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Viziune 2021

Sumar P&L 2021 – Instalatii si Reciclare
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Plan de dezvoltare

Sumar P&L 2021 – Divizia Plastic

AGENDA



Viziune: să fim lideri în toate businessurile în care activăm

Viziune 2021
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CIFRA DE 
AFACERI

636,2
Mil. LEI

EBITDA

89,1
Mil. LEI

MARJA
EBITDA

14,1%

+60% +58%

CIFRA DE
AFACERI

396,9
Mil. LEI

EBITDA

56,5
Mil. LEI

MARJA 
EBITDA

14,2%

2020 REALIZAT2021 BUGETAT

➢ 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 după primirea avizului de la Consiliul Concurenței

➢ Estimăm creșteri medii de 9% ale prețurilor de vânzare, generate de creșterile prețurilor materiilor prime

➢ Creșteri suplimentare ale cifrei de afaceri și EBITDA pot proveni și din viitoare achiziții

➢ Marja EBITDA a diviziei de mase plastice scade față de 2020 pe fondul punerii în funcțiune a investițiilor noi



Reconstructie EBITDA 2020
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Planuri pentru reveni la EBITDA 2020 dupa tranzactii

(*) excluzand contributia Somplast, informatiile referitoare la companie vor fi prezentate dupa ce vom avea toate aprobarile necesare pentru tranzactie.

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 urmeaza a fi 
vandute au contribuit cu mai mult de 
jumatate din EBITDA anului 2020, iar

in perioada urmatoare ne vom concetra
pe operatiunile de Plastic pentru a 

ajunge cu EBITDA la nivelul din 2020 
in 2 ani.



Sumar P&L 2021

5

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



Detaliu Instalatii si Reciclare 2019 – 2021b

Sumar P&L 2021 – I&R
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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)



PLAN DE DEZVOLTARE

OBIECTIVE 2021
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Intenționăm să ne continuăm dezvoltarea atât prin investiții cât și prin fuziuni și achiziții

➢ Studiem activ astfel de oportunități atât în România cât și în afara României

➢ Ne vom dezvolta pentru a ajunge liderii pieței de ambalaje flexibile

➢ Investim 14 milioane de euro: 12 mil. euro în TeraPlast Folii Biodegradabile & 2 mil. euro în

Somplast

➢ Somplast este un jucător mediu pe piața de ambalaje din România, însă jumătate din producția

sa anuală este exportată, ajungând până în Franța fiind o bază de creștere

➢ Vizăm mai multe achiziții pentru anul 2021

➢ Țintim ca în cel mai scurt timp să depășim EBITDA de 130 milioane de lei pe baza creșterii accelerate

a afacerilor Grupului, susținută de investiții și achiziții, ceea ce ne va consolida poziția de lider pe

piețele pe care acționăm

➢ Banii pe care îi obținem în urma tranzacției cu Kingspan îi vom folosi pentru:

➢ Dezvoltare

➢ Reducerea gradului de îndatorare

➢ Acordarea de dividende
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