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TeraPlast astăzi

BVB:TRP
Bloomberg: TRP RO

2020 2021
(buget sau YTD)

Cifra de afaceri 
(mil. lei)

396,2 636,2 (B)

Capitalizare 
bursieră

> 1,4 mld. lei (YTD)

Dividende
(mil. lei)

>45 >226 (B)

Dividend 
brut/acțiune

0,0260 lei 0,13 lei

Randamentul 
acțiunii TRP

+103,5% +85% (YTD)

O companie cu performanțe deosebite atât pe piața de producție de materiale de 
construcții, cât și pe piața de capital

* excluzând Polonia

În T1/2021, acțiunea TRP a fost a II-a cea 
mai tranzacționată de pe BVB

Cel mai mare procesator de polimeri din Europa Centrală și 
de Est*

Suprafețe de producție de peste 316.500mp, din care 
peste 83.500mp de hale de producție și depozitare

6 centre de distribuție pe teritoriul României

Cel mai mare producător de PVC reciclat micronizat din 
Europa și în top 5 reciclatori de PVC rigid europeni.

Investiții consistente în dezvoltare durabilă: țevi PVC 
multistrat pentru canalizări exterioare, fabrica de folii 
biodegradabile, extinderea capacității fabricii de reciclare, 
centrala fotovoltaică.



Lider de piață pe segmente multiple (1/2)

Granule PVC

Parc Industrial TeraPlast,
Sărățel, BN, România

Reciclare PVC rigid

Parc Industrial TeraPlast,
Sărățel, BN, România

Instalații

Parc Industrial TeraPlast,
Sărățel, BN, România

Lider 
pe piața de canalizări 
exterioare din PVC

Liderul 
pieței din România, 
cotă de piață de 34%

Cel mai mare producător de 
PVC reciclat micronizat din 
Europa.
Top 5 Europa
ca reciclator de PVC rigid

Ambiția noastră este să fim lideri pe piețele pe care activăm



Lider de piață pe segmente multiple (2/2)

Investiție 2021
12 mil EUR pentru a ajunge 
lideri de piață până în 2022

Exportator, completează
portofoliul de folii 
biodegradabile

Export de peste 
60% anual, se dezvoltă 
pentru a ajunge în top 10 
producători de profil

Ambiția noastră este să fim lideri pe piețele pe care activăm

Ambalaje
flexibile

Ambalaje 
flexibile

Parcul Industrial TeraPlast, 
Sărățel, BN, România

Năsăud, BN, România

Ferestre & Uși

Bistrița, BN, România



Istorie îndelungată, marcată de pionierat 

1896

•Primul atelier de 
prelucrare a 
plăcilor ceramice
în Bistrița

1990

•Este înființată 
compania 
TeraPlast SA

2008

•TeraPlast se 
listează la Bursa 
de Valori 
București

2011

•Relocarea 
activității în Parcul 
Industrial 
TeraPlast

2017

•Este inaugurată 
fabrica din Serbia;

•TeraPlast devine 
acționar majoritar 
al Wetterbest

2020

•100% din 
Wetterbest

•Vânzarea diviziei
Steel

•Vânzare profile de 
tâmplărie

•Achiziție Somplast

2021

•Capitalizarea 
bursieră 
depășește 1 
miliard lei 

•Investiții de peste
160 mil. lei în 
extinderea
capacităților de 
producție și a 
noilor segmente
de business.

Premiere înregistrate de către TeraPlast

Inovație Unicitate

Primul producător de tubulatură agrementată din 
polietilenă, din România și primul producător de 
țevi PVC multistrat pentru canalizări exterioare

Singurul producător din România cu brevet pentru
producția de țevi PVC multistrat pentru canalizări exterioare
(cu miez din PVC reciclat)

Primul producător român de panouri sandwich 
realizate pe o linie continuă în România (TeraSteel)

Singurul producător din România de Granule HFFR 
(granule fără halogen, rezistente la foc)



Grupul TeraPlast dispune de o structură diversificată, cu multiple sinergii

• Liderul pieței românești de canalizări exterioare (PVC)
• Plan de investiții 2021: 20 mil EUR pentru a crește capacitatea de producție cu 50% pe Instalații și 

a ajunge lider de piață pentru aducțiuni de apă și gaz și canalizări interioare
• Capacități de procesare de 96.000 to polimeri – LIDERI ÎN EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST

• Producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu
• Peste 15 ani experiență în piață
• 65% din cifra de afaceri se exportă în Germania, Austria, Cehia, Slovacia, Ungaria, Slovenia

• Reciclator de PVC rigid
• În 2021 dublăm capacitatea și ajungem la o capacitate de producție de 28.000 tone (produs finit)
• Vom ajunge cel mai mare producător de PVC reciclat micronizat din Europa și în top 5 reciclatori 

de PVC rigid europeni

• Investim de 12 milioane de euro în 2021 în noua fabrică, utilaje și tehnologie de ultimă generație, 
ceea ce generează o producție de 5.000 tone/an

• Producător de saci și pungi biodegradabile
• Producător de granule biodegradabile

• Participație achiziționată în decembrie 2020. Controlul efectiv a fost preluat în aprilie 2021 prin 
numirea reprezentanților în Consiliul de Administrație

• Completează portofoliul de ambalaje flexibile cu folii industriale din polietilenă

Participație TRP : 100%

Participație TRP: 100%

Participație TRP: 100%

Participație TRP: 70%



O companie responsabilă, dedicată sustenabilității 

➢ Implementăm bune practici de guvernanță corporativă pentru a crește
competitivitatea companiei pe piața de capital și a aduce valoare acționarilor, dar
și angajaților noștri (ex. whitsleblowing program).

➢Monitorizăm permanent performanța portofoliului de produse și dezvoltarea de
rețete; lansăm soluții noi, îmbunătățite (ambalaje biodegradabile, țevi PE 100-RC
și utilizarea PVC-ului reciclat în producția de țevi multi-strat pentru canalizări
exterioare).

➢ Implicare activă în comunitate prin platforma de CSR Împreună Clădim România,
în 3 arii principale: Educație, Social, Sănătate & Mediu.

Economisim

62 000 tone
de CO2 anual

prin activitatea
fabricii

TeraPlast Recycling

Economisim

660 tone
de CO2 anual

generând peste 11% 
din necesarul de 

energie electrică prin 
centrala fotovoltaică

Implementăm 
o cultură

paperless
prin automatizări, 

reducerea nr. de facturi
emise fizic și semnarea

contractelor prin
semnătură digitală.

Economiile de emisii de CO2 echivalează amprentei de carbon anuală a 15.665 
persoane, aproximativ 19% din populația orașului Bistrița.



2020-2021: adaptare strategică

2020, anul în care Grupul TeraPlast a avut 
cele mai bune rezultate și 
a adaptat strategia pentru 

a beneficia de noi oportunități de piață 
pe termen lung, începând cu 2021



2020 pe scurt

Actualizarea strategiei, pentru a beneficia de 
noi oportunități atractive de piață:

• Accelerarea strategiei de creștere a 
afacerii prin investiții și tranzacții

• Tranzacții de vânzare
• Vânzarea diviziei Steel către 

Kingspan (TeraSteel & Wetterbest)
• Vânzarea liniei de business profile de 

tâmplărie

• O nouă achiziție strategică
• Am achiziționat 70% din acțiunile 

producătorului de ambalaje flexibile 
Somplast

Strategie

Rezultate operaționale deosebite la nivelul 
întregului grup:

• Producția
• Volumul producției a depășit 

rezultatele din anul precedent, în 
ciuda limitărilor de capacitate

• Creșterea capacității de producție
• Demararea lucrărilor de extindere a 

capacității de producție pentru 
instalații și biodegradabile

• Valorificarea activelor neproductive
• Vânzarea terenului din Brașov și 

valorificarea celor din Bistrița

Operațiuni

Situația financiară, rezervele de capital și 
programul de investiții au permis demararea 
cu succes a repoziționării strategice:

• Indicatori financiari 2020
• +16% creștere a cifrei de afaceri
• +60% creștere a EBITDA

• Programul de investiții
• Am anunțat investiții de 32 mil. euro, 

din care 14 mil. euro ajutor de stat, 
pentru creșterea capacități de 
producție

• Acțiunile TeraPlast (BVB:TRP)
• +103,5% creștere a randamentul
• 6,2% randamentul dividendelor
• Includerea în BET și FTSE

