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This presentation does not, and is not intended to, constitute or form part of, and should not be construed as, constituting or forming part of, any actual
offer to sell or issue, or any solicitation of any offer to purchase or subscribe for, any shares issued by the TeraPlast SA or any of its subsidiaries in any 
jurisdiction or any inducement to enter into investment activity; nor shall this document or any part of it, or the fact of it being made available, form the
basis of, or be relied on in any way whatsoever. No part of this presentation, nor the fact of its distribution, shall form part of or be relied on in 
connection with any contract or investment decision relating thereto; nor does it constitute a recommendation regarding the securities issued by 
TeraPlast. The information and opinions contained in this presentation and any other information discussed in this presentation are provided as at the
date of this presentation and are therefore of a preliminary nature, have not been independently verified and may be subject to updating, revision,
amendment or change without notice. Where this presentation quotes any information or statistics from any external source, it should not be interpreted 
that TeraPlast has adopted or endorsed such information or statistics as being accurate.

No reliance may be placed for any purpose whatsoever on the information contained in this presentation, or any other material discussed verbally. No
representation or warranty, express or implied, is given as to the accuracy, fairness or currentness of the information or the opinions contained in this
document or on its completeness and no liability is accepted for any such information, for any loss howsoever arising, directly or indirectly, from any
use of this presentation or any of its content or otherwise arising in connection therewith.

This presentation may contain forward-looking statements. These statements reflect TeraPlast’s current knowledge and its expectations and projections 
about future events and may be identified by the context of such statements or words such as “anticipate,” “believe”, “estimate”, “expect”, “intend”, 
“plan”, “project”, “target”, “may”, “will”, “would”, “could” or “should” or similar terminology. By their nature, forward-looking statements are subject to a 
number of risks and uncertainties, many of which are beyond TeraPlast’s control that could cause the TeraPlast actual results and performance to differ 
materially from any expected future results or performance expressed or implied by any forward-looking statements.

None of the future projections, expectations, estimates or prospects in this presentation should in particular be taken as forecasts or promises nor should 
they be taken as implying any indication, assurance or guarantee that the assumptions on which such future projections, expectations, estimates or 
prospects have been prepared or the information and statements contained herein are accurate or complete. As a result of these risks, uncertainties and 
assumptions, you should in particular not place reliance on these forward looking statements as a prediction of actual results or otherwise. This
presentation does not purport to contain all information that may be necessary in respect of TeraPlast or its shares and in any event each person 
receiving this presentation needs to make an independent assessment.

TeraPlast undertakes no obligation publicly to release the results of any revisions to any forward-looking statements in this presentation that may
occur due to any change in its expectations or to reflect events or circumstances after the date of this presentation.

This presentation and its contents are proprietary to TeraPlast and its subsidiaries and neither this document nor any part of it may be reproduced or 
redistributed to any other person.

DISCLAIMER
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➢ Panouri sandwich, 
structuri zincate, 
hale la cheie

➢ #1 pe piețele de 
panouri PUR & 
PIR și de structuri 
zincate

➢ Sisteme complete 
pentru acoperișuri

➢ #2 în piață

➢ Panouri sandwich, 
tablă cutată

➢ Producător de top
în zona CEE

➢ Ferestre și uși
➢ Cel mai mare

exportator al
Grupului

➢ Distribuție de profile 
PVC în Ungaria

➢ Reciclare PVC rigid
➢ #1 în România
➢ În top 10 în Europa 

Grupul TeraPlast este cel mai mare 

producător român de materiale de 

construcții.

➢ Instalații, Profile, 
Granule

➢ #1 pe piața de
canalizări exterioare

➢ #1 pe piața de
granule

100% din Ianuarie

STRUCTURA GRUPULUI TERAPLAST
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În primele două luni, volumul total al lucrărilor de construcții a crescut cu 35%, comparativ
cu primele două luni din 2019.

După elemente de structură, lucrările de întreținere și reparații curente au crescut cu 80,8%,
reparațiile capitale au crescut cu 33,4%, iar construcțiile noi cu 24,7%.

După obiecte de construcții, cea mai mare creștere a fost înregistrată de lucrările inginerești
(+43,3%), urmate de clădirile rezidențiale cu +28,4% și de cele nerezidențiale (+27,6%).

Sursă: Cel mai recent raport al INS din 16 Aprilie, 2020.

