
 

G O L D R I N G  
Decizie CNVM: 2734/08.08.2003 ▪  Nr. Registru CNVM: PJR01SSIF/260045 ▪  Atestat CNVM: 372/29.05.2006 

Reg. Com: J26/440/1998  ▪  CUI: RO10679295 ▪  Capital social: 400.000 lei  

 
 

Email: goldring@goldring.ro  ▪  Web: www.goldring.ro 
540014  TÎRGU MUREŞ  ▪  Str.Tudor Vladimirescu nr. 56A   ▪ Jud. Mureş, Romania 

Tel: +4 0365 801 839; +4 0265 269 195  ▪  Tel/Fax: +4 0365 455 254  ▪  Mobil: +4 0724 899 499 
 

 

 

RAPORT ANALIZĂ FUNDAMENALĂ 
 

(RESEARCH REPORT – INITIAL COVERAGE) 
 

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. – Raport  initial  
 

 

 
 

mailto:goldring@goldring.ro
http://www.goldring.ro/


  

 

Email: goldring@goldring.ro  ▪  Web: www.goldring.ro     
540014  TÎRGU MUREŞ  ▪  Str.Tudor Vladimirescu nr. 56A   ▪  Mureş, Romania 

Tel: +4 0365 801 839; +4 0265 269 195  ▪  Tel/Fax: +4 0365 455 254  ▪  Mobil: +4 0724 899 499 
Pag. 1 din 9 

 

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.  
                       

 

 

Simbol: SNN 
Domeniu de activitate: Producție energie 

Preț actual (8/9/2020): 16.90 
Preț țintă: 19.19 

Recomandare: BUY 

Upside: 13.55% 

 

 
 

Datorită primului semestru al anului 2020 în care societatea a 
înregistrat un profit net în creștere cu aproximativ 18% 
(comparativ cu cel din S1 2019), estimările pentru anul 2020 rămân 
peste rezultatul realizat în anul 2019. Deși creșterea de la semestru 
la semestru este de două cifre, estimăm că rezultatul net din 
semestrul al doilea să fie puțin mai modest decât cel realizat în al 
doilea semestru al anului trecut. Cu toate acestea, profitul anual va 
rămâne pe un trend ascendent, însă relativ similar cu cel de anul 
trecut. În ceea ce privește veniturile, chiar dacă acestea se află în 
scădere cu -2% în primul semestru al anului curent, estimăm că vor 
reuși să ajungă la un nivel superior, la final de an, comparativ cu 
cele înregistrate în anul 2019. Această estimare are la bază 
stabilitatea prețului energiei de pe piețele bilaterale, dar și o 
recuperare a prețului de pe piața PZU, care a avut de suferit mai 
ales în al doilea trimestru al anului curent. 
 
Nuclearelectrica este o companie a cărui principal avantaj de piață îl 
reprezintă dividendele acordate acționarilor. În ultimii ani, 
compania a reușit să ofere unul dintre cele mai ridicate 
randamente de pe piața de capital din România (deja o piață 
recunoscută pentru randamentele ridicate pe care companiile le 
acordă acționarilor). De asemenea, ne așteptăm ca această politică 
de dividende să continue și în viitor, iar de asemenea să își mențină 
ritmul de creștere, în limita evoluției profitului net și luând în 
considerare și nevoia de finanțare a companiei.  
 
Cotația acțiunii se află deja la +18.51% comparativ cu începutul 
anului 2020, fiind a treia cea mai rentabilă acțiune din acest 
an (din componența indicelui BET și BET-FI), fără să ținem cont și 
de randamentul dividendului brut (de peste 9%), acordat în luna 
iunie. 
 
Relația cu investitorii.  Nuclearelectrica a primit nota 10 (nota 
maximă), acordată în urma evaluării VEKTOR (indicatorul 
comunicării cu investitorii pentru companiile listate la Bursă) 
realizată de ARIR (Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursa 
din România). Așadar, Nuclearelectrica și-a făcut loc în lista selectă 
a companiilor care au reușit să obțină acest scor. Relația cu 
investitorii rămâne un aspect care poate contribui la evoluția 
pozitivă a cotației SNN. 

