s-a redus cu 5% 

produse rafinate între 2009 și 2015, la 5,9 milioane tone. Motorina are o importanță ascendentă, ponderea sa în 

consum crescând de la 66% în 2009 la 78% în 2015. România este un exportator net de benzină 

și a fost importator de motorină până în anul 2013, deoarece rafinăriile locale dețineau o 

pondere mai mare în producția de benzină (aproximativ 50%) față de cererea internă. După 

modernizarea rafinăriilor Petrobrazi și Petromidia, România a devenit, în 2014, exportator de 

motorină. Considerăm că cererea internă de combustibil va crește pe viitor, ca urmare a: (i) 

vânzărilor auto mai ridicate, și (ii) creșterii consumului în baza unui venit disponibil mai ridicat. 
Consumul intern de combustibil 2009-2015 _________  Exporturi nete de combustibil 2009-
2015 _____________________________________________________  

 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Creșterea marjelor de rafinare pare să După o creștere a marjelor de rafinare în trimestrele anterioare, rafinăriile locale au raportat  

fi încetat  marje mai scăzute în trimestrul al patrulea al anului 2015. Rompetrol Rafinare a afirmat că marja 

sa trimestrială de rafinare a fost de USD 5,08/bbl, comparativ cu 8,1 USD/bbl în semestrul 1 al 

anului 2015. Marja Petrom a înregistrat aceeași tendință, marja de rafinare în T4 2015 scăzând la 

7,75 USD/bbl, de la 9,87 USD/bbl în T3 2015, dar rămânând cu 31% mai mare comparativ cu anul 

anterior. Considerăm că marjele atractive de rafinare ar putea stimula Petrom să majoreze 

volumele de țiței importat, în vederea reducerii scăderii producției interne, dar nu ne așteptăm 

 

I Petromidia ■ Petrobrazi Petrotel ■ Arpechin 

 

■ Benzină ■ Motorină 
 

I Benzină ■ Motorină 
Sursa: Institutul Național de Statistică 
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Prezentare generală a activității 

Punând accentul pe un singur segment de activitate 99% din vânzările Conpet provin din transportul de țiței, cu valori nesemnificative de 

până la 2 milioane RON generate de chirii și alte servicii. Utilizarea capacității sistemului de 

transport s-a ridicat la 25% în 2015, o scădere de la 28,8% în 2009, în principal ca urmare a 

scăderii volumelor transportate Rompetrol după construirea de către societate a propriului 

terminal. Principalii clienți ai Conpet sunt acum OMV Petrom (83%) și Lukoil Petrotel (15%). 
Ponderea clienților cheie în veniturile din vânzări 

 

Sursa: Conpet 

Analiza rezultatelor anului 2015 Vânzările au crescut cu 2% în 2015 comparativ cu anul anterior, în principal ca urmare a tarifelor 
majorate (majorare de 10% aprobată în ianuarie 2015) și volumelor crescute de țiței importat, 
mai mari cu 16% comparativ cu anul anterior, de 3,1 milioane tone. Creșterea volumelor 
importate a provenit dintr-o cerere neobișnuit de mare a Rompetrol, pe care o estimăm la 0,5 
milioane tone. Pe de altă parte, volumele de țiței intern au scăzut cu 1%, cauzând o scădere 
echivalentă a veniturilor pentru acest segment. 

Structura costurilor Conpet a fost formată în ultimul an în principal din cheltuieli cu personalul 

și costuri operaționale pentru sistemele de transport, incluzând contractul de transport feroviar. 

Costurile cu cota de modernizare sunt cheltuieli nemonetare în valoare de 15,5% din veniturile 

reglementate. Cheltuielile operaționale au scăzut cu numai 0,6% în ultimii cinci ani, cu un 

apogeu în 2013 ca urmare a cheltuielilor de reevaluare a unor active (33 milioane RON). 

Tendința cheltuielilor operaționale 2011-2015 

 

Sursa: Conpet 

Profitabilitatea operațională a primit un impuls în 2015 de pe urma tarifelor pentru transportul 

 

■ Petrom ■ Lukoil ■ Rom petrol 

Vânzări (milioane 
RON] 

 

Sursa: Conpet 

Structura opex în 2015 

Materiale și alte costuri Alte costuri de exploatare 2% 
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de țiței importat, în timp ce costurile de transport feroviar au scăzut cu 11 milioane RON, ceea 

ce a redus majorările cheltuielilor cu personalul. În consecință, EBIT a crescut la 62,2 milioane 

RON, cu 13% comparativ cu anul trecut, dar rezultatul a crescut cu numai 6% comparativ cu 

anul trecut, la 54,3 milioane RON, deoarece veniturile din dobânzi s-au înjumătățit comparativ 

cu anul trecut.  
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Evoluția profitului net 2011 -2015 

 

■ Vânzări ■ EBIT ■ Profit net 

Sursa: Conpet 

Acționari 

Statul deține 58,7% din acțiunile Statul român este acționarul majoritar, cu 58,7%, în timp ce Fondul Proprietatea deține în  

societății  prezent 6,05%, după vânzarea a 23,6% printr-o ABB finalizată în noiembrie 2014. Două alte fonduri 

dețin participații semnificative cumulate, și astfel capitalul disponibil pentru tranzacționare se 

ridică la 21,3%. FSA a identificat Conpet ca posibilă țintă a statului pentru reducerea participației 

sale prin intermediul unei majorări a capitalului social sau unei oferte secundare. Participația 

statului se poate reduce la 51 %/ dar considerăm că nu va avea loc pe termen scurt, datorită 

ritmului anevoios al procesului de privatizare. 

 

Management 

Structură de management pe un nivel Conducerea Conpet are loc prin intermediul unei structuri de management pe un nivel. Consiliul 

este format din șapte membri, care au fost selectați în baza Ordonanței Guvernului și vizează 

îmbunătățirea guvernanței corporative. Am evaluat Consiliul ca fiind independent, cu minimum 

patru membri fără legături cub societatea sau statul, inclusiv președintele, Dl. Dan Weiler. 

Directorul General al societății este Dl. Liviu llasi. Acesta este de asemenea membru al 

Consiliului, aproape întreaga sa carieră fiind legată de Conpet, cu o întrerupere de doi ani 

aferentă unui mandat în Direcția Electrica.
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Sensibilitatea marjei (RON) FCF marja TV 
WACC 9.0% 9.5% 10.0% 10.5% 11.0% 11.5% 12.0% 

8.9% 90.707 92.046 93.385 94.724 96.063 97.402 98.741 

9.4% 88.801 90.046 91.292 92.537 93.782 95.028 96.273 

9.9% 87.068 88.229 89.390 90.551 91.712 92.873 94.034 

10.4% 85.484 86.569 87.654 88.738 89.823 90.908 91.993 

10.9% 84.032 85.047 86.063 87.079 88.094 89.110 90.126 

11.4% 82.695 83.648 84.600 85.553 86.506 87.458 88.411 

11.9% 81.460 82.355 83.250 84.145 85.041 85.936 86.831 

Sursa: Estimări Raiffeisen Centrobank   

Proiecție FCF (milioane RON) 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e TV CF 

Vânzări consolidate 367.4 351.9 342.3 336.3 331.3 328.0 324.7 

EBITDA 107.8 99.4 94.2 90.5 87.4 86.6 84.4 

EBITA 60.0 52.5 47.0 43.9 42.5 42.6 41.4 

Taxe plătite privind EBITDA -10.6 -10.1 -7.5 -7.0 -6.8 -6.8 -6.6 

NOPLAT 50.4 44.1 39.5 36.8 35.7 35.8 34.8 

Adj. NOPLAT 50.4 44.1 39.5 36.8 35.7 35.8 34.8 

Deprecierea PPE și activelor necorporale 47.9 46.9 47.2 46.6 44.9 44.0 43.0 

Investiția brută în PPE și active necorporale -39.9 -57.9 -54.1 -46.1 -45.1 -44.0 -43.5 

Modificări în capitalul de lucru 6.7 1.1 0.3 -0.2 -0.4 -0.2 -0.3 

NWC/Vânzări -7.7% -8.4% -8.7% C
O
 

C
O
 

C
O
 

C
O
 

C
O
 

C
O
 -8.7% 

Schimbări în provizioane LT, altele decât 
impozitul 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a.  

