
 

 

 

 

RAPORT CURENT 

In conformitate cu Legea nr. 297/2004 si Regulamentul CNVM nr. 1/2006 

  

Data raportului: 12 octombrie 2016 

Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A.  

Sediul social: Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, KM 45+500, Bistrita-Nasaud 

Numar de telefon: 0263/238.202 

Numar de fax: 0263/231.221 

Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992 

Cod unic de inregistrare: RO3094980 

Capital social subscris si varsat: 56.643.266 lei  

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti, cat. standard, simbol TRP 

 

Evenimente importante de raportat 

 

a) Schimbari in controlul asupra societatii – nu este cazul 

b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul 

c) Procedura falimentului - nu este cazul 

d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2006 – nu este cazul 

e) alte evenimente 

  

Compania Teraplast S.A. informeaza actionarii si potentialii investitori cu privire la faptul ca, in data de 11 octombrie 

2016 s-a incheiat procesul de rascumparare a actiunilor proprii, derulat in conditiile aprobate prin Hotararea AGEA Nr. 

1 din data de 7 decembrie 2015, respectiv rascumpararea unui numar de maxim 2.000.000 acțiuni, cu valoarea 

nominală de 0,1 lei/acțiune, la un preț minim egal cu prețul de piața de la BVB din momentul efectuării achiziției și un 

preț maxim de 1 leu/actiune, in limita unui buget de 1.000.000 lei, pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data 

publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a.  

Programul de rascumparare a fost demarat in data de 8 februarie 2016 si s-a derulat prin intermediul societatii de 

servicii de investitii financiare BT Securities S.A. devenita ulterior BT Capital Partners S.A. 

Societatea Teraplast S.A aduce la cunostinta pietei reglementate urmatoarele informatii referitoare la tranzactiile 

efectuate pe simbolul TRP in perioada 10 – 11 octombrie 2016: 

Nume Data Simbol Operatiune Cantitate Pret / Cost Valoare 

S. TERAPLAST S.A. 10.10.2016; 13:38:42 TRP CUMPARARE 20.000 0,518 10.360 

S. TERAPLAST S.A. 11.10.2016; 14:26:01 TRP CUMPARARE 27.718 0,512 14.191,62 



 

 

Actiunile rascumparare se vor utiliza pentru implementarea sistemului de remunerare care să asigure respectarea 

principiului performanței pe termen lung și a  programului de fidelizare a angajatilor aprobate de AGA. 

 
 
 
 

Pentru relatii suplimentare va rugam sa contactati Departamentul de Relatia cu Investitorii al Teraplast, telefon 0752-101.639, e-

mail: anca.rif@teraplast.ro, persoana de contact Anca Rif – Investor Relations Manager. 

 
 

 

 

 

Alexandru Stânean 

Director General 
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