
 
 
 

 

RAPORT CURENT 

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

  
Data raportului: 28 august 2020  

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: 174.320.047,8 lei 

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti  

 
Evenimente importante de raportat: Propunerea preliminara a Consiliului de Administratie privind 

distribuirea de dividende aferente situatiilor financiare interimare la 9 luni, incheiate la 30.09.2020 si 

modificarea in consecinta a Calendarului Financiar al TeraPlast pentru anul 2020  

 
Consecvent cu angajamentul sau de a crea valoare pentru actionarii TeraPlast, Consiliul de Administratie 

intentioneaza sa supuna aprobarii actionarilor propunerea de distribuire de dividende trimestriale pe baza 

situatiei financiare interimare aferenta perioadei 01.01.2020-30.09.2020. 

 
Propunerea preliminara avuta in vedere de Consiliul de Administratie este distribuirea de dividende cu 

valoare totala cuprinsa intre 44 – 48 milioane lei, suma care va fi compusa din rezervele distribuibile 

constituite in anii precedenti si din profitul net aferent  primelor noua luni ale anului 2020 astfel cum va fi 

acesta determinat potrivit situatiilor financiare interimare. Propunerea finala a Consiliului de Administratie 

va fi inscrisa in documentele adunarii generale ordinare a actionarilor Teraplast care va fi intocmita si 

publicata in conformitate cu prevederile legale aplicabile. 

 

Consiliul de administratie al TeraPlast subliniaza faptul ca propunerea preliminara de distributie a 

dividendelor poate suferi modificari fiind bazata pe evolutia pe primele sase luni si pe estimarile cu privire 

la evolutia viitoare care pot fi influentate de evenimente care nu se afla sub controlul managementului sau 

al Consilului de Administratie. 



 
 
 

 

Propunerea finala a Consiliului de Administratie privind distribuirea de dividende va fi comunicata cu ocazia 

publicarii convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv la data de 26 octombrie 2020 si 

va fi supusa aprobarii actionarilor. 

 

Astfel, Teraplast S.A. anunta actionarii si investitorii cu privire la modificarea Calendarului Financiar 

aferent anului 2020 prin introducerea urmatorului eveniment: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 

care va avea loc in data de 27 noiembrie 2020 si convocarea acestei adunari, in vederea aprobarii situatiilor 

financiare individuale, interimare, aferente situatiilor financiare interimare la 9 luni, incheiate la 30.09.2020 

si a repartizarii profitului. 

In consecinta, noul Calendar Financiar al Teraplast S.A. pentru perioda ramasa din 2020, conform 

precizarilor de mai sus, este urmatorul: 

 

     Director General 

     Stanean Alexandru 

 

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta 

la numărul de telefon +4 0741 270 439 
sau e-mail: investor.relations@teraplast.ro  
persoana de contact Alexandra Șica – PR Manager & IRO 

 
1*Analistii si investitorii care doresc sa participe la teleconferinta trebuie sa se preinregistreze prin trimiterea unui e-

mail la investor.relations@teraplast.ro in saptamana premergatoare datei evenimentului. 

**Aceste date, precum si orice distribuire potentiala de dividende, vor fi supuse aprobarii Adunarii Generale a 

Actionarilor, pe baza propunerii finale a Consiliului de Adminstratie, care va fi comunicata cu ocazia publicarii 

convocatorului Adunarii Generale a Actionarilor. 

Evenimente Data 

Publicarea rezultatelor pentru ianuarie – septembrie 2020 26 octombrie 2020 

Publicarea convocarii Adunarii Generale a Actionarilor1 26 octombrie 2020 

Conferinta telefonica pentru prezentarea rezultatelor* 27 octombrie 2020 

Adunarea Generala a Actionarilor 27 noiembrie 2020 

Ex-date dividend ** 15 decembrie 2020 

Data de inregistrare dividende ** 16 decembrie 2020 

Data platii dividendelor ** 24 decembrie 2020 
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