 

Indicatori bursieri 
Capitalizare de piață 5,095,584,081 
Număr acțiuni                    301,513,851 
Price-Earnings Ratio (PER) 9.51 
Price to Book Value (P/BV) 0.70 
Randament dividend 9.9% 

 

 
Performanță 

Preț maxim 52 săptămâni                 19.48 

Preț minim 52 săptămâni 10.56 

Evoluție preț 1 lună 3.6% 

Evoluție preț YTD 18.5% 

Evoluție preț 1 an 31.8% 

 

 
Calendar financiar 

Rezultate financiare T3                 12.11.2020 

 

 
Acționariat 

Statul român 82.5% 

Fondul Proprietatea 7.5% 

Alți acționari 10.0% 

 
 

 

 surse: investing.com, bvb.ro,  dep. Analiză și Strategii de piață SSIF Goldring SA 
 

Evoluția prețului SNN 
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SN Nuclearelectrica S.A. 

 

Parcursul cotației SNN 
Societatea a fost listată la Bursa de Valori din București la sfârșitul anului 2013 printr-un IPO, la acea vreme 

oferta fiind suprasubscrisă și catalogată ca fiind al doilea succes după cel al Transgaz și încă o dovadă a faptului 
că există un interes extraordinar din partea pieței pentru companiile energetice. Începând cu data de 23 

decembrie, acțiunile Nuclearelectrica au fost incluse și în componența indicelui BET, ajungând la o pondere de 
1.99% din componența acestuia. Anul 2013 a reprezentat un succes pentru companie nu doar din pricina listării, 

dar și din punct de vedere al rezultatelor financiare, Nuclearelectrica înregistrând un profit net record, de 423 

mil. lei. Cu toate acestea, imediat după listare, prețul acțiunilor SNN au intrat pe un trend descendent care a 
avut finalitate doar la sfârșitul anului 2016. De asemenea, rezultatele financiare ale companiei nu au convins în 

perioada 2014-2016, acestea fiind mult sub cele realizate în 2013 (de 423 mil. lei), nereușind treacă peste pragul 
de 150 mil. lei profit. Anul 2017 reprezintă însă startul trendului ascendent al acțiunilor Nuclearelectrica, în anul 

2017 societatea realizează un profit net de 303 mil. lei (cu 170% mai mare comparativ cu cel realizat în 2016) și 

și o rată de distribuție de peste 90% din profitul net al anului 2016 sub formă de dividende. Profiturile nete ale 
companiei în creștere de la an la an concomitent cu politica de dividend generoasă din partea companiei au 

stimulat creșterea cotației, care a ajuns de la minimul din 2016 de 4.5 lei/acțiune la un maxim de 19.48 
lei/acțiune, atins în iunie 2020, mai exact un randament de 332% în patru ani de zile, fără să luăm în calcul 

randamentul dividendelor de peste 10% în fiecare an, datorat Statului Român de a colecta peste 90% din 
profiturile realizate de companiile la care acesta este acționar majoritar. Acțiunile Nuclearelectrica se încadrează 

în categoria acțiunilor de tip defensiv, datorită ratei de distribuire a dividendelor relativ constante de la an la an, 

la care se adaugă profiturile nete în creștere în ultimii ani, contribuind semnificativ ca Nuclearelectrica să își facă 
un loc în liga selectă a celor mai ridicate randamente de pe Bursa de Valori București, piață deja renumită din 

punct de vedere al acestui aspect. De asemenea, acțiunea face parte din componența indicilor BET, BET Plus, 
BET-NG, BET-XT, BET-XT-TR, BET-TR, BET-BK și ROTX. 

 
Domeniu de activiate 
SN Nuclearelectrica S.A. este o companie înființată în anul 1998, în urma reorganizării RENEL, având ca 

domeniul de activitate producerea de energie electrică, termică și de combustibil nuclear, fiind în prezent 
singurul producător de energie nucleară din România. Activitatea principală a companiei constă în producerea 

energiei electrice și termice prin procedee nucleare. Nuclearelectrica deține și operează două reactoare nucleare 

funcționale (Unitatea 1 și Unitatea 2) și două reactoare aflate în faza incipientă de construcție (Unitatea 3 și 
Unitatea 4). În anul 2019, vânzările Nuclearelectrica reprezentau aproximativ 19.3% din consumul final de 

energie electrică în economia națională (în anul 2018 aceasta fiind de 19.1%).  

 
Acționariat 

Acționarul majoritar al Nuclearelectrica este Statul Român, având o participație de 82.49%, în timp ce Fondul 
Proprietatea deține 7.47% din societate. Așadar, free-float-ul societății este de aproximativ 10%. Acționarul 

majoritar a jucat și joacă un rol foarte important în ceea ce privește strategia companiei (atât de investiții cât și 
de dividende). 