Achiziții și cedări nete 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Flux de numerar liber pentru firmă 65.0 34.2 32.8 37.1 35.1 35.6 34.0 

Adj. flux de numerar liber pentru firmă 65.0 34.2 32.8 37.1 35.1 35.6 34.0 

EV DCF, ipoteză la mijlocul anului 337.3 326.0      

+ MV active non-operaționale eop 0.0 0.0      

- MV datorie netă eop -431.0 -450.6      

- MV minorități eop 0.0 0.0      

Ajustări la EV eop 0.0 0.0      

Valoarea justă a capitalului propriu 768.3 776.6      

Acțiuni în circulație (milioane) 8.7 8.7      

Valoarea justă per acțiune (în RON) 88.7385 89.7014      

Generatori de valoare 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e TV CF 

Vânzări consolidate comparativ cu aceeași 
perioadă a anului anterior 

-3.7% -4.2% -2.7% -1.8% -1.5% -1.0% -1.0% 

Marja EBITDA 29.4% 28.3% 27.5% 26.9% 26.4% 26.4% 26.0% 

Rata impozitelor plătite -16.0% -16.0% -16.0% -16.0% -16.0% -16.0% -16.0% 

Capital de lucrz/vânzări -7.7% -8.4% -8.7% C
O
 

C
O
 

C
O
 

C
O
 

C
O
 

C
O
 -8.7% 

Capex/ depreciere 83.3% 123.5% 114.7% 98.9% 100.4% 100.0% 101.3% 

Marja fluxului de numerar liber 17.7% 9.7% 9.6% 11.0% 10.6% 10.8% 10.5% 

WACC 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e TV CF 

Structura capitalului țintă (la MV) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Raportul datorii/capital propriu (la MV) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Rată fără risc (locală) 1.0% 1.5% 2.0% 3.5% 4.5% 5.0% 5.0% 

Prima de piață privind capitalul propriu 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 

Beta Levered 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

Costul capitalului propriu 6.4% 6.9% 7.4% 8.9% 9.9% 10.4% 10.4% 

Costul datoriei 2.8% 3.5% 3.8% 4.3% 5.0% 4.3% 6.0% 

Rata de impozitare -16.0% -16.0% -16.0% -16.0% -16.0% -16.0% -16.0% 

WACC 6.4% 6.9% 7.4% 8.9% 9.9% 10.4% 10.4% 

Sensibilitate la creștere (RON) Rata finalăde creștere 
WACC -2.5% -2.0% -1.5% -1.0% -0.5% 0.0% 0.5% 

8.9% 90.669 91.897 93.242 94.724 96.363 98.187 100.227 

9.4% 88.907 90.011 91.216 92.537 93.991 95.600 97.390 

9.9% 87.288 88.284 89.368 90.551 91.847 93.275 94.854 

10.4% 85.795 86.697 87.675 88.738 89.900 91.172 92.574 

10.9% 84.414 85.233 86.119 87.079 88.123 89.263 90.512 

11.4% 83.132 83.879 84.683 85.553 86.495 87.520 88.640 

11.9% 81.940 82.622 83.355 84.145 84.999 85.924 86.931 

Evaluare DCF 

Analiză de 
sensibilitate 
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Situația veniturilor (milioane RON) 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016e 12/2017e 12/2018e 

Vânzări consolidate 348.9 375.0 381.4 367.4 351.9 342.3 

Schimbări privind stocurile și propria muncă 
valorificată 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Alte venituri din exploatare 56.9 28.0 30.4 29.6 29.5 29.4 

Total Venituri 405.8 403.1 411.8 397.0 381.4 371.7 

Costuri materiale -16.6 -18.4 -17.3 -16.6 -15.5 -14.9 

Cheltuieli cu personalul -97.9 -98.0 -105.6 -105.7 -104.9 -106.1 

Alte cheltuieli de exploatare -224.6 -185.4 -175.3 -166.9 -161.6 -156.5 

EBITDA 66.6 101.3 113.7 107.8 99.4 94.2 

EBITDA ajustată 66.6 101.3 113.7 107.8 99.4 94.2 

Deprecierea PPE și activelor necorporale -36.7 -46.4 -51.4 -47.9 -46.9 -47.2 

EBITA 29.9 54.8 62.2 60.0 52.5 47.0 

Amortizare, deprecierea fondului de comerț 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

EBIT 29.9 54.8 62.2 60.0 52.5 47.0 

EBIT ajustată 29.9 54.8 62.2 60.0 52.5 47.0 

Venituri din investiții 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Venit net din dobânzi 11.3 9.8 5.8 6.5 10.3 17.4 

Alte rezultate financiare 0.0 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 

Rezultat financiar 11.4 9.6 5.8 6.5 10.3 17.3 

Profit anterior impozitării 41.3 64.5 68.0 66.5 62.9 64.4 

Impozite pe venit -10.0 -13.0 -13.7 -10.6 -10.1 -10.3 

Rezultat extraordinar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Profit net anterior minorităților 31.3 51.4 54.3 55.8 52.8 54.1 

Interese minoritare 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Profit net după minorități 31.3 51.4 54.3 55.8 52.8 54.1 

Profit net ajustat 31.3 51.4 54.3 55.8 52.8 54.1 

Modificări comparativ cu anul trecut 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016e 12/2017e 12/2018e 

Vânzări consolidate comparativ cu aceeași perioadă a 
anului anterior 

4.3% 7.5% 1.7% -3.7% -4.2% -2.7% 

EBITDA comparativ cu anul trecut -21.8% 52.0% 12.2% -5.1% -7.8% -5.3% 

EBITA comparativ cu anul trecut 3.1% 83.1% 13.5% -3.6% -12.4% -10.5% 

EBIT comparativ cu anul trecut 3.1% 83.1% 13.5% -3.6% -12.4% -10.5% 

EBT comparativ cu anul trecut 3.5% 56.1% 5.5% -2.2% -5.5% 2.4% 

Profit net după minorități comparativ cu anul trecut 1.4% 64.3% 5.6% 2.9% -5.5% 2.4% 

Marje 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016e 12/2017e 12/2018e 

