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STRUCTURA GRUPULUI TERAPLAST

2

➢ Panouri sandwich, 
structuri zincate, 
hale la cheie

➢ #1 panouri PUR & 
PIR & structuri 
zincate

➢ Sisteme complete 
pentru acoperișuri

➢ Sisteme de drenaj 
➢ #2 in piață

➢ Panouri sandwich, 
tablă cutată

➢ Producător de top 
în CEE

➢ Ferestre și uși
➢ Cea mai mare 

pondere a 
exporturilor 

➢ Distribuție profile HU

➢ Reciclare PVC rigid
➢ #1 în România
➢ Top 10 Europa

Grupul TeraPlast este cel mai mare 

producător român de materiale de 

construcții

➢ Instalații, Profile PVC, 
Granule PVC

➢ #1 canalizări 
exterioare

➢ #1 granule PVC



OBIECTIVE 2020

TERAPLAST GROUP 2020

CIFRA DE 
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➢ Ne așteptăm la o îmbunătățire semnificativă a profitabilității, EBITDA bugetată va ajunge la peste 145 milioane de lei

➢ Wetterbest, și într-o mai mică măsură TeraGlass, vor avea contribuții determinante la creșterile bugetate

➢ TeraPlast are perspective bune de creștere a liniei de business Instalații în contextul evoluției pozitive a POIM

➢ TeraSteel mai are de asemenea resurse de creștere în Serbia

➢ Liniile de business Granule și profile de tâmplărie vor înregistra creșteri moderate ale veniturilor și profitabilității
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OBIECTIVE 2020

TERAPLAST GROUP 2020

➢ Din 2020 vor fi vizibile efectele proiectelor de investiții din 2019
➢ Principalii contributori la creșterile bugetate în 2020 vor fi Wetterbest, TeraPlast și TeraSteel
➢ Ne așteptăm la o îmbunătățire semnificativă a profitabilității, EBITDA bugetată la peste 145 milioane de lei în 2020

bazându-se în principal pe îmbunătățirea profitabilității companiilor TeraGlass și Wetterbest.

milioane lei 2020 2019 Evoluție

TeraPlast

Cifra de afaceri 452,8 365 24%

EBITDA 50,9 37,6 37%

TeraSteel

Cifra de afaceri 354,2 308,8 15%

EBITDA 44,6 37,6 19%

Wetterbest

Cifra de afaceri 397,8 269,9 47%

EBITDA 43,7 15,1 189%

TeraGlass

Cifra de afaceri 51,6 28,9 79%

EBITDA 6 1,4 322%

TeraPlast 
Group

Cifra de afaceri 1.256,3 972,6 29%

EBITDA 145,1 91,2 59%

Buget 2020 Pondere în cifra de afaceri consolidată (Grup)

Cifra de afaceri EBITDA

36%

28%

32%

4%

TeraPlast TeraSteel

Wetterbest TeraGlass

35%

31%

30%

4%

TeraPlast TeraSteel

Wetterbest TeraGlass



Actualul material are caracter informativ şi îşi propune să prezinte într-un mod obiectiv compania TeraPlast SA.
Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conţinutului prezentului material de către orice persoană fără acordul prealabil al 
TeraPlast SA. TeraPlast SA îşi rezervă dreptul de a modifica conţinutul şi/sau structura prezentului material în orice moment şi fără nicio informare 
prealabilă. TeraPlast SA nu garantează că informaţiile care apar în acest material nu conţin erori, cu toate că TeraPlast SA depune toate eforturile pentru a 
transmite informaţii actualizate şi exacte. Orice persoană care doreşte să se informeze cu privire la serviciile sau produsele prezentate în acest material este 
rugată să contacteze oricare dintre companiile Grupului TeraPlast pentru a afla detalii.

TeraPlast SA nu poate fi responsabilă legal pentru niciun fel de consecinţe nefaste ce pot decurge pentru cititorul acestui material din cauza unor posibile 
informaţii eronate. Informaţiile se pot modifica în orice moment şi nu se poate acorda nicio garanţie cu privire la acurateţea, caracterul complet sau actual 
al informaţiilor furnizate aici.
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