
 

 

 

RAPORT CURENT 

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

  

  

Data raportului: 27 iunie 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: 37.762.177 lei  

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti, cat. II, 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 decizia de a reincepe din 27 iunie 

2016 procesul de rascumparare a propriilor actiuni, aprobat prin Hotararea AGEA Nr. 1 din 7 decembrie 2015, 

respectiv rascumpararea unui numar de maxim 2.000.000 actiuni (0.69% din totalul acțiunilor care compun capitalul 

social) 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.  

Anul acesta compania Teraplast a rascumparat un numar de 840.916 actiuni proprii in valoare de 478.247,92 lei.  

Procesul de rascumparare a fost oprit pana in data de 24 iunie 2016, astfel incat la data de inregistrare stabilita prin 

AGOA si AGEA din 28.04.2016 pentru acordarea de dividende si actiuni gratuite, societatea sa nu detina propriile 

actiuni, acestea nu dau drept la dividend si actiuni gratuite.  

 

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. 

mailto:anca.rif@teraplast.ro