Finanțe



Adaptarea strategiei Grupului TeraPlast reflectă oportunitățile pieței

• Piața de construcții: O piață pe 
care viteza de livrare și calitatea 
reprezintă avantaje competitive

• Piața de biodegradabile: o piață 
cu potențial atractiv (300 Mn EUR), 
fără lideri puternici la nivel național 
(50% din consum provine din import)

• Segmentele de piață profile de 
tâmplărie și steel nu mai 
reprezintă un potențial atractiv de 
creștere a profitabilității la scală 
industrială pe măsura modelului 
nostru de business

Evoluția de piață

• Diversificare și consolidare: 
extinderea cu 50% a capacității de 
producție pe segmentul instalații, 
potențiale noi achiziții în țară și 
străinătate

• Intrarea pe piață (achiziția 
Somplast): Sinergiile de producție 
ne permit o ofertă competitivă pe 
preț, volum și termen livrare

• Vânzarea liniilor de business ale 
diviziei steel și profile tâmplărie

• Decizia de a reorienta strategia 
de Grup pe segmentele care 
permit industrializarea & 
economisirea la scală

Adaptarea strategiei

• Concentrarea resurselor 
pentru consolidarea poziției 
de lider pe piața noastră 
principală

• Abordarea unei piețe relativ 
noi, cu potențial atractiv pe 
termen lung și marje de 
profitabilitate superioare

• Repoziționarea segmentelor 
ca părți din lanțul valoric de 
furnizare pentru piețele 
strategice ale Grupului 
TeraPlast

Rațiune
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2020 vs. 
2019

Țevi (PVC; PP; PE) MIL >19,3 mil +19%

Granule TO >17,4 mii +15%

Reciclare PVC rigid TO >9 mii +19%

Fitinguri & 
rotoformate

BUC. >11 mil +37%

Ferestre & Uși BUC. >125 mii +7%

2020: un an cu realizări operaționale deosebite

Evoluția volumelor produse în 2020

• Linia de business Instalații a atins capacitatea maximă
• Rămânem cel mai mare procesator de PVC din Estul UE
• Rămânem cel mai mare producător de Granule, pe o rază de 10 

țări și singurul producător de granule ignifuge, fără halogeni, din 
România

• Producția TeraPlast Recycling a susținut neîntreruptă producția 
de PVC din TeraPlast SA. 

• TeraPlast este singurul producător cu brevet pentru producția de 
țevi PVC multistrat pentru canalizări exterioare.

• TeraGlass (Ferestre și uși) are capacități să crească atât volumele 
cât și marja și să intre în top 10 producători de ferestre și uși din 
România

Producția la nivelul Grupului Teraplast



Lucrări de extindere

Am demarat lucrările de extindere 

Suprafața totală de producție a Grupului:

• Total suprafață: 316.849mp

• Construcții: 83.513 metri pătrați (hale de 
producție și depozitare)

• Platforme betonate:  233.335mp

Din care, în 2021, se construiesc 13.794 mp:

• 4.410 mp pentru noua fabrică de PE

• 4.440 mp pentru fabrica de folii biodegradabile

• 4.944 mp de spații de depozitareTrei locații: Bistrița, Sărățel, Năsăud

Locații de producție 



CIFRA DE
AFACERI

342,8
Mil. LEI

EBITDA

34,1
Mil. LEI

MARJA
EBITDA

9,9%

GRUPUL TERAPLAST 2019

CIFRA DE 
AFACERI

396,2
Mil. LEI

EBITDA

54,5
Mil. LEI

MARJA
EBITDA

13,7%

+16% +60%

GRUPUL TERAPLAST 2020

➢ Rezultatele reflectă activitatea diviziei de mase plastice în 2020

➢ Cerere susținută atât pe partea de proiecte de infrastructură, cât și

pe business-ul de granule

➢ Reciclarea a fost un element cheie de diferențiere în piață

➢ Marja EBITDA de 13,7% este superioară mediei Grupului, de 12%

➢ Cel mai performant segment în 2020 a Instalații & Reciclare, care își

crește capacitățile de producție cu 50% în 2021.