SECTORUL LOCAL AL CONSTRUCȚIILOR

După elemente de structură

Construcții noi Reparații capitale Întreținere și reparații curente

După obiecte de construcții

Rezidențial Nerezindențial Inginerești

https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/indici_constr02r20.pdf


•Sisteme pentru acoperișuri și drenaj

•Canalizări interioare

•Produse pentru instalații electrice

•Ferestre și uși

Rezidențial

•Structuri zincate

•Panouri sandwich

•Tablă cutată

•Stocarea și tratarea fluidelor

Nerezidențial

•Țevi și fitinguri pentru apă și gaz

•Țevi și fitinguri pentru canalizări exterioare

•Cămine de vizitare (pompare, vizitare, 
inspecție etc.) și accesorii

Piața de infrastructură

SECTORUL LOCAL AL CONSTRUCȚIILOR

Părerile sunt împărțite cu privire la
evoluția sectorului de construcții în
2020, având în vedere criza sanitară.

Grupul TeraPlast activează pe toate
cele 3 segmente ale pieței
construcțiilor, așadar are capacitatea
de a păstra o evoluție consolidată
echilibrată.
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CIFRA DE 
AFACERI

208,9
Mil. LEI

EBITDA

17,4
Mil. LEI

MARJA
EBITDA

8,3%

Istoric T1, 2018-2020

+20% +32%

CIFRA DE
AFACERI

174,6
Mil. LEI

EBITDA

13,2
Mil. LEI

MARJA 
EBITDA

7,5%

T1/2019T1/2020

130,7

174,6

208,9

2018 2019 2020

Cifra de afaceri
Evoluție T1, 2018-2020

7,5

13,2

17,4

2018 2019 2020

EBITDA
Evoluție T1, 2018-2020

CIFRE CHEIE T1 – GRUPUL TERAPLAST
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miioane LEI T1 2020 T1 2019 Evoluție

TeraPlast
Cifra de afaceri 88,3 68,8 28%

EBITDA 12,6 5,7 122%

TeraSteel Romania & Serbia
Cifra de afaceri 69,0 55,8 24%

EBITDA 5,9 5,7 3%

Wetterbest
Cifra de afaceri 45,4 44,1 3%

EBITDA (0,9) 1,3 (165)%

TeraGlass
Cifra de afaceri 6,3 6,0 6%

EBITDA (0,2) 0,5 (145)%

TeraPlast Group

Cifra de 
afaceri 208,9 174,6 20%

EBITDA 17,4 13,2 32%

➢ EBITDA remarcabilă pentru TeraPlast SA: 14,3%

➢ Creșterea TeraSteel determinată în principal de fabrica din Serbia

➢ Wetterbest și TeraGlass au evoluat bine în ianuarie și februarie, dar au fost impactate de criza

sanitară de la începutul lunii martie

➢ TeraGlass și Wetterbest și-au erodat EBITDA din cauza proiectelor recente de investiții și a costurilor

cu personalul, întrucât personalul a fost dimensionat pentru creșterile bugetate pentru anul acesta

CIFRE CHEIE T1 – COMPANIILE GRUPULUI
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➢ Cea mai mare creștere a cifrei de afaceri → +28% datorită evoluției proiectelor de

infrastructură

➢ EBITDA mai mult decât dublată față de T1 2019 → +122% datorită eficientizărilor

operaționale și a dimensiunii afacerii

➢ TeraPlast Recycling a produs 2.326 tone de PVC reciclat în T1, ceea ce înseamnă

utilizarea întregii capacități de producție. Utilizarea PVC-ului reciclat a generat o EBITDA

de 946 mii lei pentru segmentele TeraPlast

➢ Creștere a cifrei de afaceri cu 24% determinată în principal de fabrica din Serbia care nu

și-a atins încă întreaga capacitate de producție

➢ Marja EBITDA de 8,5% este în continuare peste media Grupului

COMPANIILE GRUPULUI ÎN T1
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➢ Grupul TeraPlast a atins în ianuarie 2020 participația de 100% în Wetterbest

➢ În martie compania a inaugurat noua fabrică din Băicoi, în urma unei investiții de 44,5

milioane de lei

➢ Proiectul de investiții în valoare de peste 17 milioane de lei a fost finalizat în T4 anul

trecut

➢ Creșterea costurilor cu structura de vânzări și cu personalul de producție aflat în instruire

pentru punerea în funcțiune a investiției au dus la creșterea costurilor în afara sezonului

➢ Comenzile rețelelor DIY s-au oprit în Martie când Europa de Vest a implementat restricții

COMPANIILE GRUPULUI ÎN T1

➢ TeraGlass și Wetterbest au fost cel mai afectate de criza sanitară actuală, având în vedere că

segmentele lor se adresează pieței B2C

➢ Profitabilitatea celor două companii a fost erodată din cauza:

➢ Costurilor adiționale pentru aducerea în parametri normali de funcționare a investițiilor recente

➢ Costuri mari cu personalul ca urmare a dimensionării echipelor, anul trecut, pentru a susține

creșterile bugetate pentru acest an

➢ TeraGlass s-a calificat în martie pentru certificatul galben
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➢ Început bun al 2020 cu performanțe bune în primele două luni pentru toate segmentele Grupului, în linie cu

bugetul inițial

➢ Răspândirea Coronavirus în Europa la începutul lunii martie a dus la declararea stării de urgență de către

unele dintre țări și de către Guvernul României; măsuri variabile de lockdown

➢ Grupul a înființat o Comisie de Analiză responsabilă de implementarea măsurilor de protecție necesare.