 

Dividende 
Nuclearelectrica rămâne una dintre companiile urmărite de investitori datorită nivelului ridicat al dividendelor. 

Politica de dividende a companiei a fost generoasă în ultimii ani, rata de distribuție fiind de peste 90% de la an 
la an. Creșterea profitului net, dar și menținerea ratei de distribuție au condus la o creștere constantă a 

dividendului brut, excepția fiind anul 2018, în care a fost acordat și un dividend suplimentar, rata de distribuție 

fiind de peste 150% în acel moment. Dividendul stabil și ridicat din punct de vedere al randamentului reprezintă 
un punct forte al companiei, cu o puternică putere de atracție asupra investitorilor.  

 
Dividende oferite de Nuclearelectrica în ultimii 5 ani 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

0.3300 0.6948 1.5100 1.2567 1.6530 
 
sursă: bvb.ro, dep. Analiză și Strategii de piață SSIF Goldring SA 
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Perspective 

 

 
Producția de energie electrică rămâne în continuare un subiect des discutat la nivel mondial. Majoritatea statelor 

își mențin poziția de susținători ai producției de energie verde, respectiv reducerea sau chiar eliminarea 
producției de energie care se realizează prin intermediul mijloacelor poluante și care afectează mediul 

înconjurător. Așadar, chiar dacă producția de energie solară/eoliană ar trebui să preia cât mai mult din piața 
producției de energie electrică prin metode poluante, energia nucleară va rămâne în continuare o metodă de 

producție populară, mai ales datorită costurilor mai scăzute decât a altor metode.    

 
Oportunități 

Nuclearelectrica deține deja o poziție dominantă pe piața producătorilor de energie electrică (peste 19%) din 
România. De asemenea, este singurul producător de energie electrică nucleară din România. Este un aspect 

important, mai ales în contextul preocupărilor din partea Uniunii Europene în ceea ce privește producția de 

energie verde (și care înseamnă reducerea forțată a producției de energie electrică cu ajutorul cărbunilor, 
petrolului sau gazelor). Producția de energie nucleară este și va rămâne o formă de producție agreată de către 

statele membre ale Uniunii Europene. 
 

Piața de energie 
Începând cu anul 2021, piața energiei se va liberaliza complet. Așadar, prețul de vânzare al energiei electrice    

s-ar putea să fie mai ridicat pentru companiile a căror prețuri au fost reglementate în anii trecuți.  

 
Investiții 

Printre obiectivele majore investiționale pentru perioada 2020-2025, avem ca principale repere: Inspecțiile  și  
reparațiile  capitale  realizate  la  Unitatea  1  respectiv  Unitatea  2  în timpul opririlor planificate, Producerea 

Cobaltului 60 la CNE Cernavodă, Extinderea duratei de viața a Unității 1 prin rebutarea reactorului și 

retehnologizarea sistemelor principale, Depozit Intermediar de Combustibil Ars (DICA), Modernizare și extindere 
sistem de protecție fizică, Amenajare Unitate 5, Instalație de Detritiere D2O, Proiectele de  modernizare,  

integrare  și  securizare  a  fluxului  informațional  și infrastructurii IT (hardware si software) la nivelul SNN - 
Modernizare Digitală. De asemenea, ca și obiective majore strategice includem și Proiectul  de  Retehnologizare  

a  Unităţii 1, respectiv Proiectul Unitățile 3 și 4. 

 
Riscuri 

Riscurile specifice pentru compania Nuclearelectrica sunt următoarele: 
- Risc operațional 

- Risc de piață/preț 
- Risc de reglementare/legislativ 

- Risc asociat lucrărilor de investiții/mentenanță/retehnologizare 

- Risc asociat lipsei forței de muncă specializat 
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Rezultate financiare (actuale și estimate) 

 
 

 

 
sursă: dep. Analiză și Strategii de piață SSIF Goldring SA 

 
 
Compania analizată deține o poziție financiară stabilă, cu evoluții ale cifrei de afaceri constante de la an la an, 
marje ale profitului net ridicate, dar și o lichiditate care ii permite să își desfășoare activitatea în condiții optime, 

chiar și în perioade economice dificile. De asemenea, atât veniturile cât și profiturile companiei considerăm că își 

vor păstra un trend ascendent pentru anii 2021 și 2022, însă puțin mai lent decât al anilor trecuți. Precum am 
precizat anterior, această estimare are la bază stabilitatea prețului energiei de pe piețele bilaterale, dar și o 

recuperare a prețului de pe piața PZU, care a avut de suferit mai ales în al doilea trimestru al anului curent, 
acestea influențând în final venitul înregistrat de companie. 