Marja costurilor materiale -4.8% -4.9% -4.5% -4.5% -4.4% -4.4% 

Marja EBITDA 19.1% 27.0% 29.8% 29.4% 28.3% 27.5% 

Marja EBITA 8.6% 14.6% 16.3% 16.3% 14.9% 13.7% 

Marja EBIT 8.6% 14.6% 16.3% 16.3% 14.9% 13.7% 

Marja EBT 11.8% 17.2% 17.8% 18.1% 17.9% 18.8% 

Marja netă 9.0% 13.7% 14.2% 15.2% 15.0% 15.8% 

Profitabilitate 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016e 12/2017e 12/2018e 

Randamentul activelor 4.5% 6.7% 6.6% 6.5% 5.9% 5.9% 

Randamentul capitalului propriu 5.0% 7.5% 7.3% 7.2% 6.5% 6.4% 

Randamentul capitalului angajat 5.0% 7.5% 7.3% 7.2% 6.5% 6.4% 

Situația fluxurilor de numerar (milioane 
RON) 

12/2013 12/2014 12/2015 12/2016e 12/2017e 12/2018e 

Profit anterior impozitării 37.8 64.5 68.0 66.5 62.9 64.4 

Impozite plătite -10.0 -13.0 -13.7 -10.6 -10.1 -10.3 

Amortizarea și deprecierea 36.7 46.4 51.4 47.9 46.9 47.2 

Alte articole nemonetare -7.6 -10.7 -31.8 -28.6 -28.5 -28.4 

Flux de numerar din rezultat 56.9 87.1 73.9 75.1 71.2 72.9 

Modificări în capitalul de lucru 0.0 0.0 -11.5 6.7 1.1 0.3 

Flux de numerar operațional 56.9 87.1 62.4 81.8 72.3 73.1 

Cheltuieli de capital PPE și active necorporale -32.0 -30.3 -35.4 -39.9 -57.9 -54.1 

Achiziții 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Înstrăinare de active fixe (total) 1.1 0.1 0.6 0.0 0.0 0.0 

Alte articole (investiții) 0.0 0.0 5.6 248.5 0.0 0.0 

Flux de numerar de investiție -30.9 -30.2 -29.3 208.6 -57.9 -54.1 

Plăți dividende -28.3 -28.3 -48.9 -49.9 -51.4 -48.6 

Alte modificări ale capitalului propriu 3.1 32.6 29.8 30.2 28.1 25.8 

Modificări ale pasivelor financiare -0.3 0.0 -252.4 0.0 0.0 0.0 

Alte articole 50.2 25.5 28.7 28.6 28.5 28.4 

Flux de numerar de finanțare 24.7 29.7 -242.8 8.8 5.2 5.6 

Sursa: Conpet, estimări Raiffeisen Centrobank       
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Bilanț contabil (milioane RON) 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016e 12/2017e 12/2018e 

Active circulante 306.0 385.8 430.0 478.9 496.5 519.9 

Fonduri de lichidități 256.6 343.0 380.3 431.0 450.6 475.3 

Creanțe 41.8 34.8 41.3 39.8 38.1 37.1 

Stocuri 7.4 7.7 8.2 7.9 7.6 7.3 

Alte active 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

Active fixe 421.0 419.2 404.5 396.5 407.5 414.5 

Proprietăți, instalații și echipamente 413.7 415.5 400.3 393.9 406.4 413.3 

Active necorporale 6.3 3.2 3.9 2.3 0.8 0.9 

Fondul comercial 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Active financiare 1.0 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 

Active privind impozitul amânat 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total active 727.0 805.0 834.5 875.4 904.0 934.4 

Pasive curente 69.0 75.8 71.3 76.2 75.3 74.3 

Împrumuturi pe termen scurt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Note și obligații de plată, plăți încasate 25.2 30.0 21.3 27.1 27.2 26.9 

Alte pasive curente 43.8 45.8 50.1 49.1 48.1 47.4 

Pasive pe termen lung 7.3 5.7 5.5 5.5 5.5 5.5 

Împrumuturi pe termen lung 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Provizioane pe termen lung 6.7 5.7 5.5 5.5 5.5 5.5 

Alte pasive pe termen lung 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Capital hibrid și alt capital de tip mezanin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Capital propriu 650.7 723.4 757.6 793.7 823.2 854.5 

Interese minoritare 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Datorii privind impozitului amânat 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total pasive 737.0 804.9 834.5 875.4 904.0 934.4 

Bilanț contabil (milioane RON) 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016e 12/2017e 12/2018e 

Capital de lucru net -19.6 -33.1 -21.6 -28.3 -29.4 -29.7 

Datorie netă purtătoare de dobândă -256.6 -343.0 -380.3 -431.0 -450.6 -475.3 

Capital angajat 650.7 723.4 757.6 793.7 823.2 854.5 

Capitalizarea pieței 389.6 476.6 666.6 614.7 614.7 614.7 

Valoare întreprindere 133.0 133.6 286.4 183.7 164.1 139.4 

Finanțare (x) 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016e 12/2017e 12/2018e 

Acoperirea participației n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Rata finanțării interne 1.8 2.9 1.8 2.1 1.2 1.4 

Grad net de îndatorare -39.4% -47.4% -50.2% -54.3% -54.7% -55.6% 

Lichidități imediate 4.3 5.0 5.9 6.2 6.5 6.9 

Acoperire active fixe 1.6 1.7 1.9 2.0 2.0 2.1 

Capex / depreciere 0.9 0.7 0.7 0.8 1.2 1.1 

Risc privind capitalul propriu 89.5% 89.9% 90.8% 90.7% 91.1% 91.4% 

Date per acțiune (RON) 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016e 12/2017e 12/2018e 

Număr mediu ponderat de acțiuni (milioane) 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 

EPS reportat 3.6149 5.9401 6.2711 6.4501 6.0982 6.2449 

Câștiguri per acțiune (adj.) 3.6149 5.9401 6.2711 6.4501 6.0982 6.2449 

Flux de numerar operațional per acțiune 6.5730 10.0643 7.2052 9.4480 8.3567 8.4488 

Valoare contabilă per acțiune 75.1627 83.5602 87.5065 91.6727 95.0850 98.7012 

DPS 3.4119 5.9410 5.7694 5.9347 5.6124 5.7495 

Rata de plată 94.4% 100.0% 92.0% 92.0% 92.0% 92.1% 

Evaluare (x) 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016e 12/2017e 12/2018e 

PE reportat 12.4 9.3 12.3 11.0 11.6 11.4 

Rată ajustată PE 12.4 9.3 12.3 11.0 11.6 11.4 

Flux de numerar aferent prețului 6.8 5.5 10.7 7.5 8.5 8.4 

Valoare contabilă preț 0.6 0.7 0.9 0.8 0.7 0.7 

Randamentul dividendului 7.6% 10.8% 7.5% 8.4% 7.9% 8.1% 

Randamentul fluxului de numerar liber 6.7% 11.9% 4.1% 6.8% 2.3% 3.1% 

EV/Vânzări 0.4 0.4 0.8 0.5 0.5 0.4 

EV/EBITDA 2.0 1.3 2.5 1.7 1.7 1.5 

EV/EBIT 4.4 2.4 4.6 3.1 3.1 3.0 

EV/flux de numerar operațional 2.3 1.5 4.6 2.2 2.3 1.9 

EV/CE ajustată 0.6 0.7 0.9 0.8 0.7 0.7 

EV/CE ajustată vs. ROCE/WACC   0.8 0.7 0.8 0.8 

Sursa: Conpet, estimări Raiffeisen Centrobank       
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Fișă informativă 

Descrierea societății 

Conpet (COTE) operează rețeaua națională de transport țiței, gazolină și condensat. Societatea are un contract de concesiune de 30 de ani pentru a opera 

rețeaua, acordat în iulie 2002 de către Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM). 

