
 
 
 

RAPORT CURENT 

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018 

  
 
Data raportului: 22 octombrie 2019  

Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A.  

Sediul social: Sat Saratel, comuna Sieu-Magherus, DN 15A, KM 45+500, Judetul Bistrita-Nasaud 

Telefon/Fax: 0263/238.202; 0263/231.221  

Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992  

Cod unic de inregistrare: RO3094980  

Capital social subscris si varsat: 107.024.527,4 lei  

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti  

 

Evenimente importante de raportat: Notificarea tranzactiilor efectuate de catre persoanele cu 

responsabilitati de conducere si/sau de catre persoanele care au o legatura stransa cu acestea 

 

Teraplast S.A. (emitentul) aduce la cunostinta investitorilor faptul ca in data de 22.10.2019 a fost notificat cu 

privire la tranzactiile cu actiunile emitentului efectuate de catre o persoana cu responsabilitati de conducere. 

Tranzactiile au fost notificate emitentului de catre o persoana cu responsabilitati de conducere conform 

documentului anexat la prezentul raport. 

 

Director General 

Alexandru Stânean 

 

 

 

Pentru relatii suplimentare va rugam sa ne contactati la numarul de telefon +4 0741 270 439, e-mail: 
alexandra.sica@teraplast.ro, persoana de contact Alexandra Sica – Manager PR. 

mailto:alexandra.sica@teraplast.ro


Notificarea și publicarea tranzacțiilor efectuate de către persoanele cu responsabilități de conducere și de către persoanele care au o legătură strânsă cu acestea

Numele Poziție/funcție Notificarea 
inițială/Modificare

Denumirea Cod LEI Descrierea instrumentului 
financiar, a tipului de 
instrument Codul de 

identificare

Natura tranzacției Prețul 

(prețurile)

Volumul
 (volumele) 

Preț Volumul 
agregat

Data 
tranzacției

Maria Ioana Birta Director Financiar INITIALA TeraPlast 
S.A.

254900CX9UNGB7VM
0R35

ACTIUNI, ROTRPLACNOR7 TRANSFER DIRECT - Alocare 
gratuita in cadrul programului de 

optiune pe actiuni conform 
Hotararilor AGEA nr.1 / 

21.09.2017 si nr.1 / 14.09.2018
0.0000 301,114 0.0000 301,114

27/09/2019 Depozitarul Central 
S.A. Bucuresti

-

Locul tranzacției

Datele persoanei 
care exercită 

responsabilități 

de conducere/ale 
persoanei care 
are o legătură 

strânsă cu 

aceasta

Motivul notificarii

Detalii aferente emitentului, 
participantului la piața 

certificatelor de emisii, platformei 
de licitație, adjudecătorului sau 

entității de supraveghere a 

licitațiilor

Detalii privind tranzacția (tranzacțiile) 

Secțiune care trebuie să fie repetată pentru: (i) fiecare tip de instrument; (ii) fiecare tip de tranzacție; 

(iii) fiecare dată; și (iv) fiecare loc în care au fost efectuate tranzacțiile 

Prețul (prețurile) și 

volumul (volumele)
Informații agregate


