COMUNICAT DE PRESĂ

Grupul TeraPlast a prelungit mandatele a doi dintre directorii săi

Bistrița, 11 iunie

Grupul TeraPlast, cel mai mare producător de materiale de construcții cu capital românesc,
a prelungit mandatele a doi dintre directorii Grupului – Ioana Birta, Director financiar, și
Cosmin Pătroiu, Director General TeraSteel - pentru o perioadă de 4 ani. Decizia a fost luată
de către Consiliul de Administrație în data de 10 iunie 2019.

”Grupul TeraPlast se află într-o continuă expansiune, iar rezultatele bune pe care le-am
înregistrat în ultimii ani se datorează echipei formate din profesioniști extrem de bine pregătiți
și dedicați. Atât dna Birta, cât și dl Pătroiu au pregătirea și experiența necesare atingerii
obiectivelor setate. Le mulțumesc în numele Consiliului de Administrație celor doi pentru
dedicare și le urez succes în continuare în pozițiile pe care le dețin”, a declarat Dorel Goia,
președinte al Consiliului de Administrație TeraPlast.

Ioana Birta conduce departamentul financiar al TeraPlast din luna iunie a anului 2017. Sub
mandatul Ioanei Birta în calitate de CFO, Grupul TeraPlast a înregistrat anul trecut o creștere
de 91% a cifrei de afaceri și de 55% a EBITDA, comparativ cu 2017. Ioana a contribuit
semnificativ la bazele dezvoltării Grupului pe termen mediu prin proiecte ample de investiții,
printre care și cele în valoare totală de 15 milioane de euro, co-finanțate prin schema de
ajutor de stat. Ea a fost responsabilă de integrarea business-urilor intrate în portofoliul
TeraPlast în anul 2017 și a contribuit la reorganizarea structurii Grupului. Este vorba despre
integrarea companiei Politub în divizia de polietilenă a TeraPlast și de organizarea liniei de
reciclare în business-ul TeraPlast Recycling. Obiectivele din noul său mandat sunt legate de
îmbunătățirea proceselor, care reprezintă un suport esențial pentru ritmul de dezvoltare a
Grupului. Ioana a activat timp de zece ani în cadrul unor companii internaționale de top din
sfera auditului și serviciilor de consultanță și este membră ACCA (Association of Chartered
Certified Accountants).
Cosmin Pătroiu are o experiență de peste 15 ani în domeniul materialelor pentru construcții
și s-a alăturat Grupului TeraPlast în anul 2013. Este director general al TeraSteel din luna
februarie a anului 2017. Din poziția executivă, Cosmin Pătroiu a contribuit la dezvoltarea
companiei pe piețele externe și a transformat fabrica din Serbia într-unul dintre cei mai
importanți furnizori regionali de panouri termoizolante. Obiectivele sale în noul mandat sunt
consolidarea poziției companiei pe piețele existente și extinderea prezenței brandului

TeraSteel către noi țări din estul și centrul Europei. TeraSteel România și Serbia au înregistrat
anul trecut o cifră de afaceri de 262 de milioane de lei.

Despre Grupul TeraPlast

Cu o tradiție de peste 120 de ani, Grupul TeraPlast este în prezent cel mai mare producător
de materiale de construcții, cu capital românesc. Grupul este compus din companiile:
TeraPlast, TeraSteel România și Serbia, Wetterbest (Depaco), TeraGlass, TeraPlast Ungaria.
Din aprilie 2019, business-ul de reciclare al Grupului se desfășoară în compania independentă
TeraPlast Recycling.
Începând cu 2 iulie 2008, cea mai mare companie din Grup – TeraPlast SA - este listată la
Bursa de Valori București, sub simbolul TRP. Acțiunile TeraPlast sunt incluse în indicii BETBK, BET-XT, BET-XT-TR și BET-Plus.