Activitățile principale ale Conpet includ: (i) transportul intern de țiței, gazolină și condensat prin 

conducte și transport feroviar (aprox. 83% din veniturile anului 2015), și (ii) transportul de țiței 

importat de la Terminalul petrolier din Constanța către două rafinării din România (aprox. 17% 

din veniturile anului 2015 

 

 

 

 

 

 

Puncte tari/Oportunități Puncte slabe/Amenințări 

■ Monopol natural pentru serviciile de transport țiței ■ Dependență ridicată de un număr de numai doi 

clienți care operează într-un sector matur 

■ Activitate reglementată, cu un profit operațional garantat ■ Risc de reglementare privind stabilirea tarifului 

■ Rată de plată ridicată ■ Lukoil poate închide rafinăria locală ca urmare a 

cercetărilor de evaziune fiscală 

■ Poziție puternică a lichidităților nete reprezentând 62% din capitalizarea bursieră ■ Utilizare scăzută a capacității (25%) și cheltuieli 

de exploatare aproape fixe 

■  Nevoile reduse de investiții din surse proprii 

și cota neutilizată de modernizare generează 

o acumulare de numerar 
 
 

Total active 834.5 875.4 904.0 934.4 

Capital propriu 757.6 793.7 823.2 854.5 

Fondul comercial 0.0 0.0 0.0 0.0 

NIBD -380.3 -431.0 -450.6 -475.3 

Situația fluxurilor de numerar 

Flux de numerar operațional 62.4 81.8 72.3 73.1 

Flux de numerar de investiție -29.3 208.6 -57.9 -54.1 

Modificare NIBD 37.2 50.7 19.6 24.7 

Sursa: Conpet, Estimări Raiffeisen Centrobank 
 

 

Situația veniturilor 12/2015 12/2016e 12/2017e 12/2018e 

(milioane RON) 

Vânzări consolidate 381.4 367.4 351.9 342.3 

EBITDA 113.7 107.8 99.4 94.2 

EBIT 62.2 60.0 52.5 47.0 

EBT 68.0 66.5 62.9 64.4 

Profit net anterior min. 54.3 55.8 52.8 54.1 

Profit net ulterior min. 54.3 55.8 52.8 54.1 

Bilanțul contabil 

Date per acțiune 12/2015 12/2016e 12/2017e 12/2018e 

(RON) 

EPS anterior fondului de 
comerț 

6.271 6.450 6.098 6.245 

Adj. EPS diluată 6.271 6.450 6.098 6.245 

Flux de numerar 
operațional 

7.205 9.448 8.357 8.449 

Valoare contabilă 87.507 91.673 95.085 98.701 

Dividende 5.769 5.935 5.612 5.750 

Rata de plată 92.0% 92.0% 92.0% 92.1% 

Evaluare (x) 
PE anterior fondului de 
comerț 

12.3 11.0 11.6 11.4 

Adj. PE diluată 12.3 11.0 11.6 11.4 

Flux de numerar aferent 
prețului 

10.7 7.5 8.5 8.4 

Valoare contabilă preț 0.9 0.8 0.7 0.7 

Randamentul dividendului 7.5% 8.4% 7.9% 8.1% 

Randamentul FCF 4.1% 6.8% 2.3% 3.1% 

EV/EBITDA 2.5 1.7 1.7 1.5 

EV/EBIT 4.6 3.1 3.1 3.0 

EV/flux de numerar 
operațional 

4.6 2.2 2.3 1.9 

Structura 
acționariatului 

Ministerul Energiei  

Fondul Proprietatea 

 KJK Fund 

 Utilico Emerging Markets 

 Circulație liberă (free 

float) 
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Istoric recomandări 

Prezentare generală a recomandărilor universale de acoperire 

 

Graficul de publicare 

Data Publicare 

28.04.2016 Adunarea Generală Ordinară 

12.05.2016 T1 Publicare câștiguri 

12.08.2016 T2 Publicare câștiguri 

11.11.2016 T3 Publicare câștiguri 

 cumpărare păstrar
e 

reducere vânzar
e 

suspendar
e 

UR 

Univers 56 52 7 2 11 4 

Univers % 42% 39% 5% 2% 8% 3% 

Servicii bancare de investiții 20 10 4 0 3 0 

Servicii bancare de investiții % 54% 27% 11% 0% 8% 0% 

Sursa: Raiffeisen Centrobank, pot apărea diferențe de rotunjire 
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Declinare analiză financiară 
 

Editor: Raiffeisen Centrobank AG (denumită în continuare "RCB") 

RCB este o instituție de credit conform §1 din  Legea bancară austriacă (Bankwesengesetz), cu sediul social în 1010 Viena, Tegetthoffstrasse 1, Austria. 
Autorități de supraveghere: Austrian Financial Market Authority (FMA), 1090 Viena, Otto-Wagner-Platz 5, Austria și Oesterreichische Nationalbank, 1090 Viena, 

Otto- Wagner-Platz 3, Austria. Cu excepția cazului în care prezentul înscris prevede în mod expres altfel, referirile la legi vor însemna referiri la legile adoptate 

de Republica Austria. 
Acest raport de cercetare (denumit în continuare „Raportul" sau „Documentul") are exclusiv scop informativ și nu poate fi reprodus sau distribuit altor persoane 

fără acordul RCB. Prezentul Document nu constituie nici o cerere de ofertă, nici un prospect în sensul Legii austriece privind piața de capital (Kapitalmarktgesetz) 

sau Legii austriece privind bursa de valori (Borsegesetz) sau orice altă lege aplicabilă. 
Orice decizie de investiții cu privire la valori mobiliare, produse financiare sau investiții se poate adopta doar pe baza (i) unui prospect aprobat și publicat sau 

(ii) documentației complete care va fi sau este publicată în legătură cu valorile mobiliare, produsele financiare sau investițiile în discuție, și nu trebuie adoptată 

în baza prezentului Document. Prezentul Document nu reprezintă o recomandare personală în sensul Legii austriece privind supravegherea valorilor mobiliare 

(Wertpapieraufsichtsgesetz) de a cumpăra sau vinde instrumente financiare. 
Nici prezentul Document și nici orice alte componente ale acestuia nu vor forma baza niciunui tip de contract sau angajament de orice natură. Prezentul 

Document nu înlocuiește consultanța necesară privind cumpărarea sau vânzarea de valori mobiliare, investiții sau alte produse financiare. Cu privire la vânzarea 

sau cumpărarea de valori mobiliare, investiții sau alte produse financiare, un consultant bancar poate furniza consultanță individualizată care poate fi adecvată 

pentru investiții și produse financiar. Prezentul Document se bazează în mod fundamental pe informațiile disponibile în general și nu pe informații confidențiale 

obținute de autorul prezentului Document exclusiv în baza relației clientului său cu o terță persoană. Cu excepția cazului în care prezentul Document prevede 