➢ Estimăm că avem nevoie de minim 20 de ani, lucrând în ritmul

actual să ajungem la nivelul din celelalte state membre UE în ceea

ce privește infrastructura de apă/canal

➢ Creșterile bugetate în 2021 se bazează pe:

➢ Creșterea capacităților de producție pentru TeraPlast în urma

implementării proiectelor cofinanțate prin schema de ajutor de stat

➢ Demararea producției la TeraPlast Folii Biodegradabile & integrarea

Somplast

Cifrele cheie sumarizează anul cel mai bun la nivelul Grupului

CIFRA DE 
AFACERI

636,2
Mil. LEI

EBITDA

89,1
Mil. LEI

MARJA
EBITDA

14%

+60% +63%

GRUPUL TERAPLAST 2021



Profitabilitate susținută chiar și în contextul crizei

ASPECTE CHEIEBridge EBITDA 2019 – 2021
TeraPlast, Divizia Plastic

Divizia Plastic

• Cea mai mare contribuție la

creșterea EBITDA;

• Marja EBITDA de 13,7% a diviziei

de Mase Plastice este superioară

mediei Grupului TeraPlast, de 12%.

• Cifră de afaceri de 396,2 mil. lei

(+16%)

• EBITDA de 54.5 mil. lei (+60%) în

2020



Indicatorii de capital și lichiditatea au rămas la valori atractive 



Proiecte noi de investiții



Performanța acțiunii Teraplast reflectă performanța de business

TRP la Bursa de Valori București

• +103,5% creștere a randamentul în 
2020

• 6,2% randamentul dividendelor în 
2020

• Includerea în indicii bursieri BET și 
FTSE Russell MicroCap și TotalCap 
(doar 4 companii românești au fost 
acceptate de FTSE având în vedere 
criteriile stricte impuse)

• Depășirea valorii de 1 miliard lei 
capitalizare bursieră (feb. 2021)

• Nota 10 conform indicatorului VEKTOR 
al ARIR, pentru comunicarea cu 
investitorii

Acțiunea TRP



O viziune ambițioasă pentru viitor



O companie cu o viziune ambițioasă

Misiune

dezvoltarea de soluții 
eficiente pentru oameni
și mediu

Viziune

să devenim lideri pe 
piețele pe care activăm

Valorile noastre

Tradiție

Responsabilitate

Performanță

Ne dorim să 
devenim lider 
de piață pe 

toate 
segmentele 

în care 
operăm 

Grupul TeraPlast se bazează pe o tradiție de 125 de ani, în care am inovat și ne-am reinventat continuu, adaptându-ne cu succes contextului din piață și depășind 
orice obstacol. În acești ani, am construit un brand puternic și un model de afaceri eficient, am dezvoltat o echipă unită și parteneriate solide.

Promovăm un business sustenabil, în care ne asumăm responsabilitatea acțiunilor noastre pe termen mediu și lung.
Atât în interior, cât și în exteriorul organizației, demonstrăm un comportament responsabil față de mediul economic și social în care ne desfășurăm activitatea și 
căutăm permanent soluții pentru protejarea mediului înconjurător.

Ambiția noastră este să atingem performanța la fiecare nivel și în tot ceea ce facem. Studiem piața, gândim anticipativ, ne asumăm obiective înalte și suntem 
competitivi. Utilizăm echipamente moderne și tehnologii avansate și investim permanent în programe de dezvoltare și motivare.



Plan de dezvoltare și obiective

Obiective 2021/22 Plan de dezvoltare

Consolidarea sau atingerea poziției 
de lider pe segmentele Grupului 
active pe piața de construcții

• Studiem activ oportunități de achiziție, atât în România
cât și în afara României

• Finalizarea lucrărilor de extindere a capacității de 
producție instalații 

Lider pe piața de ambalaje
• Investim 12 mil. euro în TeraPlast Folii Biodegradabile, 

ceea ce înseamnă o capacitate de producție 
suplimentară de 5.000 tone anual pe acest segment

TeraGlass în top 10 producători de 
ferestre și uși din România

• Accelerarea creșterii cifrei de afaceri și a profitabilității

O politică echilibrată a alocării de 
capital

• Profitul net înregistrat din vânzarea diviziei Steel va fi 
direcționat către acordarea de dividende în valoare
totală de 226,6 mil lei, majorarea de capital social cu 
43,6 mil lei și către dezvoltarea afacerilor Grupului.

