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Această prezentare nu reprezintă, nu face parte și nu trebuie interpretată ca făcând parte dintr-o ofertă de vânzare, o cerere de achiziționare sau de
înscriere la achiziționarea unor acțiuni emise de TeraPlast SA sau oricare dintre filialele sale, indiferent de locație, sau o încercare de a promova orice fel
de activitate de investiție.
Nicio parte din această prezentare sau faptul că a fost distribuită nu va face parte sau va constitui o bază pentru orice fel de contract sau decizie de
investiție care ar putea apărea ulterior; de asemenea, nu constituie o recomandare cu privire la acțiuntile emise de TeraPlast SA. Informația și părerile
care apar în această prezentare și orice altă informață discutată în această prezentare sunt prezentate fără prelucare și, la momentul acestei prezentări,
sunt de natură preliminară, nu au fost verificate independent și pot fi supuse unor modificări, revizii sau schimbări fără avertisment. Acolo unde această
prezentare citează informații sau statistici din surse externe, nu trebuie considerat că TeraPlast a acceptat sau că susține că aceste informații sau
statistici sunt corecte.
Informația din această prezentare sau orice altă informație discutată verbal nu pot fi considerate drept de încreere. Acuratețea, corectitudinea și
actualitatea informațiilor sau părerilor din acest document nu pot fi garantate. Nu se acceptă răspunderea pentru orice pierderi ulterioare care ar putea
apărea, direct sau indirect, din folosirea acestei prezentări sau a conținutului său.
Această prezentare poate conține afirmații cu privire la viitor. Aceste afirmații sunt bazate pe informații aflate în acest moment la dispoziția TeraPlast și pe
așteptări legate de evenimente viitoare, putând fi identificate prin context sau prin folosirea unor cuvinte sau expresii precum: ”anticipat”, ”crede”,
”estimate”, ”a proiecta”, ”a ținti”, ”s-ar putea” , ”va”, ”ar putea”, ”ar trebui” sau orice alte cuvinte sau expresii similare.
Prin natura lor, afirmațiile cu privire la viitor sunt supuse unui număr de riscuri și nesiguranțe, multe dintre ele aflându-se dicolo de controlul TeraPlast,
care ar putea influența rezultatele și performanțele TeraPlast, făcând ca acestea să fie diferite de cele exprimate sau sugerate în afirmații cu privire la
viitor.
Niciuna dintre așteptările sau estimările din această prezentare nu trebuie luată în considerare drept o previziune sau promisiune și nici nu trebuie
considerate drept o insinuare sau o garanție că presupunerea care stă la baza acestor așteptări și estimări, informațiile sau afirmațiile din acest document
sunt corecte și complete.
Ca urmare a acestor riscuri și nesiguranțe, cititorul nu trebuie să se încreadă în aceste afirmații cu privire la viitor și să nu le considere drept rezultate sau
orice altceva.
Aceasă prezentare nu susține că deține toate informațiile care ar putea fi necesare în cee ace privește TeraPlast sau acțiunile sale. Persoanele care
primesc sau au access la această prezentare trebuie să facă cercetări independente.
TeraPlast nu își asumă răspunderea de a emite orice revizii sau modificări legate de aceste afirmații cu privire la viitor, care ar putea apărea ca urmare a
unor schimbări în legătură cu așteptările sau care să reflecte evenimente care au apărut după publicarea acestei prezentări.
Această prezentare și informațiile sale aparțin companiei TeraPlast și filialelor sale. Nici acest document, nici vreo parte din el nu pot fi reproduce sau
redistribuite către alte persoane.
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Cel mai mare producător român de materiale de construcții.