în mod expres altfel, RCB consideră toate informațiile incluse în prezentul înscris ca fiind de încredere, dar nu acordă niciun fel de garanții cu privire la exactitatea 

și natura completă a acestora. 
Pe piețele emergente, poate exista un risc mai ridicat de plată și custodie comparativ cu piețele cu o infrastructură stabilită. Lichiditatea 

acțiunilor/instrumentelor financiare poate fi influențată de numărul de formatori de piață. Ambele circumstanțe pot conduce la un risc mai ridicat cu privire la 

siguranța investițiilor care vor fi sau au fost realizate în baza informațiilor conținute în prezentul Document. Prezentul Raport constituie opinia actuală a 

analistului la data prezentului Raport și face obiectul modificării fără notificare. Acesta poate fi depășit ca urmare a unor evenimente viitoare, fără ca Documentul 

să fie schimbat sau modificat. 
Cu excepția cazului în care prezentul înscris prevede în mod expres altfel, analistul care a redactat (sau a contribuit la) prezentul Raport nu primește nicio 

compensație de la RCB pentru tranzacții bancare de investiții specifice. Compensația analistului sau analiștilor prezentului Raport se bazează (printre altele) pe 

profitabilitatea globală a RCB, care include, printre altele, câștigurile din serviciile bancare de investiții și alte tranzacții ale RCB. În general, RCB interzice 

analiștilor săi și altor persoane care contribuie la Raport să dobândească valori mobiliare sau alte instrumente financiare în orice societate acoperită de analiști 

(și persoanele care contribuie), cu excepția cazului în care acea achiziție este autorizată în avans de departamentul de conformitate al RCB. RCB a stabilit 

următoarele corduri organizaționale și administrative, inclusiv ziduri chinezești, pentru a împiedica sau preveni conflicte de interese cu privire la recomandări: 

RCB a desemnat în mod fundamental zonele de confidențialitate aplicabile. Zonele de confidențialitate sunt unități din cadrul instituțiilor de credit, care sunt 

izolate de celelalte unități prin măsuri organizaționale care guvernează schimbul de informații, deoarece informațiile relevante pentru conformitate sunt 

prelucrate în mod continuu sau temporar în aceste zone. Informațiile relevante pentru conformitate nu trebuie să părăsească o zonă de confidențialitate și 

trebuie tratate ca strict confidențiale în operațiunile interne de afaceri, inclusiv în interacțiunea cu alte unități. Această prevedere nu se aplică transferului de 

informații necesare pentru operațiunile uzuale de afaceri. Acest transfer de informații se limitează, totuși, la cele absolut necesare (principiul necesității de a 

cunoaște). Schimbul de informații relevante pentru conformitate dintre două zone de confidențialitate trebuie efectuat doar cu implicarea ofițerului de 

conformitate. RCB este posibil să fi efectuat o tranzacție pe cont propriu în orice investiții menționate în prezentul înscris sau în investiții aferente și sau prin 

urmare poate deține o poziție sau participație în aceste investiții. Este posibil ca RCB să fi acționat sau să acționeze în calitate de manager sau co-manager 

într-o ofertă publică referitoare la orice valori mobiliare menționate în prezentul Raport sau în orice valori mobiliare aferente. 

Notificări și explicații privind riscurile 

Vă rugăm să rețineți că această cercetare este efectuată și recomandările sunt acordate doar cu privire la instrumentele financiare care nu sunt afectate de 

sancțiuni în temeiul regulamentului UE nr. 833/2014 astfel cum a fost modificat, mai exact instrumente financiare care au fost emise anterior datei de 1 august 

2014. Vă reamintim că achiziția de instrumente financiare cu un termen care depășește 30 de zile, emise după data de 31 iulie 2014, este interzisă conform 

regulamentului UE nr. 833/2014 astfel cum a fost modificat. Nu se exprimă nicio opinie privind aceste instrumente financiare interzise. Valorile privind 

performanța se referă la trecut. Performanța anterioară nu este un indicator fiabil pentru rezultatele și evoluția viitoare a unui instrument financiar, unui 

indicator financiar sau unui serviciu de valori mobiliare. Acest aspect se aplică în special în cazuri în care instrumentul financiar, indicatorul financiar sau serviciul 

de valori mobiliare a fost oferit pentru mai puțin de 12 luni. În special, această perioadă de comparație foarte scurtă nu este un indicator fiabil pentru rezultate 

viitoare. Performanța unui instrument financiar, indicator financiar sau unui serviciu de valori mobiliare se reduce cu valoarea comisioanelor, onorariilor și altor 

taxe, care depind de circumstanțele individuale ale investitorului. Randamentul unei investiții se poate majora sau reduce ca urmare a fluctuațiilor de schimb 

valutar. Previziunile privind performanța viitoare se bazează exclusiv pe estimări și ipoteze. Performanța viitoare efectivă poate fi diferită de cea previzionată. 

În consecință, previziunile nu sunt un indicator fiabil pentru rezultatele și evoluția viitoare a unui instrument financiar, unui indicator financiar sau unui serviciu 

de valori mobiliare. 

Accesați acest link pentru a vizualiza conceptele și metodele RCB: https://www.rcb.at/en/the-bank/business-segments/cr/concept-and-methods/ 

Sistemul de punctaj și clasificare a riscului al RCB 

Punctaje de risc: indicatorii posibilelor fluctuații de preț sunt: scăzut, mediu, ridicat. Punctajele de risc iau în considerare volatilitatea. Criteriile fundamentale 

care pot conduce la o modificare a clasificării riscurilor. De asemenea, clasificarea se poate modifica în timp. Punctaj investițional: Punctajele investiționale se 

bazează pe rentabilitatea totală previzionată pe termen de 12 luni de la data punctajului inițial. 
Cumpărare: Acțiunile de cumpărare se așteaptă să prezinte o rentabilitate totală de minimum 15% (20% pentru acțiuni cu un risc ridicat de volatilitate/10% 

pentru acțiuni cu un risc scăzut de volatilitate) și sunt cele mai atractive acțiuni din universul acoperirii RCB pe termen de 12 luni. 
Păstrare: Acțiunile de păstrare se așteaptă să asigure o rentabilitate totală pozitivă de până la 15% (20% pentru acțiuni cu un risc ridicat de volatilitate/10% 

pentru acțiuni cu un risc scăzut de volatilitate) pe termen de 12 luni. 
Reducere: Acțiunile de reducere se așteaptă să înregistreze o rentabilitate totală negativă de până la -10% în termen de 12 luni. 
Vânzare: Acțiunile de vânzare se așteaptă să înregistreze o rentabilitate totală negativă de peste -10% în termen de 12 luni. 
Prețurile țintă sunt determinate de valoarea justă rezultată din metodele de evaluare utilizate în mod uzual (printre altele comparația grupurilor similare, 

modelul DCF și/sau scontarea dividendelor). De asemenea, sunt luați în calcul alți factori fundamentali (activități M&A, tranzacții pe piețele de capital, 

răscumpărare acțiuni, sentiment privind sectorul etc.). La emiterea unui Raport, punctajele de investiții sunt determinate de intervalele mai sus menționate. 