 
 

(mii lei) S1 2019 S1 2020 2020 TTM Evoluție 

Venituri din exploatare 1,208,559 1,182,985 2,391,859 -2.1% 
Venituri din vânzarea energiei 

electrice 1,181,738 1,157,519 2,341,345 -2.0% 

Cheltuieli din exploatare -569,502 -516,121 -1,179,074 -9.4% 

EBITDA 639,057 666,864 1,212,785 4.4% 

Depreciere și amortizare -274,872 -278,255 -558,936 1.2% 

EBIT 364,185 388,609 653,849 6.7% 

Rezultat financiar net -4,063 24,609 30,522 - 

Impozit pe profit -69,461 -69,996 -96,143 0.8% 

Profit net 290,661 343,222 588,228 18.1% 
 
 
sursă: dep. Analiză și Strategii de piață SSIF Goldring SA 

 
 

Nuclearelectrica a încheiat un semestru dificil (în condiției unui blocaj economic, care s-a resimțit și pe piața 

energiei electrice) cu un rezultat net în creștere cu 18.1% comparativ cu primul semestru al anului 2019. Cu 
toate acestea, veniturile din exploatare s-au redus cu 2.1% din cauza prețurilor energiei în scădere din acest 

semestru. 

(mii lei) 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 

Venituri din 

exploatare 

1,932,901 2,178,873 2,417,433 2,449,634 2,535,585 2,661,165 

Venituri din vânzarea 

energiei electrice 

1,884,741 2,116,992 2,365,564 2,397,074 2,481,181 2,604,066 

Cheltuieli din exploatare -1,009,107 -1,089,368 -1,232,455 -1,248,872 -1,292,691 -1,356,714 

EBITDA 923,794 1,089,505 1,184,978 1,200,762 1,242,893 1,304,450 

Depreciere și amortizare -545,800 -552,965 -555,553 -558,936 -564,525 -570,170 
EBIT 377,994 536,540 629,425 641,826 660,188 692,885 

Rezultat financiar net -18,449 36,083 1,850 30,522 6,576 6,902 
Impozit pe profit -53,002 -162,012 -95,608 -107,575 -106,682 -111,965 

Profit net 306,543 410,611 535,667 564,772 560,082 587,821 
EPS 1.02 1.36 1.78 1.87 1.86 1.95 
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Indicatori financiari (actuali și estimați) 

 

  2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 

Lichiditate curentă 4.95 3.89 4.65 4.99 4.94 4.87 

Lichiditate imediată 4.22 3.24 3.90 4.17 4.13 4.07 

Grad de îndatorare  19.0% 19.0% 16.8% 16.3% 16.4% 16.5% 

Datorii/Capitaluri proprii 23.5% 23.5% 20.1% 19.5% 19.6% 19.7% 

ROA 3.3% 4.6% 6.1% 6.4% 6.3% 6.6% 

ROE 4.1% 5.7% 7.3% 7.7% 7.6% 7.9% 

Marja profitului net 15.9% 18.8% 22.2% 23.1% 22.1% 22.1% 
 
sursă: dep. Analiză și Strategii de piață SSIF Goldring SA 

 
 
 
Nuclearelectrica prezintă o poziție financiară stabilă, având o lichiditate curentă de peste 4 (active circulante 
raportate la datorii curente) în 2017 și 2019, iar de asemenea peste 3 în 2018, nivelul de siguranță recomandat 

în teorie fiind de minim 2. De asemenea, estimăm că în anii 2020-2022, lichiditatea să se mențină la un nivel 

confortabil firmei și apropiat anilor trecuți.  
 

Gradul de îndatorare a întrat pe un trend descendent încă din anul 2018 și s-ar putea menține sub nivelul de 
17% în următorii ani. Indicatorul ne arată cât la sută din totalul activelor este finanțat din datoriile totale. Un 

nivel de peste 70% este considerat riscant, în timp ce la o valoare sub 30%, putem considera că societatea este 

stabilă din punct de vedere financiar.  
 