Simbol BBG: TRP RO

Simbol BVB: TRP

Panouri termoizolante și elemente pentru construcții nerezidențiale
Numărul 1 pe piața de panouri temoizolante în România 

Producător de sisteme complete pentru acoperișuri
Unul dintre liderii pieței de sisteme pentru acoperișuri din România

Producător de panouri termoizolante și tablă cutată
Numărul 1 în Serbia; Prima unitate de producție cu capital integral privat, deschisă în străinătate după 1990 

Producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu

Reciclator de PVC rigid
Cel mai mare reciclator de PVC rigid din România & în top 10 în Europa

Distribuitor în Ungaria pentru linia de business profile de tâmplărie

Țevi, fitinguri și alte produse din PVC, PE și PP | Granule PVC | Profile de tâmplărie PVC
Numărul 1 în piața de canalizări exterioare din România
Numărul 1 în piața de granule PVC din România
În top 5 pe restul segmentelor de piață
Listată la Bursa de Valori București din iulie 2008

GRUPUL TERAPLAST

STRUCTURA GRUPULUI TERAPLAST

98%

100%

100%

100%

100%

100%
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https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TRP


SCURT ISTORIC

Punerea în funcțiune a 
primei linii de extrudare 

pentru țevi din PVC.

1896

Primul atelier de prelucrare
a plăcilor ceramice

În Bistrița.

Punerea în funcțiune a primei linii 
de dozare-malaxare care asigura 
o parte din granulele necesare 

pentru liniile de extrudare 
existente și pentru alte 22 linii 
puse în funcțiune în același an.

Începerea producției primelor 
țevi din polietilenă pentru apă 

și gaz din România 

Este fondată 
compania TeraPlast

Începerea producției de geam 
termoizolant și a profilelor cu 5 

camere
Relocarea activității în

Parcul Industrial TeraPlast

Începerea activității de producție 
în fabrica de poliolefine

TeraSteel este primul 
producător din România care 

produce panouri sandwich pe o 
linie continuă

1978

1979

1990

1996

2004

TeraPlast se listează la
Bursa de Valori București

2007

2008

2009

Începerea producției de structuri 
zincate ușoare

2011

2013

Este inaugurată TeraSteel DOO –
fabrica din Serbia;

TeraPlast devine acționar 
majoritar al Wetterbest

2017

2019

TeraPlast atinge participația de 99% 
în Wetterbest

Investiții de peste 20 milioane de 
euro în extinderea capacității de 

producție

100% din Wetterbest
Vânzarea diviziei Steel

2020

Istorie îndelungată, marcată de pionierat și ample proiecte de cercetare și investiții.

În urma investițiilor în cercetare, TeraPlast deține în prezent 3 brevete, iar 3 sunt în curs de obținere.

GRUPUL TERAPLAST
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PORTOFOLIUL DE PRODUSE

GRUPUL TERAPLAST

Instalații Profile de tâmplărie Granule PVC Ferestre & Uși

Parc Industrial TeraPlast,
Sărățel, BN, România

Sisteme complete pentru:
• Canalizări exterioare
• Apă & Gaz
• Canalizări interioare
• Protecție cabluri
• Management-ul apelor 

pluviale și menajere

Lider pe piața de canalizări 
exterioare din PVC

Parc Industrial TeraPlast,
Sărățel, BN, România

3 sisteme de profile de 
tâmplărie cu:
• 4 camere
• 6 camere
• 7 camere

8% cotă de piață (RO)

Parc Industrial TeraPlast,
Sărățel, BN, România

• Granule rigide
• Granule plastifiate

Liderul pieței din România, 
cotă de piață de 34%

Bistrița, BN, România

• Ferestre din PVC și 
aluminiu

• Uși din PVC și aluminiu
• Fațade și terase
• Accesorii din aluminiu

Export de peste 80% anual

Reciclare
PVC rigid

Parc Industrial TeraPlast,
Sărățel, BN, România

• Regranulat PVC
• Micronizat PVC

Cel mai mare reciclator 
de PVC rigid din România 
și în top 10 în Europa
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Prin portofoliul de produse, Grupul TeraPlast acoperă toate segmentele sectorului de construcții.

Rezidențial
Nerezidențial
Infrastructură

Producție Producție Rezidențial
Nerezidențial

Producție



PORTOFOLIUL DE PRODUSE

Panouri
termoizolante

Structuri zincate
ușoare

Tablă cutată
autoportantă

Sisteme complete
pentru acoperișuri

Parc Industrial TeraPlast, 
Sărățel, BN, România
Leskovac, Serbia

• Panouri cu spumă 
poliuretanică (PUR, 
PIR)

• Panouri cu vată 
minerală

• Hale la cheie Lead
• Accesorii metalice

Liderul pieței de panouri 
termoizolante în România 

Bistrița, BN, România

• Profile zincate Z, C, U 
& Sigma

• Accesorii metalice 
pentru tâmplărie 
termoizolantă

Unul dintre cei mai mari 
producători din regiunea 
ECE

Leskovac, Serbia

Tablă cutată de 153mm

Producția a început în 
martie 2018.