Abaterile interimare de la intervalele mai sus menționate nu vor determina o modificare a recomandării în mod automat, ci vor face obiectul analizei. Cu 

excepția cazului în care se menționează altfel, prețurile indicate sunt prețuri de închidere ale burselor de acțiuni relevante, disponibile la ora 6.30 în ziua 

https://www.rcb.at/en/the-bank/business-segments/cr/concept-and-methods/
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prezentului Raport. Prețurile indicate se referă la bursa de acțiuni conform codului menționat Bloomberg/Reuters. 

Aspecte de divulgare conform secțiunii 48f di n Legea austriacă privind bursa de acțiuni 

Următoarele divulgări se aplică valorii mobiliare atunci când sunt menționate în temeiul secțiunii aplicabile divulgării: 

0. RCB sau una dintre entitățile sale juridice afiliate deține peste 5% din întregul capital social emis al emitentului. 
1. Emitentul deține peste 5% din întregul capital social emis al RCB sau uneia dintre entitățile sale juridice afiliate. 
2. RCB sau societățile sale afiliate dețin interese financiare semnificative cu privire la emitent. 
3. RCB sau una dintre entitățile sale juridice afiliate este un formator de piață (sau specialist) sau sponsor desemnat sau manager de stabilizare sau furnizor 

de lichidități în instrumentele financiare ale emitentului. 
4. În ultimele 12 luni, RCB sau una dintre entitățile sale juridice afiliate a jucat un rol major sau a fost co-lider (de ex. în calitate de manager sau co-manager) 

într-o ofertă publică de instrumente financiare ale emitentului. 
5. În ultimele 12 luni, RCB sau una dintre entitățile sale juridice afiliate a încheiat cu emitentul un contract privind furnizarea altor servicii bancare de investiții 

(inclusiv asumarea unui rol de birou de plăți) sau a primit o compensație pentru aceste servicii în aceeași perioadă (în acest caz,divulgarea va avea loc numai 

dacă nu încalcă obligația de confidențialitate privind informațiile de afaceri). 
6. RCB sau una dintre entitățile sale juridice afiliate a încheiat cu emitentul un contract privind furnizarea de recomandări de investiții. 
7. Analistul responsabil deține instrumentele financiare ale emitentului analizat. 
8. Analistul responsabil este membru al comitetului executiv, consiliului de administrație sau comitetului de supraveghere al emitentului analizat. 
1 0. Analistul responsabil sau alte persoane fizice, care sunt implicate în întocmirea analizei financiare, au primit sau dobândit acțiuni în emitentul analizat 

anterior ofertei publice legate de acestea. Prețurile la care acțiunile au fost dobândite și datele de achiziție vor fi comunicate. 
1 1. Compensația analistului responsabil sau altor persoane fizice, care sunt implicate în întocmirea analizei financiare, este legată de tranzacțiile bancare de 

investiții ale RCB sau uneia dintre entitățile sale juridice afiliate cu emitentul în discuție. 
Divulgări aplicabile: Nicio divulgare 

Reglementări suplimentare speciale pentru Statele Unite ale Americii: 

Prezentul raport și orice recomandare (inclusiv orice opinie, proiecție, previziune sau estimare; denumite în continuare "Raportul" sau "Documentul") conținută 

în prezentul înscris au fost întocmite de Raiffeisen Centrobank AG (un afiliat non SUA al RB International Markets (SUA) LLC) sau de oricare dintre societățile 

sale afiliate (Raiffeisen Centrobank AG va fi denumită în continuare "RCB") și sunt distribuite în Statele Unite de afiliatul RCB, RB International Markets (SUA) 

LLC ("RBIM"), un broker-dealer înregistrat la FINRA® . Prezentul Raport constituie opinia actuală a autorului la data prezentului Raport și face obiectul 

modificării fără notificare. RCB și/sau angajații săi nu au nicio obligație de a actualiza, modifica sau amenda sau informa în alt mod un beneficiar al prezentului 

Raport în cazul în care informațiile sau recomandarea din prezentul înscris se modifică sau devine brusc inexactă. Frecvența rapoartelor ulterioare, dacă vor 

exista, rămâne la discreția autorului și RCB. Prezentul Raport a fost întocmit în exteriorul Statelor Unite de unul sau mai mulți analiști care este posibil să nu fi 

făcut obiectul regulilor privind întocmirea rapoartelor și independența analiștilor de cercetare, comparabile celor în vigoare în Statele Unite. Analistul sau 

analiștii care au întocmit prezentul Raport de cercetare (i) nu sunt înregistrați sau calificați ca analiști de cercetare la Autoritatea de reglementare a industriei 

financiare ("FINRA") din Statele Unite, și (ii) nu pot fi persoane asociate ale RBIM și, în consecință, nu fac obiectul reglementărilor FINRA, inclusiv a 

reglementărilor privind conduita sau independența analiștilor de cercetare. 

Sistemul de punctaj și clasificare a riscului RCB (a se avea în vedere definiția furnizată anterior) 

Prezentul Raport nu reprezintă o ofertă de cumpărare sau vânzare valori mobiliare și nici prezentul Raport nici orice prevedere a acestuia nu va forma baza 

sau nimeni nu se va baza pe acesta în legătură cu orice contract sau angajament, de orice natură. Informațiile din prezentul înscris nu reprezintă o analiză 

completă a fiecărui aspect material referitor la respectiva societate, industrie sau valoare mobiliar. Prezentul Raport poate conține declarații privind viitorul, 

care implică riscuri și nesiguranțe, nu garantează niciun fel de performanțe viitoare și, în consecință, face obiectul modificării. Deși informațiile și opiniile din 

prezentul Raport se bazează pe surse considerate a fi de încredere, nici RCB și nici RBIM nu au verificat în mod independent faptele, ipotezele și estimările din 

prezentul raport. În consecință, nu se acordă nicio declarație sau garanție, expresă sau implicită, și nimeni nu ar trebui să se bazeze pe obiectivitatea, acuratețea, 

natura completă sau corectitudinea informațiilor și opiniilor conținute în prezentul Raport. Deși opiniile și estimările menționate reflectă opinia actuală a RCB 

și RBIM, opiniile și estimările fac obiectul modificării fără notificare. Prezentul Raport vă este furnizat exclusiv în scop informativ și investitorii ar trebui să 

considere prezentul Raport ca un factor singular în luarea deciziei investiționale. Investitorii trebuie să singuri natura adecvată a unei investiții în orice valori 

mobiliare menționate în prezentul Raport în baza impozitului, sau altor considerații aplicabile acelui investitor și strategiei sale proprii de investiții. 

Riscuri investiționale 

În general, investițiile în valori mobiliare implică riscuri diverse și numeroase și pot genera chiar pierderea integrală a capitalului investit. Prezentul Raport nu 

ia în calcul obiectivele investiționale, situația financiară sau nevoile speciale ale niciunui client specific al RBIM. Anterior adoptării unei decizii de investiții în 

baza prezentului Raport, beneficiarii prezentului Raport ar trebui să ia în considerare dacă acest Raport sau orice informații din acesta sunt adecvate sau 

corespunzătoare propriilor nevoi, obiective și oportunități investiționale. Nicio recomandare din prezentul Raport nu poate fi adecvată pentru toți investitorii. 

