
WALL STREET

Razvan Nicolescu: Vrem CE Oltenia pe Bursa in primul semestru din
2015

Complexul Energetic (CE) Oltenia va fi urmatoarea companie de stat care va
fi listata pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Hidroelectrica urmand sa se
listeze in cel de-al doilea semestru din 2015, potrivit ministrului delegat pentru
energie, Razvan Nicolescu.
“Imi doresc ca ambele companii sa fie listate in 2015; CE Oltenia in prima
jumatate a anului, iar Hidroelectrica in al doilea semestru, dupa iesirea din
insolventa. CE Oltenia si Hidroelectrica vor genera emulatie in piata de capital
pentru ca sunt doua companii cu potential ridical. Complexul Energetic se afla
inca in procesul de evaluare al rezervelor de carbune, acesta fiind motivul
pentru care listarea inca este amanata”, a declarat Razvan Nicolescu.
Ministrul a mai adaugat ca Bursa OPCOM ar putea sa fie o alta companie de
stat care sa se listeze pe BVB in perioada urmatoare. “S-ar putea ca listarea
OPCOM sa aiba loc chiar mai repede decat Hidroelectrica si CE Oltenia, insa
nu am luat inca o decizie in acest sens. Dupa ce OPCOM va fi transferata la
Departamentul de Energie, primul lucru pe care il vom face va fi sa luam o
decizie cu privire la listarea acesteia”.

Nicolescu: Romania are nevoie de investitii anuale de 4-5 mld. euro in
energie. Companiile de stat pot sa vina cu jumatate din suma
Romania are un necesar de investitii in sectorul energetic de 4-5 mld.
euro/an in urmatorul deceniu, iar societatile de stat ar putea sa furnizeze
jumatate din aceasta suma, spune Razvan Nicolescu, ministrul delegat
pentru Energie. In urma acestor investitii, Romania ar urma sa ajunga in
2020 a doua tara din Uniunea Europeana, alaturi de Danemarca, 100%
independenta energetic.

 “Discutam cu un consiler al domnului Herman van Rompuy (n.red.
presedintele Consiliului European) care spunea ca daca ar fi sa se faca un
campionat european de anuntat proiecte in energie, Romania s-ar lupta cu
Bulgaria pentru primul loc. In total avem nevoie de investitii in energie de 40-
50 mld. euro in urmatorii zece ani”, a declarat Razvan Nicolescu, in cadrul
unei conferinte de presa organizata de Bursa.
Acesta a mai adaugat ca in urma listarii pe Bursa de Valori Bucuresti,
companiile Electrica, Romgaz si Nuclearelectrica au programat investitii
anuale de 1,3 mld. euro. “Potentialul de investitii al acestor societati este de 2
mld. euro anual si cred ca il putem atinge daca vom creste rentabilitatea si
eficienta lor”.
Investitiile mentionate de Razvan Nicolescu vizeaza atat productia de
electricitate cat si modernizarile retelelor de distributie si transport, investitiile
de mediu, dar si investitiile in noi zacaminte de petrol si gaze.