Băicoi, PH; Podari, DJ & 
Sărățel, BN, România

• 5 profile de țiglă 
metalică

• 4 tipuri de tablă cutată
• Accesorii complete 

pentru acoperiș

Al doilea jucător pe piața 
de țiglă metalică din 
România

GRUPUL TERAPLAST
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Nerezidențial Rezidențial
Nerezidențial

Prin portofoliul de produse, Grupul TeraPlast acoperă toate segmentele sectorului de construcții.

Nerezidențial Nerezidențial



Arealul optim de distribuție - RO

ACOPERIRE GEOGRAFICĂ

Exporturile Grupului TeraPlast reprezintă 

24% din cifra de afaceri din 2019

➢ Ceea ce înseamnă cca. 49 milioane de euro în 

2019

➢ În 25 de țări europene

➢ Acoperind o populație de 19,5 milioane de 

locuitori în România și de 66 milioane în țările 

care formează nucleul regiunii ECE

Active

➢ 11 fabrici cu o suprafață totală de 75.200mp

➢ 5 locații de producție cu o suprafață totală de 

peste 340.000mp

➢ 9 centre de distribuție și showroom-uri

Arealul optim de distribuție - RS

GRUPUL TERAPLAST
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LOCAȚII DE PRODUCȚIE

SĂRĂȚEL

2007

218.000 mp

6 fabrici

38.668mp

BISTRIȚA

2008

33.061 mp

2 fabrici

10.968 mp

BĂICOI

2019

14.355 mp

1 fabrică

37.805 mp

PODARI

2006

5.000 mp

1 fabrică

1.121 mp

ROMÂNIA SERBIALESKOVAC

2017

46.406 mp

1 fabrică

10.122 mp

Locațiile de producție ale Grupului TeraPlast însumează o suprafață de peste 340.000mp.

Primul an de activitate Suprafața totală a locației Suprafață construită Număr de fabrici în locație

GRUPUL TERAPLAST
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Fabrica de produse 

din PVC (RO)

52.800 tone/an

31 linii de producție

Fabrica de produse 

din PP (RO)

3.800 tone/an

15 linii de producție

Fabrica de produse 

din PE (RO)

7 linii de producție

11.500 tone/an

Fabrica de reciclare PVC 

rigid (RO)

12.000 tone/an

10 linii de producție

UNITĂȚI DE PRODUCȚIE

Fabrica de ferestre și uși 

(RO)

>160.000 unități/an

5 linii de producție

Fabrica de panouri 

termoizolante (RO)

2,2 milioane mp/an

1 linie de producție

Fabrica de structuri zincate 

ușoare (RO)

8.000 tone

4 linii de producție

Fabrica de panouri 

termoizolante (SRB)

2,2 milioane mp/an

2 linii de producție

Fabrica de sisteme pentru 

acoperișuri (PH, RO)

10 milioane mp/an

33 linii de producție

Fabrica de sisteme pentru 

acoperișuri (BN, RO)

0,8 milioane mp/an

2 linii de producție

Fabrica de sisteme pentru 

acoperișuri (DJ, RO)

1,5 milioane mp/an

3 linii de producție

Nr de linii de
producție

Capacitatea de
producție

GRUPUL TERAPLAST
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CENTRE DE DISTRIBUȚIE & SHOWROOM-URI

GRUPUL TERAPLAST
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România

București

Bistrita

Podari

Capitală

Sediul central al Grupului

Ungaria

Budapesta

Showroom-uri și centre de 
distribuție

Piatra 
Neamț

Iași
Szolnok

Deva

Oradea

Brașov

Chiajna

Cluj Napoca

Rețeaua de distribuție a Grupului include

• 3 showroom-uri

• 7 centre de distribuție

care însumează o suprafață de peste 12.300mp.