Obiectiv EBITDA de 130 milioane lei
• Creșterea susținută și profitabilă a cifrei de afaceri a 

Grupului

Vom crea 200 noi locuri de muncă • Ca rezultat al proiectelor de extindere deja demarate

Ne continuăm 
dezvoltarea atât prin 

investiții, 
cât și prin fuziuni și 

achiziții



Riscuri și provocări

Implementarea 
strategiei noastre 

implică și o serie de 
riscuri și provocări

• Situația continuă a epidemiei poate 
readuce incertitudine în piață și poate 
ridica probleme în fluxul logistic

• Pe POIM (Programul Operațional 
Infrastructură Mare) România mai are de 
investit cca. 6 mld. Lei în următorii 2 ani

• Demararea PNRR (Programul Național de 
Relansare și Reziliență) va aduce alte 8,2 
miliarde de euro pentru lucrări și investiții 
în care Grupul poate furniza produse de 
calitate

La nivel de piață

• Cea mai abruptă creștere a prețurilor la 
materii prime din ultimii 5 ani, ceea ce va 
accelera investițiile în reciclare.

• Implementăm investiții productive de cca. 
32 de milioane de euro

• Vom crea 200 de noi locuri de muncă 

La nivel de business



Grup TeraPlast, consolidat

CIFRA 
DE AFACERI

107,9 MIL. LEI

+28%

EBITDA

10,9 MIL. LEI

MARJA EBITDA

16,2%

REZULTATE T1/2020REZULTATE T1/2021

➢ Creșterile vânzărilor se datorează atât creșterii volumelor, cât și majorării prețurilor. Creșterea de volume este de 19% pentru TeraPlast.

➢ Rata EBITDA de 16,2% este peste nivelul de 14% bugetat.

➢ Dublarea profitului operațional este rezultatul majorării cifrei de afaceri și a economiilor de scară. 

➢ Rezultatele evidențiază profitabilitatea modelului de business cu creștere accelerată și reconfirmă strategia de dezvoltare a Grupului în piețele 

în care acesta țintește poziția de lider.

➢ Necesarul anual de investiții pentru mentenanța echipamentelor existente este redus, de circa 1 milion EUR.

Rezultatele pentru trimestrul 1 țin cont de redimensionarea Grupului TeraPlast și sunt peste cifrele bugetate.

Rezultatele trimestrului 1/2021 sunt peste estimările bugetate

PROFIT 
OPERAȚIONAL

13,2 MIL. LEI

CIFRA 
DE AFACERI

84,5 MIL. LEI

EBITDA

17,5 MIL. LEI

+61%

MARJA EBITDA

12,8%

PROFIT 
OPERAȚIONAL

6,4 MIL. LEI

+100%



Concluzii

TeraPlast: O companie cu performanțe deosebite atât pe piața de producție de materiale de 
construcții, cât și pe piața de capital

2020 este anul în care Grupul TeraPlast a avut cele mai bune rezultate, iar trimestrul 1 din 2021 a 
adus rezultate peste estimările bugetate, oferind o perspectivă bună pentru realizarea bugetului 

Adaptarea strategiei TeraPlast are obiective ambițioase de a deveni lider de piață pe toate segmentele
și urmărește în același timp o dezvoltare durabilă a soluțiilor oferite  

Grupul vizează dezvoltarea afacerii atât prin investiții și creștere organică accelerată în contextul 
favorabil al pieței, cât și prin fuziuni și achiziții



Anexe



Digitalizarea ne permite optimalizarea proceselor și a costurilor

Prin digitalizare, optimizăm procesele de producție, intensificăm relațiile cu clienții și 
creăm structuri administrative și de vânzări eficiente. Sistemul informatic complet integrat 
in procesele de producție permite un control optim al costurilor și duce la 
eficientizarea costurilor.

Politică fără hârtie: 
➢ semnătură digitală,
➢ arhivare electronică
➢ tablete integrate cu SAP pentru personalul responsabil cu mișcările stocurilor 

Sisteme multi-modul ERP:
➢ În curs de upgrade la SAP HANA
➢ Sistem integrat de facturare electronică
➢ Sistem de gestionare a depozitelor (WMS)

Instrument de planificare a liniei de producție: Advanced Planning System (de la Siemens)
Instrumente de business intelligence: QlikView, capabil de personalizare extinsă a datelor, 
transformând datele brute în cunoștințe

RPA (automatizarea proceselor de robotică utilizând inteligență artificială și roboți UiPath) 
pentru:
➢ gestionarea analizelor de bonitate clienți, contribuie la eficiența procesului în ceea ce 

privește analiza rapidă și rapidă a datelor clienților, calcule automate ale limitelor de 
credit, permițând extinderea grupului și creșterea numărului de clienți, într-un mod 
optim și într-o structură eficientă a departamentului de credit control; 

➢ înregistrarea și alocarea plăților

E-commerce: platforma B2B



Cine este echipa care implementează strategia

Echipă de management cu experiență

➢ Cultura noastră organizațională promovează dezvoltarea profesională în interiorul companiei.