Performanța rapidă a valorilor mobiliare și altor instrumente financiare nu indică performanța viitoare. RBIM nu poate fi nici un garant al prețului și nici un 

asigurător al condițiilor de piață. 

Pentru raportul individual de societate: 
În timp ce sectorul de utilități în care operează această societate, Conpet, poate fi considerat mai puțin ciclic ca natură, există totuși riscuri semnificative specifice 

industriei. Principalele riscuri sunt sănătatea generală a economiei globale precum și condițiile macroeconomice ale țărilor în care operează această societate, 

riscurile de reglementare și riscul operațional, separat de riscul de schimb valutar, de mărfuri și rată a dobânzii. Restricțiile de reglementare privind stabilirea 

tarifelor și costurile legate de emisiile de C02, volatilitatea prețurilor de intrare (energie și credite C02) și riscurile de exploatare a centralelor electrice (în special 

a electrocentralelor nucleare) sunt unele dintre riscurile cheie ale acestei industrii. Schimbările din mediul de reglementare pot limita întinderea și profitabilitatea 

activității și pot impune cheltuieli sau capital suplimentar/e. În cele din urmă, ca urmare a volatilității prețurilor cu ridicate ale energiei și electricității și intensității 

ridicate de capital din această industrie, este crucial să se evalueze riscul contrapărții pentru limitarea riscului implicit. 

Pentru raportul de sector: 
În timp ce sectorul de utilități poate fi considerat mai puțin ciclic ca natură, există totuși riscuri semnificative specifice industriei. Principalele riscuri sunt 

sănătatea generală a economiei globale precum și condițiile macroeconomice ale țărilor în care operează societățile, riscurile de reglementare și riscul 

operațional, separat de riscul de schimb valutar, de mărfuri și rată a dobânzii. Restricțiile de reglementare privind stabilirea tarifelor și costurile legate de emisiile 

de C02, volatilitatea prețurilor de intrare (energie și credite C02) și riscurile de exploatare a centralelor electrice (în special a electrocentralelor nucleare) sunt 

unele dintre riscurile cheie ale acestei industrii. Schimbările din mediul de reglementare pot limita întinderea și profitabilitatea activității și pot impune cheltuieli 

sau capital suplimentar/e. În cele din urmă, ca urmare a volatilității prețurilor cu ridicate ale energiei și electricității și intensității ridicate de capital din această 

industrie, este crucial să se evalueze riscul contrapărții pentru limitarea riscului implicit. 

Prezentul Raport poate acoperi numeroase valori mobiliare, dintre care unele este posibil să nu se califice pentru vânzare în anumite state și, în consecință, să 

nu poată fi oferite investitorilor din acele state. Prezentul Document nu va fi interpretat ca furnizând consultanță de investiții. Investigarea valorilor mobiliare 
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non-SUA, inclusiv ADR, implică riscuri semnificative precum fluctuația cursurilor de schimb, cu efecte adverse asupra valorii sau prețului venitului generat de 

valoarea mobiliară. Valorile mobiliare ale anumitor societăți străine pot fi mai puțin lichide și prețurile pot fi mai volatile decât în cazul valorilor mobiliare ale 

societăților SUA. Este posibil ca valorile mobiliare aparținând emitenților non-SUA să nu poată fi înregistrate la sau supuse cerințelor de raportare ale Comisiei 

de Valori Mobiliare și Bursă; în consecință, informațiile legate de acești emitenți pot fi limitate. Valorile mobiliare care nu sunt înregistrate în Statele Unite nu 

pot fi oferite sau vândute, direct sau indirect, în cadrul Statelor Unite sau persoanelor SUA (în sensul Reglementării S a Legii din anul 1933 privind valorile 

mobiliare [”Legea valorilor mobiliare”]), decât în baza unei excepții conform Legii valorilor mobiliare. Prezentul Raport și conținutul acestuia sunt un produs 

supus dreptului de autor și proprietatea RBIM sau RCB. Este destinat exclusiv celor cărora RBIM le distribuie direct prezentu l Raport. Orice reproducere, 

republicare, diseminare și/sau alt tip de utilizare a prezentului Raport de orice beneficiar al acestuia, sau de orice terț, fără acordul scris expres al RBIM, este 

strict interzisă. 
Persoanele SUA care primesc cercetarea și doresc să efectueze orice tranzacție cu orice valorii mobiliare dezbătute în Raport, ar trebui să o deruleze 

prin RBIM, și nu prin emitentul cercetării. RBIM poate fi contactat la 1 133 Avenue of the Americas, Etaj 16, New York, NY 10036, 212-600-2588. 

RCB este o corporație pe acțiuni, înființată conform legislației Republicii Austria și înregistrată la registrul comerțului de pe lângă tribunalul comercial din Viena, 

Austria. Sediul executiv principal al RCB este situat în Tegetthoffstraße 1, 1010 Viena, Austria. Acțiunile RCB nu sunt listate la nicio bursă de acțiuni. RCB încearcă 

să furnizeze o gamă largă de servicii și produse asociate acțiunilor, produselor financiare derivate și tranzacțiilor cu capital propriu. Departamentul de cercetare 

al RCB (unitate generatoare de aspecte nemonetare) acoperă societățile austriece și din Europa de est din domeniile de activitate: oțel și materiale, industrie, 

bancar, construcții și materiale de construcție, IT și tehnologie, petrol și gaze, imobiliar, telecomunicații, utilități și sectoare de consum ciclic și de apărare. În 

plus, RCB acoperă o gamă de servicii ce urmează să fie furnizate în legătură cu fuziuni și achiziții, precum și privatizări. 

Autoritățile responsabile de supraveghere ale Raiffeisen Centrobank AG: Austrian Financial Market Authority (FMA), 1090 Viena, Otto-Wagner-Platz 5, Austria 

și Oesterreichische Nationalbank, 1090 Viena, Otto-Wagner-Platz 3, Austria. 

Aspecte de divulgare 

Următoarele divulgări se aplică valorii mobiliare în cazul declarării sub secțiunea de divulgări aplicabile (RB International Markets (SUA) LLC este denumită în 

continuare "RBIM"): 
21. RBIM, sau un afiliat, a acționat ca manager, co-manager, sau participant la subscriere în cazul unei oferte publice pentru această societate în ultimele 12 

luni. 
22. RBIM, sau un afiliat, a efectuat servicii bancare de investiții, piețe de capital, sau alte servicii comparabile pentru această societate sau directorii săi în 

ultimele 12 luni. 
23. RBIM, sau un afiliat, se așteaptă să primească sau intenționează să solicite compensație pentru servicii bancare de investiții de la societatea analizată în 

următoarele 3 luni. 
24. Valorile mobiliare sau instrumentele financiare derivate aferente ale acestei societăți sunt deținute fie direct de analistul de valori mobiliare sau un afiliat, 

care acoperă acțiunile, sau de un membru al echipei sale, fie indirect de membrii familiei. 
25. Un director sau un membru al familiei unui director al RBIM, sau unui afiliat, este un administrator sau director al societății. 
26. RBIM, sau un afiliat, este deținătorul real al minimum 1% din orice clasă de acțiuni ordinare ale acestei societăți. 
Divulgări aplicabile: Nicio divulgare 