CIFRE CHEIE 2019

GRUPUL TERAPLAST - 2019

CIFRĂ DE
AFACERI

205
Mil. EUR

EBITDA

19,2 
Mil. EUR

PROFIT
NET

9,4
Mil. EUR

Rezultate 2019 Evoluție 2017-2019

91,8

172,9
205

2017 2018 2019

9,2

13,9

19,2

2017 2018 2019

Cifra de afaceri EBITDA

+21% +41% +85%
milioane EUR milioane EUR

GRUPUL TERAPLAST

➢ Grupul TeraPlast a înregistrat o cifră de afaceri foarte aproape de pragul de 1 miliard de lei (cca 208 milioane EUR)
➢ Cifra de afaceri din 2019 (205 milioane EUR) e cu 21% mai mare decât cea din 2018 și dublă față de 2017 (92,4 milioane EUR)
➢ Profitul net (8,8 milioane EUR) este cu 85% mai mare decât cel din 2018 (4,9 milioane EUR) și dublu față de cel din 2017 (4

milioane EUR)
➢ Profitabilitatea Grupului (EBITDA: 19,2 milioane EUR) este cu 41% mai mare decât în 2018 (13,9 milioane EUR) și dublă față

de 2017 (9,2 milioane EUR)
➢ Numărul de angajați s-a mărit cu 20% față de 2018, ajungând la peste 1.200
➢ Investițiile de peste 20 milioane EUR din 2019 vor aduce rezultate în 2020
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CIFRE CHEIE 2019

GRUPUL TERAPLAST - 2019

Ponderea companiilor în cifra de afaceri consolidatăRezultate 2019

milioane EUR 2019 2018 Evoluție

TeraPlast

Cifră de afaceri 76,9 62,9 +25%

EBITDA 7,8 4,4 +80%

TeraSteel

Cifră de afaceri 65 56,3 +18%

EBITDA 7,9 5,7 +42%

Wetterbest

Cifră de afaceri 56,9 47,5 +22%

EBITDA 3,2 3,1 +4%

TeraGlass

Cifră de afaceri 6 6,2 0%

EBITDA 0,3 0,5 -56%

Grupul 
TeraPlast

Cifră de afaceri 205 172,9 +21%

EBITDA 19,2 13,9 +41%

37%

32%

28%

3%

TeraPlast TeraSteel

Wetterbest TeraGlass

Cifra de afaceri

41%

41%

17%

1%

TeraPlast TeraSteel

Wetterbest TeraGlass

EBITDA

GRUPUL TERAPLAST

➢ 2019, prin investițiile de peste 20 milioane EUR, schimbă fundamental Grupul TeraPlast

➢ Am beneficiat de pe urma contextului favorabil al pieței construcțiilor și ne-am îmbunătățit profitabilitatea prin creșterea

volumelor de producție pe majoritatea liniilor de business

➢ Fabrica de Serbia a atins maturitatea, iar lucrările de infrastructură apă – canal au fost reluat, deci au contribuit decisiv la

creșterile vânzărilor și a profitabilității
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MOMENTE CHEIE 2020

Proiect imobiliar
Am anunțat demararea
unui proiect imobiliar pe 
vechea locație a fabricii
TeraPlast din Bistrița

4

Acțiuni gratuite
Au fost alocate acțiunile
gratuite: 1 acțiune la 3,3 
deținute

2
Vânzare active
TeraPlast a încheiat un 
acord de vânzare a diviziei 
Steel (TeraSteel RO & RS, 
Wetterbest) către Kingspan 
Group

3

Investiții
Am anunțat investiții de 
peste 20 mil. EUR6

Ajutor de stat
Am depus primul proiect în
cadrul schemei de ajutor
de stat, în valoare totală de 
7,9 mil. EUR

8

Includere în BET
Acțiunile TeraPlast au fost 
incluse în indicele de 
referință BET al Bursei de 
Valori București

1
Dividende
A fost publicată 
propunerea preliminară de 
acordare de dividende în 
valoare de peste 9 mil. EUR

5

Includere în FTSE
Acțiunile TeraPlast au fost 
incluse în indicii FTSE 
Russell Total Cap și 
MicroCap