Atât indicatorii ROA (Return on Assets), cât și ROE (Return on Equity) se prezintă a fi pe un trend ascendent, dar 
mai ales la un nivel superior altor companii cu un domeniu de activitate similar (vezi pag. 6). Așadar, putem 

spune că societatea obține un nivel de profitabilitate superior altor companii producătoare de energie nucleară în 
raport atât cu activele, cât și cu capitalurile proprii. 

 

Marja profitului net este de peste 20% încă din anul 2019. De asemenea, aceasta este superioară altor companii 
din industrie, ceea ce înseamnă că Nuclearelectrica reușește să fie mai eficientă în ceea ce privește 

transformarea veniturilor din exploatare în profit net. 
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Multiplii sectoriali 

 
 
 

sursă: investing.com, bvb.ro, finance.yahoo.com, dep. Analiză și Strategii de piață SSIF Goldring SA 

 
 
 
Având în vedere lipsa unei companii cu același domeniu de activitate în România ca cel al Nuclearelectrica, am 
identificat societățile de mai sus, reprezentative pe plan extern și în același timp diversificate din punct de vedere 

geografic.  

Analizând principalii indicatori ai acestora, se pot constata următoarele aspecte: 
 

- Nivelul de profitabilitate mai ridicat în cazul Nuclearelectrica decât al altor companii din domeniu. Dacă 
marja netă este de 2.5 ori mai ridicată decât mediana companiilor din industrie, fiind la un nivel de peste 

20%. Indicatorul ROA este de asemenea mai ridicat decât al competitorilor, mai exact de 3 ori mai 
mare. 

 

- Indicatorii PER (Price-earnings ratio) și P/BV (Price per Book Value) se află sub nivelul industriei, ceea ce 
demonstrează prețul subevaluat al companiei față de o medie a multiplilor. Discount-urile față de 

mediana industriei sunt de 30% (în cazul indicatorului PER), respectiv de 38% (în cazul indicatorului 
P/BV). 

 

- Raportul EV/EBITDA este de asemenea la un nivel redus, fiind la jumătatea nivelului industriei nucleare. 
 

- Indicatorul P/S (Price to Sales) este singurul care are o valoare mai ridicată decât media industriei, 
reprezentând un raport preț-venituri necompetitiv 

 
Utilizând metoda de evaluare prin multiplii, luând în calcul nivelul mediu al indicatorilor P/BV, P/S și PER  pe care 

companiile din domeniul producției nucleare îl prezintă, prețul țintă al cotației Nuclearelectrica este de 19.47 

lei/acțiune.

Companii Capitalizare (mld.) Tara PER P/BV P/S EV/EBITDA Marja profit ROA 

Exelon Corp. (EXC) 30.63 SUA 13.98 1.13 1.11 7.21 8.1% 2.2% 
Electricite de France S.A. 
(EDF.PA) 27.41 Franța 16.63 0.61 0.4 3.71 2.4% 0.6% 
Entergy Corporation 
(ETR) 16.56 SUA 16.47 1.94 1.94 9.92 12.0% 2.4% 
China General Nuclear 
(1816.HK) 9.36 China 8.47 0.83 2.21 10.71 21.5% 3.5% 
Kansai Electric Power Co 
Inc (9503.T) 7.39 Japonia 7.77 0.58 0.32 24.82 3.9% 1.6% 

Medie   12.66 1.01 1.19 11.27 9.0% 2.0% 

Mediană   15.22 0.98 1.11 9.92 10.0% 2.3% 

Nuclearelectrica SA 1.04 Romania 9.46 0.69 1.79 4.38 24.6% 6.9% 
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Evaluare bazată pe actualizarea dividendelor (Dividend Discounted Model) 

 
An 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Dividend estimat 1.74 1.73 1.81 1.89 1.96 2.02 2.06 2.10 2.12 2.12 

Dividend PV 1.74 1.54 1.45 1.35 1.25 1.15 1.06 0.96 0.87 0.78 

Rata de actualizare 11.8% 
        

  

Rată de creștere pe termen lung 0.3% 
        

  

Valoare terminală  18.46 
        

  

Valoare terminală actualizată 
(PV) 

6.76 
        

  

Preț țintă 18.91                   

 
sursă: stern.nyu.edu, dep. Analiză și Strategii de piață SSIF Goldring SA 

 
 
 
Nuclearelectrica este o companie care a obișnuit acționariatul cu randamente ridicate ale dividendelor în anii 

trecuți, valoarea brută a acestora fiind pe un trend ascendent. 
 

