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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.
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VÂNZAREA DIVIZIEI STEEL

ÎNTREBĂRI
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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 

➢ Instalații, Profile, 
Granule

➢ #1 pe piața de 
canalizări exterioare

➢ #1 pe piața de 
granule

STRUCTURA GRUPULUI TERAPLAST

Divizia Steel Divizia de Mase Plastice
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În pofida lipsei de vizibilitate vizavi de impact, a răspândirii virsului și a întârzierilor de plată, șantierele au rămas în mare
parte deschise, iar sectorul construcțiilor a performat în special pe segmentele care pot accesa fonduri europene.
Astfel, în perioada ianuarie-mai, volumul total al lucrărilor de construcții a crescut cu 23,7% ca serie
ajustată, comparativ cu aceeași perioadă din 2019.

Se observă evoluția puternică a lucrărilor de întreținere și reparații curente, care au înregistrat un avans de peste 63% față
de ianuarie-mai 2019, precum și a reparațiilor capitale (+50,2%). Lucrările de construcții noi au crescut cu 11,2%.

În aceeași perioadă, cea mai bună evoluție a fost înregistrată de lucrările inginerești, cu un avans de 39,4% și a clădirilor
rezidențiale (+19,8%).

Sursă: Cel mai recent raport al INS din 15 iulie, 2020.

SECTORUL LOCAL AL CONSTRUCȚIILOR
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https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/indici_constr05r20.pdf


CIFRA DE 
AFACERI

486,6
Mil. LEI

EBITDA

52,7
Mil. LEI

MARJA
EBITDA

10,8%

+17% +49%

CIFRA DE
AFACERI

416,3
Mil. LEI

EBITDA

35,3
Mil. LEI

MARJA 
EBITDA

8,5%

S1/2019S1/2020

CIFRE CHEIE S1 – GRUPUL TERAPLAST
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➢ Cifră de afaceri peste estimări → +17% față de +15%

➢ EBITDA peste estimări → +49% față de +32%

➢ Marjă de profitabilitate peste estimări → 10,8% față de 9,8%

➢ Cea mai bună evoluție pe cifra de afaceri: TeraGlass (+22%)

➢ Cea mai bună evoluție pe EBITDA: TeraPlast (+105%)



7

miioane LEI S1 2020 S1 2019 Evoluție

TeraPlast
Cifra de afaceri 199 167,7 19%

EBITDA 31,2 15,2 105%

TeraSteel Romania & Serbia
Cifra de afaceri 155,8 130,8 19%

EBITDA 16,2 13,1 24%

Wetterbest
Cifra de afaceri 116,3 105,2 11%

EBITDA 5,1 4,9 2%

TeraGlass
Cifra de afaceri 15,5 12,7 22%

EBITDA 0,2 1,1 (76)%

TeraPlast Group

Cifra de 
afaceri 486,6 416,3 17%

EBITDA 52,7 35,3 49%

➢ TeraPlast și-a păstrat performanța pentru marja EBITDA: 15,7%

➢ Creșteri datorate evoluției sectorului construcțiilor și a eficientizărilor ca urmare a măsurilor de

adaptare la noile volume de business și de revizuire a structurii de costuri

➢ Rezultate peste estimări pentru divizia de mase plastice și în linie cu estimările pentru divizia steel

CIFRE CHEIE S1 – COMPANIILE GRUPULUI
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➢ Creșteri datorate în special evoluției vânzărilor liniei de business Instalații, datorită

trendului constant și ascendent a lucrărilor de infrastructură

➢ Dublare a EBITDA și marjă de profitabilitate peste media pieței (15,7%)

➢ Am profitat de prețurile reduse la materiile prime în perioada aceasta

➢ Începerea livrărilor de produse reciclate către terți – aproximativ 50 to/lună în prezent

➢ EBITDA îmbunătățită, în parametri

➢ România ajunsă la capacitatea de producție și sursa de creștere este cu precădere Serbia,

care urmează și ea să ajungă la capacitatea de producție

➢ Are în continuare vizibilitate bună a comenzilor pentru restul anului

COMPANIILE GRUPULUI ÎN S1
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➢ Deși afectată de starea de urgență, a avut o evoluție în creștere

➢ Chiar și cu restricțiile impuse, a fost realizată relocarea în luna martie, iar efectele se

observă deja în fluxuri de logistice și de producție mult îmbunătățite

➢ Profitabilitatea în ultimele 2 luni s-a îmbunătățit semnificativ

➢ Cerere din nou în creștere pe piețele externe

➢ Performanțe sub așteptări a profitabilității din cauza întârzierilor în aducerea în parametrii

a investiției, generate de restricții, starea de urgență și volumele de business

➢ Rămâne un punct de îmbunătățire pe viitor

COMPANIILE GRUPULUI ÎN S1
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Informații de bază:

➢ Cumpărător: Grupul Kingspan

➢ liderul pieței de izolații de înaltă performanță

➢ companie listată la Bursa de la Londra

➢ Capitalizare de peste 11 miliarde de GBP

➢ Valoarea estimată a diviziei steel: 410 milioane lei – datorii nete +/- ajustări pe capitalul circulant

➢ Evaluarea astfel rezultată pentru divizia Steel este superioară evaluării TeraPlast pe BVB

➢ Creem valoare adăugată acționarilor noștri

➢ Crește randamentul pentru investitori

➢ Baza pentru investitii viitoare in divizia Mase plastice

➢ Transferul efectiv va fi realizat după obținerea aprobărilor uzuale într-o perioadă pe care o estimăm la 3-6 luni

VÂNZAREA DIVIZIEI STEEL
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- Divizia Steel a generat 40% din EBITDA Grupului în S1/2020 și reprezintă 40% din activele nete

- Prețul final va fi stabilit la data înregistrării deținerii Kingspan la Registrul Comerțului

- Principalele elemente în calculul prețului final:

• Prețul de bază de 410 milioane lei minus

• Datoriile purtătoare de dobânzi contractate de societățile diviziei Steel (80 mil lei la 30 Jun 2020)

• Ajustare de normalizare a capitalului circulant

VÂNZAREA DIVIZIEI STEEL

Divizia Steel Grupul TeraPlast
Steel - % 
din Grup

Cifra de afaceri Jan - Jun 2020 272.136.888 486.645.621 56%

EBITDA Jan - Jun 2020 21.253.539 52.720.755 40%

Active imobilizate, nete de impozit amanat, la 30 Jun 2020 151.407.198 329.446.086 46%
din care intangibile si fond comercial WTB, nete de impozit 
amanat 36.161.601 36.161.601

Capital circulant la 30 Jun 2020 88.372.518 209.499.833 42%

Datorii purtatoare de dobanzi 112.657.801 211.171.036 53%

din care contractate de TeraPlast pentru partile sociale WTB 32.533.129 32.533.129

Subventii pentru investitii 4.951.450 25.887.747 19%

Active nete/ Capital propriu la 30 Jun 2020 122.170.464 301.887.136 40%

Active nete ajustate cu impactul achizitiei WTB 118.541.992 298.258.664 40%



ÎNTREBĂRI
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