7 98,43%
Randamentul acțiunii 

TeraPlast în 2020



CIFRA DE 
AFACERI

816,2
Mil. LEI

EBITDA

99,1
Mil. LEI

MARJA
EBITDA

12,1%

+14% +46%

CIFRA DE
AFACERI

719,1
Mil. LEI

EBITDA

67,7
Mil. LEI

MARJA 
EBITDA

9,4%

IANUARIE-SEPTEMBRIE 2019IANUARIE-SEPTEMBRIE 2020

CIFRE CHEIE T3 – GRUPUL TERAPLAST
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➢ Creștere organică a cifrei de afaceri și a EBITDA

➢ Ridicarea stării de urgență și treptat a unora dintre restricții au determinat evoluții pozitive mai accentuate ale

business-urilor B2C față de primele 2 trimestre

➢ Marjă EBITDA semnificativ îmbunătățită datorită performanțelor TeraPlast și TeraSteel în ceea ce privește

profitabilitatea
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VÂNZAREA DIVIZIEI STEEL

GRUPUL TERAPLAST

➢ 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 a se finaliza în

T4 2020

Divizia
Mase Plastice

Divizia
Steel
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SECTORUL CONSTRUCȚIILOR ÎN ROMÂNIA

CONTEXTUL PIEȚEI
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By construction elements

New constructions Capital repairs Current repairs
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By construction objects

Residential Non-residential Engineering

Sursa: Cel mai recent raport al INS din 16 octombrie, 2020.

Sectorul construcțiilor în România și-a păstrat tendința de creștere în primele 8 luni din 2020 comparativ cu aceeași
perioadă din 2019.

Ca serie ajustată, volumul total al lucrărilor de construcții a înregistrat o creștere de 19,2% față de primele 8 luni din
2019.
Evoluția pozitivă a lucrărilor de infrastructură se reflectă în creșterile lucrărilor de întreținere și reparații curente (+50,5%),
ale lucrărilor de reparații capitale (+47,5%) și ale volumului construcțiilor inginerești (+25,8%).
Volumul lucrărilor rezidențiale și nerezidențiale au avut de asemenea o evoluție pozitivă, cu creșteri de 18,1%, respectiv
12,7%

https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/indici_constr08r20.pdf


Contractate 
nedecontate
6,4 mld EUR

Contractate 
decontate

3,4 mld EUR

Necontractate
1 mld EUR

Infrastructură & irigații
8,2 mld EUR

Alte proiecte
71,7 mld EUR

Irigații
4,7 mld EURApă-canal

1,8 mld EUR

Infrastructură 
edilitară

1,7 mld EUR
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PERSPECTIVE DE PIAȚĂ

70.9%

din populația rezidentă a României este 
conectată la sistemul public de alimentare 
cu apă* (Bulgaria peste 95%)

Din populația rezidentă a României este 
conectată la sistemele de canalizare*

54.2%

35%

Din populația rezidentă a României este 
conectată la rețeaua națională de gaze 
naturale**

Din populația rezidentă a României este 
conectată la sistemele de canalizare 
prevăzute cu stații de epurare*

52.9% 20%

Din bugetul total de 1 mld. EUR al
Programului Național de Irigații
a fost cheltuit

Reprezintă suprafața contractată pentru 
irigații din totalul suprafeței irigabile

11,5%

P.O. INFRASTRUCTURĂ MARE**** P.N. RELANSARE ȘI REZILIENȚĂ***

Fonduri totale disponibile: 10,8 mld EUR Fonduri totale disponibile: 79,9 mld EUR

*Ultimele rapoarte INS disponibile pe canalizare & apa **Conform declarațiilor oficialilor statului ***OUG ****Site oficial

https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/sistem_canal_2019r_0.pdf
https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/distributia_apei20r.pdf
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/OUG-18.pdf
https://www.fonduri-ue.ro/poim-2014
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GRUPUL TERAPLAST

MODELUL DE BUSINESS

➢ Politici stricte de credit, interne și externe (asigurări)

