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Grupul Teraplast se consolideaza 

Compania Teraplast a ajuns la o participatie de 98% din subsidiara Plastsistem 

 

 

Bistrita, 30 octombrie 2015 – Compania Teraplast, cel mai mare procesator de PVC din Romania si unul dintre 

principalii producatori de materiale pentru piata constructiilor si instalatiilor,  a achizitionat pachetul de actiuni aferent unei 

participatii de 19,29% din subsidiara Plastsistem. Teraplast detine in acest moment 98% din Plastsistem, fata de 78,71% 

anterior. 

Dorel Goia, Presedinte al Consiliului de Administratie Teraplast: „Decizia de achizitie a venit in contextul strategiei de 

consolidare a Grupului Teraplast. Business-ul Plastsistem este al doilea ca marime in Grupul Teraplast, dupa linia de 

business Instalatii & Amenajari, si suntem convinsi ca va aduce plus valoare la nivel de Grup, atat din punct de vedere 

comercial, cat si din punct de vedere al indicatorilor financiari”.  

Teraplast a devenit actionar majoritar, cu o participatie de 70,42% in compania Plastsistem, in anul 2007. In acelasi an 

compania Plastsistem  a fost reorganizata pentru a desfasura activitati de productie de panouri termoizolante cu miez de 

spuma poliuretanica. 

Compania Plastsistem produce panouri sandwich si elemente structurale zincate, fabrica de panouri sandwich cu spuma 

poliuretanica fiind deschisa in 2008, iar cea de profile structurale zincate Z, C, U si Sigma la inceputul lui 2013. 

Plastsistem detine pozitii de top atat pe piata de panouri sandwich, cat si pe piata de structuri metalice zincate. 

Subsidiara Plastsistem a incheiat primul semestru cu o cifra de afaceri de aproape 45 de milioane de lei, in crestere cu 

23% fata de aceeasi perioada a anului trecut. La nivelul intregului an Plastsistem si-a bugetat o cifra de afaceri de 133 de 

milioane de lei. Peste 30% din vanzarile companiei se realizeaza pe pietele externe, principalele destinatii de export fiind: 

Ungaria, Cehia, Slovacia, Ucraina, Republica Moldova, Austria, Germania, Olanda, Slovenia, Croatia sau Elvetia. 

La nivel consolidat, Grupul Teraplast estimeaza pentru acest an o cifra de afaceri de 448,64 milioane lei si un profit net de 

peste 25,74 milioane lei. Conform estimarilor din bugetul de venituri si cheltuieli, EBITDA se va cifra anul acesta la 

aproximativ 48,92 milioane lei. 
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Detalii Teraplast Grup: 

Cu o traditie de aproape 120 ani, Grupul Teraplast este in prezent cel mai mare procesator de PVC din Romania si unul 

dintre cei mai importanti producatori de materiale pentru piata constructiilor si instalatiilor. Portofoliul de produse al 

Grupului este structurat pe sase linii de business: Instalatii & Amenajari, Profile tamplarie, Granule, Panouri 

termoizolante, Structuri metalice zincate si Tamplarie termoizolanta.  

Facilitatile de productie ale companiilor din Grup sunt localizate in Parcul Industrial Teraplast, dezvoltat pe o suprafata de 

peste 200.000 mp, in extravilanul municipiului Bistrita. In perioada 2007-2014 Grupul Teraplast a investit peste 200 de 

milioane de lei in dezvoltarea si modernizarea capacitatilor de productie, dar si in extinderea portofoliului de produse. 

Incepand din 2 iulie 2008 cea mai mare companie din Grup - Teraplast este listata la Bursa de Valori Bucuresti, sub 

simbolul TRP.  

 

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati Departamentul de Comunicare al Teraplast: 

Anca Rif - Manager Comunicare & Relatia cu investitorii 

Tel: +40-752-101.639  

Email: anca.rif@teraplast.ro; comunicare@teraplast.ro  
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