Societatea mamă finală a RBIM este Raiffeisen Bank International AG ("RBI") (Bursa de acțiuni Viena; simbol RBI AV). RBI este o bancă de investiții corporative 

cu sediul în Austria. Un timp îndelungat RBI a operat în Europa Centrală și de Est (ECE), unde menține o rețea de filiale de bănci, societăți de leasing și numeroși 

furnizori de servicii financiari pe mai multe piețe. Ca urmare a poziției sale din Austria și ECE, RBI a stabilit un curs de tranzacționare, care se întinde în unele 

cazuri peste mai multe decenii, cu participanți din următoarele industrii: petrol și gaze, tehnologie, utilități, imobiliară, telecomunicații, financiar, materiale de 

bază, consumatori ciclici și non-ciclici, sănătate și industrială. Deși RBI sau entitățile sale afiliate este posibil să fi încheiat tranzacții pentru produse sau servicii 

(incluzând, fără limitare, sericii bancare de investiții) cu societatea analizată, Conpet, sau societăți în ultimele 12 luni, niciun angajat al RBI sau afiliaților săi nu 

are capacitatea de a influența fondul rapoartelor de cercetare întocmite de analiștii de cercetare ai RCB sau RBIM. RBIM este un broker-dealer înregistrat la 

SEC, FINRA și SIPC. 

Reglementări speciale pentru Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (Marea Britanie): 

Prezentul Document nu reprezintă nici o ofertă publică în sensul Legii austriece privind piața de capital (Kapitalmarktgesetz; denumită în continuare "KMG"), 

nici un prospect în sensul KMG sau Legii austriece privind bursa de acțiuni (Borsegesetz). În plus, prezentul Document nu intenționează să recomande 

cumpărarea sau vânzarea de valori mobiliare sau investiții, în sensul Legii austriece privind supravegherea valorilor mobiliare (Wertpapieraufsichtsgesetz). 

Prezentul Document nu înlocuiește consultanța necesară referitoare la cumpărarea sau vânzarea de valori mobiliare sau investiții. Pentru orice consultanță 

referitoare la cumpărarea sau vânzarea de valori mobiliare sau investiții, vă rugăm să contactați Raiffeisen Centrobank AG (Global Equity Sales). Reglementări 

speciale privind Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (Marea Britanie): prezentul Document nu a fost nici aprobat, nici emis de Raiffeisen Centrobank 

AG (denumită în continuare "RCB") în vederea promovării activității sale de investiții. RCB este supravegheată de Autoritatea austriacă a piețelor financiare. 

Prezentul Document nu este adresat investitorilor care sunt clienți retail în sensul regulilor FCA și cărora, în consecință, nu ar trebui să li se distribuie. 

Nici informațiile, nici opiniile exprimate în prezentul înscris nu reprezintă sau nu vor fi interpretate ca reprezentând o ofertă sau cerere de ofertă de cumpărare 

(sau vânzare) de investiții. RCB este posibil să fi efectuat o tranzacție pe cont propriu în sensul regulilor FCA în orice investiții menționate în prezentul înscris 

sau în investiții aferente și sau prin urmare poate deține o poziție sau participație în aceste investiții. Este posibil ca RCB să fi acționat sau să acționeze în calitate 

de manager sau co-manager într-o ofertă publică referitoare la orice valori mobiliare menționate în prezentul Raport sau în orice valori mobiliare aferente. 
Informații privind Principatul Liechtenstein: 

DIRECTIVA COMISIEI 2003/125/CE din 22 decembrie 2003 de implementare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și Consiliului cu privire la 

prezentarea corectă a recomandărilor de investiții și divulgarea conflictelor de interese a fost încorporată în legislația națională a Principatului Liechtenstein de 

Finanzanalyse-Marktmissbrauchs-Verordnung. 

În cazul în care orice prevedere a prezentei declinări a răspunderii se va declara nelegală, nulă sau inaplicabilă în baza oricărei legi aplicabile, acea prevedere, 

în măsura în care poate fi separată de celelalte prevederi, va fi considerată neinclusă în prezenta declinare; nu va afecta în niciun mod legalitatea, valabilitatea 

sau aplicabilitatea prevederilor rămase. 

Raiffeisen Centrobank AG, 1010 Viena, 

Tegetthoffstrasse 1, Austria T: +431 51520 0  

F: +431 5134396 E: office(at)rcb.at 
Registrul Comerțului sub nr. FN 117507f de pe lângă tribunalul comercial Viena  

Număr de înregistrare conform Legii austriece privind protecția datelor DVR 0008389 
Cod fiscal numărul ATU 15355005 
Număr de identificare persoană juridică (LEI) 529900M2F7D5795H1A49 
S.W.I.F.T.-Cod BIC CENBATWW 

Autorități de supraveghere: Austrian Financial Market Authority (FMA), 1090 Viena, Otto-Wagner-Platz 5, Austria și Oesterreichische Nationalbank, 1090 Viena, 
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Otto- Wagner-Platz 3, Austria. 

Raiffeisen Bank SA, Sky Tower, Calea Floreasca nr. 

246C, București, România T: +40 21 306 1000 F: +40 

21 230 0700 

E: centrala(at)raiffeisen.ro CUI 361820 Număr la Registrul Comerțului J40/44/1991 
S.W.I.F.T.-Cod BIC RZBRROBU 
Autorități de supraveghere: Autoritatea de Supraveghere Financiară ASF, Splaiul Independenței Nr. 15, Sector 5, Cod poștal 050092, București, România și 

Banca Națională a României BNR, Strada Lipscani 25, Sector 3, Cod poștal 030031, București, România 
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Vânzări de capital propriu Cercetare a societății AT/PL Execuție și tranzacționare electronică Cercetare societate CEE 

Tel.:+43/l515 20-0 Gunter Englhart (Director) EXT-268 Austria Tel.:+43/1515 20-0 Croația Tel.:+385/16174-0 

Klaus della Torre (Global ext. 472 englhart@rcb.at Stefan Maxian (Head) ext. 710 Nada Harambasic Nereau ext.870 

Head) 

maxian@rcb at nada.harambasic-nereau@rba.hr 

dellatorre@rcb.at Robert Hein ext. 476 

hein@rcb.at Christian Bader ext. 703 Damian Sutlic' +385/15575 733 

Sales & Sales Trading bader@rcb.at damjan.sutlic@rba.hr 

Ozgur Guyuldar (Head) ext. 336 Michael Kriechbaum ext. 464 

quyuldar@rcb at kriechbaum@rcb.at Daniel Damaska ext. 707 R°mania

 Tel.:+40/21306-0 

damaska@rcb.at luliana 

Mocanu ext. 1202 

. . . , Bernhard Loicht (DMA) ext. 497 iuliana-simona.mocanu@raiffeisen.ro 

Nicolas Bley ext. 462 . .  

bley@rcb.at lccht@rcb.at Oleg Galbur ext. 714 . 

galbur@rcb.at Alexandru 

Combei ext. 1239 

 ..........................   Cedric Monnier (DMA) ext. 466 alexandru.combei@raiffeisen.ro 
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Anita Thurnberger Daniel Stippl (DMA) ext. 458 Natalya 
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