➢ Politică de achiziții eficientă: bază de furnizori diversificată

➢ Expunere redusă per client

➢ Procese de producție rentabile

➢ Gestionare eficientă a numerarului

➢ Echipă de management experimentată

➢ Segmente de business și portofoliu de produse diversificat

➢ Marje bune datorită dimensiunii Grupului și a capacității de inovare

➢ Strategii personalizate pentru fiecare companie și segment de 

business

➢ Flexibilitate și management strategic → strategii nișate și 

leadership de costuri

➢ Prezență regională pe piețele specifice → export de 24% din cifra 

de afaceri către 25 de țări europene

➢ Grupul nu este expus la sectorul public, însă este dependent într-o 

oarecare măsură

Structura furnizorilor – nivel de Grup

Structura clienților – nivel de Grup

Grupul are o reputație bună în rândul clienților și furnizorilor 
săi, fiind recunoscut drept un partener strategic, de încredere

22

23%

19%

11%
10%

9%

28%
Infrastructură

Distribuitor

Antrepriză

DIY

Producător

Alții

11%

21%

8%

3%
2%

7%

48%

Furnizor 1 substanțe chimice

Furnizor 1 oțel

Furnizor 2 oțel

Furnizor 2 substanțe chimice

Furnizor 3 oțel

Furnizor 3 substanțe chimice

Alții



ANGAJAȚI

Evoluția anuală a numărului de angajați*
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*Medie pentru fiecare an

➢ Toate companiile Grupului au lideri de sindicat care colaborează
îndeaproape cu management-ul companiilor în ceea ce privește
contractele colective de muncă (cu excepția fabricii din Serbia)

➢ Schemă de bonusare agresivă, care țintește creșteri în vânzări și
marjă. Schema de bonusare oferă venituri în creștere pentru echipa de
vânzări fără a impune o limită superioară și este revizuită anual în
acord cu bugetul și obiectivele companiei.

➢ Nivel salarial peste media pieței: +18% în România (la nivel de
Grup) și +30% în Serbia

Evoluția costurilor cu personalul (nivel de Grup)

7.6

8.9

14.7

18

2016 2017 2018 2019

EUR, mil.

Distribuția 
de gen

Distribuția de gen în 
management

MODELUL DE BUSINESS
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Femei Bărbați



ANGAJAȚI

După activitate

După vârstă

MODELUL DE BUSINESS
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ECHIPA DE MANAGEMENT

Echipă de management experimentată

Consiliul de Administrație

Alexandru Stânean
CEO TeraPlast Group

Ioana Birta
CFO TeraPlast Group

Ioana Borza
Group Marketing Director

Cosmin Pătroiu
TeraSteel CEO

Marian Pîrvu
Wetterbest CEO

Bela Varga
TeraGlass CEO

Zoran Cvijovic
TeraSteel Serbia CEO

➢ CEO din iulie 2018
➢ La al doilea mandat
➢ În Grup din 2006

➢ CFO din iunie 2017
➢ Mambră ACCA & CAFR
➢ Peste 10 ani experiență 

în audit

➢ Director de marketing 
din mai 2018

➢ Peste 15 ani experiență 
în marketing

➢ CEO din iulie 2019
➢ Peste 20 de ani 

experiență pe piața 
internațională de 
tâmplărie termoizolantă

➢ CEO din februarie 2017
➢ Peste 15 ani experiență în 

vânzări atât pe piața domestică, 
cât și internațională, în domeniul 
construcțiilor

➢ CEO din ianuarie 2019
➢ Peste 20 de ani 

experiență în piață
➢ Expertiză internațională 

solidă

MODELUL DE BUSINESS
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INFRASTRUCTURA IT

MODEL DE BUSINESS

Soluții software integrate și flexibile

Schelet IT solid care creează eficientizări operaționale și de costuri
➢ Module ERP
▪ Majoritatea companiilor utilizează SAP (sistem integrat electronic de

facturare)
▪ Wetterbest utilizează Microsoft Dynamics al NAVISION
➢ Soft de programare a producției
▪ Advanced Planning System (de la Siemens) utilizat în TeraSteel
➢ Instrumente de Business Intelligence
▪ Power BI utilizat în soluția de analize de business în Wetterbest;

permite vizualizarea datelor și schimb de idei
▪ QlikView utilizat la nivel de Grup – instrument personalizat de

business intelligence capabil de personalizarea extensivă a datelor
➢ Sistem de Management al Stocurilor (WMS system)
▪ Utilizat de toate companiile în automaizarea fluxului de producție