➢ Mulți dintre managerii noștri au fost promovați de pe poziții din cadrul companiilor Grupului.

➢ Avem alături colegi cu expertiză vastă, care fac parte din echipa noastră de peste 20 sau chiar 30 de ani.

Sergiu Manolache
CEO TeraGlass

➢ Experiență îndelungată în TeraGlass
➢ Fost director de vânzări, a făcut parte de-a 

lungul timpului din diverse departamente în 
companie

Alin Brișan
CEO Somplast

➢ În echipa Somplast din 2014
➢ Peste 14 ani de expertiză în analiză financiară

Sergiu Petri
CEO TeraPlast Recycling

➢ Experiență vastă în diverse departamente ale 
Grupului TeraPlast

➢ Expertiză în dezvoltarea produselor din PVC
➢ Responsabil și de producția de PVC și 

dezvoltare în TeraPlast SA

Ovidiu Gurau
Director Comercial TeraPlast

➢ Alături de TeraPlast din aprilie 2018
➢ Inginer cu experiență în rețelele de 

bricolaj 

Alexandru Stanean
CEO TeraPlast Group

➢ CEO din iulie 2018
➢ La al treilea mandat
➢ Parte din Grup din 2006

Ioana Birta
CFO TeraPlast Group

➢ CFO din iunie 2017
➢ Membră ACCA & CAFR
➢ Peste 10 ani experiență în audit

Nicolae Rosu
Director operațiuni TeraPlast

➢ Experiență vastă în producția de 
poliolefine

➢ Responsabil de achiziția de 
echipamente și proiectele de investiții 
în cadrul Grupului 

Daniel Adumitrachioaiei
Director HR TeraPlast Group

➢ Parte din TeraPlast din martie 2021
➢ Peste 20 de ani de expertiză în strategii 

de HR, politici, selecție de personal și 
programe de inducție



Evoluția proiectelor de ajutor de stat

➢ Suntem la jumătatea drumului în contractarea
echipamentelor și construcțiilor pentru proiectele de
investiții.

➢ Echipamentele au început să fie puse în funcțiune din T1
și vor continua și în T2.

➢ Majoritatea punerilor în funcțiune vor avea loc în T3 și T4.
➢ Linie nouă de producție țeavă PVC din cadrul proiectului de ajutor de stat TeraPlast; A fost

pusă în funcțiune în ianuarie 2021; Echipamentele sunt de la producători de top din
Austria, Olanda și Italia; Productivitate cu 40% peste celelalte linii existente; Eficiență
energetică ridicată și automatizări de ultimă generație.



Rezultatele trimestrului 1/2021 sunt peste estimările bugetate

Grup TeraPlast – companiile grupului

➢ Segmentul de Instalații și Reciclare al TeraPlast a obținut o cifră
de afaceri de 76,45 milioane de lei și o EBITDA de 13,36 milioane
de lei, ceea ce reprezintă 76% din EBITDA consolidată a Grupului.

➢ Segmentul Granule al TeraPlast a contribuit cu 20% la cifra de
afaceri consolidată și a avut o creștere de 35% față de primul
trimestru al anului precedent.

➢ TeraGlass, segmentul de ferestre și uși, a consemnat o creștere
de aproape 40% a veniturilor, la 8,86 milioane de lei, în timp ce
marja EBITDA pe acest segment a fost de 8%, o îmbunătățire
considerabilă a rezultatelor după ce în primul trimestru al anului
precedent înregistra pierderi.

sume in mii lei
TeraPlast si

TeraPlast

Recycling

TeraGlass
Total

Grup

Cifra de afaceri T1 2021 99.041 8.856 107.898 
EBITDA T1 2021 16.819 711 17.531 
EBITDA T1 2021 (%) 17% 8% 16,2%
Profit operațional T1 2021 12.867 332 13.199 

Cifra de afaceri T1 2020 78.235 6.307 84.542 
EBITDA T1 2020 11.095 (235) 10.860 
EBITDA T1 2020 (%) 14% -4% 13%
Profit operațional T1 2020 6.952 (510) 6.442 

➢ TeraPlast Recycling a avut în primul trimestru o EBITDA de 1,32 milioane de lei, ceea ce se traduce în economii pentru Grup, prin utilizarea

materialului reciclat pentru producția de țevi din PVC.