Folosind metoda Dividend Discounted Model (DDM) pentru a evalua compania, luând în considerare 
perspectivele de acordare a dividendelor din anii următori (estimate), prețul țintă al acțiunilor Nuclearelectrica 

este de 18.91 lei/acțiune. 

 
 

Preț țintă acordat acțiunii, utilizând cele două metode de evaluare 
 

În urma celor două modele de evaluări (prin multiplii, respectiv Dividend Discounted Model), prețul țintă al 
acțiunilor Nuclearlectrica (SNN) pentru următoarele 12 luni este de 19.19 lei/acțiune, acesta reprezentând 

media aritmetică a celor două valori obținute anterior. Prețul țintă acordat (de 19.19 lei/acțiune) este mai mare 

cu 13.6% decât prețul actual al acțiunii (de 16.90 lei/acțiune). 
 

În vederea acordării prețului țintă s-au ținut cont de aspecte precum: profitabilitatea societății, trendul ascendent 
al veniturilor, politica de dividend generoasă (cu randamente ridicate de la an la an) dar și de multiplii 

societăților producătoare de energie nucleară din întreaga lume (acțiunile Nuclearelectrica fiind tranzacționate la 

un discount comparativ cu acestea). 
 

mailto:goldring@goldring.ro
http://www.goldring.ro/
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Analiză realizată de: 

 

Departamentul de Analiză și Strategii de piață SSIF Goldring SA 
Judit Zoltani, Manager Departament  

Claudiu Demian, Analist Financiar  
Roxana Stejerean, Analist Financiar  

 
 

 
*Prețul țintă este acordat de către Goldring pentru următoarele 12 luni și ține cont de aspecte precum: rezultatele financiare 

semestriale publicate, politica de dividende a companiei și perspectivele pentru viitor. Recomandările Goldring sunt acordate 
astfel: BUY – companii cu rentabilitate așteptată de peste +5%, HOLD – companii cu rentabilități așteptate cuprinse între -
5% și +5%, SELL –companii cu rentabilități așteptate sub -5% 

 
 
 
Disclaimer 
 
Conținutul rapoartelor din secțiunea Analize, realizate în numele SSIF Goldring SA, au scop informativ și nu va fi considerat o recomandare 
de investiții sau o ofertă de a cumpăra, a vinde sau a schimba nici un fel de instrumente financiare (consultanță în investiții cu privire la 
instrumentele financiare la care fac referire materialele) în conformitate cu legile piețelor de capital din România sau cu cele ale altor state. 
În luarea deciziei de a investi în instrumentele financiare prezentate, investitorii trebuie să se bazeze pe propria analiză, inclusiv a avantajelor 
si riscurilor implicate în conformitate cu Documentul de prezentare al GOLDRING SA SSIF pe care îl pot accesa la: 
https://www.goldring.ro/upload/Documente%20Goldring/document_de_prezentare_Goldring.pdf și să țină cont de faptul că performanța 
anterioară a instrumentelor financiare nu reprezintă o garanție în ceea ce privește performanța viitoare. Goldring SA, angajații sau 
colaboratorii săi nu sunt responsabili pentru pierderi sau daune ce ar putea rezulta din utilizarea acestui document, a conținutului acestuia 
sau într-un alt mod. 
Societatea, afiliații sau angajații acesteia este posibil să dețină în nume propriu produse prezentate în acest raport, să efectueze tranzacții cu 
astfel de instrumente financiare sau chiar să fi prestat servicii de consultanță pentru emitenți prezentați în acest material. 
Este recomandabil ca o decizie de investire sa fie luată după consultarea mai multor surse de informare diferite. Investitorii sunt anunțați că 
orice strategie, grafic, metodologie sau model sunt mai degrabă forme de estimare și nu pot garanta un profit cert. Investiția în instrumente 
financiare este caracterizată prin riscuri, inclusiv riscul unor pierderi pentru investitori. 
Analizele, comentariile si opiniile exprimate prin intermediul rapoartelor de analiză, reprezintă punctul de vedere al autorilor acestora și nu 
implică în niciun fel răspunderea Goldring SA. Preluarea și publicarea informațiilor din rapoarte nu este permisă decât cu acordul scris al 
Goldring SA. 

 

Dată Recomandare Preț țintă (12luni) Frecvență 

08.09.2020 BUY 19.19 semestrial 
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