(de la recepție până la consumul materiei prime)
➢ RPA recent implementat (robotics process automation by UI Path)

pentru controlul de credit și eficientizarea proceselor
▪ În urma implementării cu succes a primului RPA, procesul de

analiză a clienților Grupului s-a îmbunătățit semnificativ: 100%
acuratețe în date, eliminate potențialele erori din proces, durata
intervenției umane în proces a scăzut cu cca 82% pentru fiecare
client analizat.

▪ Automatizarea procesului de calculare a limitei de credit
eficientizează și optimizează creșterea numărului de clienți și
expansiunea Grupului

▪ În curs de implementare a celui de-al doilea RPA pentru plăți și
numerar

Soluții software integrate și flexibile

Principalele module ale platformelor ERP

Contabilitate, Financiar 
& Administrativ

Logistică – Vânzări 
& Distribuție

Gestionarea 
materialelor

Planificare și costuri 
de producție

Mentenanță 
fabrici

Management-ul 
calității

Soft de programare a producției (doar în TeraSteel)

Instrumente de Business Intelligence (Power BI & QlickView)

WMS

Robotics process automation (RPA)
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MANAGEMENT-UL RESURSELOR & DEȘEURILOR

Din poziția de cel mai mare producător român de materiale de construcții, cu 11 fabrici în 5 locații, procedurile
clare de management al resurselor și al deșeurilor sunt vitale pentru gestionarea eficientă a impactului activității
noastre asupra mediului înconjurător

DEZVOLTARE SUSTENABILĂ

28

➢Obiectivele de gestionare a resurselor țintesc menținerea unui raport echilibrat între activitatea de producție și
consumul de resurse. Indicatorii de performanță sunt evaluați și personalizați anual ca parte din evaluarea
Sistemului Integrat de Management

➢ Sistemul de management de mediu implementat prevede minimizarea cantității de deșeuri rezultate din
procesele de producție acolo unde este posibil

➢ Management-ul tuturor categoriilor de
deșeuri este desfășurat în acord cu
prevederile legale. Deșeurile sunt colectate
selectiv, etichetate și depozitate temporar,
fără a fi amestecate, până în momentul
livrării către operatorii specializați
(colectori/reciclatori).

➢ Atitudinea responsabilă în ceea ce privește
gestionarea deșeurilor se concretizează prin
depășirea obiectivelor legale anuale de
colectare.
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Conform OUG 50 /2019: obiective pentru 2019 vs 
realizat 2019

OUG 50/2019 realizat în 2019 de TRP



PRODUSE, COMUNITATE ȘI 
GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

DEZVOLTARE SUSTENABILĂ
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➢ Centrală foto-voltaică – va asigura cca 11,5% din energia
necesară în Parcul Industrial TeraPlast din Sărățel și va
reduce, pe termen lung, emisiile de CO2

➢ Implicare activă, la niveluri multiple, în comunitate în
cadrul platformei de CSR Împreună Clădim România, prin
cei trei piloni: Educație, Social, Sănătate & Mediu.

➢ Fabrica de reciclare PVC rigid are o capacitate anuală de
procesare de 12.000 tone

➢ Implementarea bunelor practici de guvernanță
corporativă pentru a crește competitivitatea companiei
pe piața de capital și a aduce plus-valoare acționarilor

➢ Monitorizarea permanentă a performanței portofoliului de
produse și dezvoltarea rețetelor; lansarea de soluții noi,
îmbunătățite și sustenabile
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TeraPlast (TRP):
• Still the most profitable company of the Group
• The infrastructure works kept their positive trend

that sustained the outstanding results of the
Installation business line

• Development plans include HFFR (Halogen Free,
Fire Resistant) production line for which we are in
the ramp up phase with customer trials and testing;