➢ Pentru întreg anul 2021, bugetul Grupului TeraPlast este construit pe o cifră de afaceri de 636,2 milioane de lei și o EBITDA de 89,1 milioane

de lei. Grupul are în implementare investiții de peste 160 de milioane de lei în dublarea capacității de producție a instalațiilor și în fabrica de

ambalaje flexibile biodegradabile. Derularea investițiilor este în graficul stabilit.



Sumar P&L Grup TeraPlast 2020



Planuri pentru a reveni la EBITDA 2020 după tranzacții

(*) excluzand contributia Somplast

Sume in mii RON

EBITDA (2021b) proiecte noi:
12,828 mii RON (I&R + 

Ambalaje)
La maturitate proiectele noi (I&R si 
Ambalaje) vor genera in total intre 

35-40,000 mii RON

Potentialul proiectelor de a 
genera EBITDA este in linie cu 

strategia Grupului, ne 
asteptam la o marja EBITDA 
intre 12-16% pentru aceste 

proiecte noi

Activitatea de M&A din 
perioada urmatoare are in 
vedere identificarea celor 

mai bune oportunitati pentru 
a realiza strategia propusa

Business-urile care au fost vândute au 
contribuit cu mai mult de jumatate din 
EBITDA anului 2020, iar in perioada

urmatoare ne vom concentra pe 
operatiunile de Plastic pentru a ajunge
cu EBITDA la nivelul din 2020 in 2 ani.



Sumar bilant 2020 – Grup TeraPlast



PERFORMANȚĂ FINANCIARĂ

T1/2021 | Sumar P&L | Total Plastic (activitati continue, excl Somplast)

sume in mii RON, daca nu este spcificat altfel



PERFORMANȚĂ FINANCIARĂ

T1/2021 | Sumar P&L pe Segmente



OBIECTIVE 2021

DIVIZIA Plastic | Activitati Continue | Buget 2021

Instalatii si reciclare

▪ Imbunatatirea marjei EBITDA in 2020 se datoreaza

in principal cresterii volumelor, masurilor de 

eficientizare operationala, cererii ridicate din piata

care ne-a permis sa ne implementam politicile de 

pret si variatiei favorabile la pretul materiilor prime;

▪ Proiectele noi ce vor fi implementate in 2021/2022 

contribuie cu aproximativ 12 mil RON la cresterea

EBITDA in 2021;

Granule

▪ Dupa un an in care ne-am concentrat intens pe 

imbunatatirea marjelor, urmeaza o perioada in 

care ne vom concentra pe castigarea de cota de 

piata;

Confectii tamplarie

▪ Dupa o serie de imbunatatiri introduse in 

operatiuni, ne asteptam la o crestere a cifrei de 

afaceri cu o marja de profit semnificativ

imbunatatita;

Ambalaje

▪ Noul proiect ce va fi implementat in 2021, va

contribui semnificativ cand acesta va ajunge la 

maturitate (cu o EBITDA intre 12 si 15 mil RON pe 

an);

ASPECTE CHEIE



OBIECTIVE 2021

Detaliu Instalatii si Amenajari 2019 – 2021b

Bridge CA 2020 – 2021
Instalatii si reciclare

Bridge EBITDA 2020 – 2021
Instalatii si reciclare

Total CA bugetata pentru 
2021 proiecte noi aferente 

segmentului I&R:
83,140 mii RON

EBITDA (2021b) proiecte noi:
11,734 mii RON

La maturitate proiectele noi  
din segmentul I&R vor 

genera intre 22-26,000 mii 
RON (12-16% marja EBITDA)
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Contact pentru relații cu investitorii

Alexandra Șica

Email: investor.relations@teraplast.ro
Telefon: 0741270439

Website: https://investitori.teraplast.ro/