Aceasta se întrunește regulat pentru a monitoriza, ajusta și revizui, dacă se impune, măsurile existente în

funcție de evoluția contextului actual

PRIORITĂȚI

➢ Continuitatea business-ului este prioritatea principală, asta însemnând asigurarea materiei prime și

disponibilitatea personalului

➢ Scenarii de acțiune pentru a acționa rapid și a ne asigura că strategia este aliniată în întregime schimbărilor

care pot surveni în piață

➢ Reducerea costurilor și ajustări în producție proporționale cu condițiile de piață

➢ Monitorizarea lanțului de aprovizionare cu materie primă

➢ Asigurarea sănătății și siguranței tuturor angajaților și partenerilor

➢ Revizuire CapEx și strategie de conservare a cash-ului

GRUPUL TERAPLAST ÎN CONTEXTUL COVID-19
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Au fost formulate 10 scenarii de acțiune în funcție de evoluția potențială a crizei actuale.

Aceste scenarii includ următorii parametri:
➢ Evoluții potențiale negative ale cifrei de afaceri, generate de evoluția epidemiei, dar și de o criză economică

ulterioară, mergând până la simularea suspendării activității, în cazul în care o dispoziție a autorităților ar fi
impus acest lucru

➢ Impactul asupra fluxurilor de numerar ale unor potențiale default-uri din partea clienților
➢ Capacitatea de a suporta serviciul datoriei
➢ Ajustarea costurilor fixe pentru a minimiza impactul asupra profitabilității în scenariile de descreștere a

vânzărilor
➢ Monitorizarea structurii costurilor pentru a asigura o dezvoltare sustenabilă pe termen lung
Măsuri deja implementate
➢ Măsuri sporite de igienă pentru protecția sănătății și siguranței angajaților la locul de muncă. Interacțiune

între angajați și cu personal intern prin mijloace digitale. Proceduri speciale în fiecare locație de producție.
➢ Costurile cu personalul au fost reduse temporar în zone unde producția și cererea au scăzut. Pentru o parte

din personalul administrativ, programul de lucru a fost redus
➢ Reducere temporară a salariilor management-ului cu proporții cuprinse între 25% și 50%
➢ Contracte renegociate cu furnizorii. Au fost identificați furnizori alternativi pentru a asigura disponibilitatea

materiilor prime.
➢ Stocurile de materii prime și produse finite au fost reduse pentru a diminua necesarul de capital circulant
➢ Contracte de închiriere renegociate pentru cel puțin 3 luni
➢ Proceduri de credit întărite pentru a minimiza riscul de credit
➢ Politici de conservare a cash-ului
➢ Noi măsuri sunt planificate și implementate

GRUPUL TERAPLAST ÎN CONTEXTUL COVID-19
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➢ Materia primă pe un trend descendent din cauza:
➢ Scăderii cererii (în special Europa de Vest)
➢ Scăderi ale prețului petrolului (pentru plastice și

poliuretan)
➢ Furnizorii de materii prime scad producția pentru a

echilibra scăderea cererii
➢ Lucrări de infrastructură în curs pe POIM și PNDL:

➢ Peste 700 de obiective în lucru
➢ Fonduri suplimentare de 500 milioane de euro

alocate de UE pentru infrastructura de apă în nord-
estul României

➢ Ritm de plăți constant din partea guvernului
➢ Backlog consistent pentru TeraSteel România & Serbia

➢ Piața locală are proiecte în lucru
➢ Perspective bune pentru Serbia și Ungaria

➢ Profilele, TeraGlass și Wetterbest – vizibilitate limitată
➢ Piețele au fost impactate mai tare
➢ Recuperarea după impactul inițial a fost mai bună

decât așteptările
➢ Având în vedere toate acestea, țintim o cifră de afaceri

similară cu 2019 și o profitabilitate îmbunătățită
➢ Pe măsură ce situația devine mai predictibilă vom oferi o

reprognozare pentru 2020

PIAȚA ÎN CONTEXTUL COVID-19

Sursa: Market Outlook scenarios – ICIS Chemical Business, 17-23 Aprilie, 2020
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