• Window profiles – revising business model to be
closer to customers;

• Recycling – has reached its capacity, enabling
profitability growth;

Terasteel (TRS)
• Increased production volumes (3,3 mil sqm in Jan-

Sept 2020)
• No. 1 on the Serbian and Romanian sandwich

panels markets
Wetterbest (WTB)
• Increasing EBITDA and a significantly improved

profitability margin
• During Q2 and especially during Q3 the new

production unit’s potential began to be seen
TeraGlass (TRG)
• Largest turnover increase of the companies
• Improved EBITDA in the third quarter
• Still in focus for future improvement

NET SALES BY SEGMENT

* PIR Panels – comprise panels with special slow burning polyurethane foam

FINANCIAL PERFORMANCE
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PROFIT & LOSS SUMMARY Plastic Division

• Good perspectives for the infrastructure market evolution in the following 2 - 3 years 
• Leaders on the Installation and Compounds markets 
• Benefited from the raw materials acquisition strategy 

FINANCIAL PERFORMANCE
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PLASTIC | NET SALES AND EBITDA BRIDGE 9M’2020 VS 9M’2019

FINANCIAL PERFORMANCE
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PROFIT & LOSS SUMMARY Steel Division

• Customary conditions for the transaction closing are on track
• Estimated value of the Steel division (headline price): RON 410 million – net debt +/- adjustments on the 

working capital 

FINANCIAL PERFORMANCE
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STEEL | NET SALES AND EBITDA BRIDGE 9M’2020 VS 9M’2019

FINANCIAL PERFORMANCE
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Investments in 2019
• We focused our investments in 2019 on the 

segments in need for margin improvement but 
also aimed to increase the overall capacity with 
great results visible throught 2020; 

NWC
• The significant increase in NWC in 2018 is mainly 

driven by steel inventory purchases near the end 
of 2018 to support the increase in business at the 
beginning of 2019;

• As a % of sales, NWC decreased each year as we’re 
closely managing the working capital;

• Forecasted increase in NWC is in line with the 
overall development in our business with 
NWC/Sales expected to remain close to 17% by 
the end of 2020;

Net debt to EBITDA
• with the significant improvements in EBITDA, we 

were able to use the cash generated to finance the 
investments while keeping the debt level low leading 
to a Net Debt to EBITDA of 2.1x in 2019;

Net debt structure
• Operating cash generated in 2019 (EUR 16m) was 

used mainly to finance the investments made 
throught the year (EUR 2m); the remaining part was 
financed through debt;

• the split between short and long term financial debt is more balanced in 2020 as we took on the 
investment loan from EBRD;

BALANCE SHEET SUMMARY

FINANCIAL PERFORMANCE
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NET WORKING CAPITAL AND CASH CONVERSION CYCLE

Working capital management is at the top of our priority list at group level with KPI’s being closely monitored and 
reviewed.

NWC
• The significant increase in NWC in 2018 is mainly driven by 

steel inventory purchases near the end of 2018 to support 
the increase in business at the beginning of 2019;

• As a % of sales, NWC decreased each year as we’re closely 
managing the working capital;

CCC
• An improved credit policy, continuous improvements in 

warehouse and inventory management and a fair payable 
policy all led to a constand decrease of the cash conversion 
cycle; 
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CASH FLOW SUMMARY

Among the main drivers of improved liquidity in 2019:
• improved margins across the main segments (Instalation & Sadwich Panels); 
• continuous improvements year over year of working capital (see relevant section 

below);
• Support from shareholders: reinvested the profit into the operations (no 

dividends declared in 2019 for 2018 profit);
• We’ve seen further improvement in cash flows in 2020 when we finalized 

investments started in previous years; we will consolidate in the following year;

FINANCIAL PERFORMANCE
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©2020 TeraPlast SA. Toate drepturile rezervate.

Parc Industrial TeraPlast
sat Sărățel, comuna Șieu-Măgheruș 
județul Bistrița-Năsăud, DN15A km 45+500

Contactați-ne:

Contact investitori: Alexandra Șica
investor.relations@teraplast.ro

+40 741 270 439
www.teraplast.ro

Simbol Bursa de Valori București: TRP
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