
 

 

ANUNȚ 

 

Grupul TeraPlast a primit aprobarea Consiliului Concurenței pentru 

achiziția Somplast 

 

Bistrița, 14 aprilie 2021 

TeraPlast a primit în data de 13 aprilie 2021 avizul favorabil al Consiliului Concurenței pentru 

dobândirea controlului unic asupra Somplast. 

TeraPlast a executat ordinul de vânzare al fostului acționar majoritar al Somplast SA în 29 

decembrie 2020. Dupa avizul favorabil al Consiliului Concurenței, TeraPlast își exercită 

controlul asupra societății. 

În urma achiziției Somplast, Grupului TeraPlast i s-au adăugat capacități de producție de 

4.000 de tone de polietilenă. Din acestea, 3.000 de tone reprezintă capacitatea de folii și 

1.000 de tone capacitatea de producție țeavă. În plus, TeraPlast dobândește și 20.000 mp 

de hale în Năsăud.  

Grupul TeraPlast mai are în curs de implementare o investiție de 12 milioane de euro, 

cofinanțată prin schema de ajutor de stat, pentru construcția unei fabrici de folii 

biodegradabile în Parcul Industrial din Sărățel. Împreună cu achiziția Somplast, investiția 

TeraPlast în business-ul de ambalaje flexibile se ridică până acum la peste 13 milioane de 

euro. 

Piața ambalajelor flexibile din România se ridică la 300 milioane de euro, iar 47% din aceasta 

este reprezentată de importuri. Prin investițiile în ambalaje flexibile, Grupul TeraPlast își 

propune înlocuirea importurilor din piață prin oferirea de produse românești de calitate, 

certificate la standarde europene. Totodată, Grupul își propune ca în 2022 să devină liderul 

pieței românești de ambalaje flexibile. 

Despre Grupul TeraPlast 

Grupul este compus din companiile: TeraPlast, TeraGlass, TeraPlast Recycling, TeraPlast Folii 
Biodegradabile și Somplast. 
Începând cu 2 iulie 2008, TeraPlast SA este listată la Bursa de Valori București sub simbolul TRP. 
Acțiunile companiei sunt incluse în indicele de referință BET al Bursei de Valori București și, din 
septembrie 2020, în indicii TotalCap și MicroCap ai FTSE Russell. 
În cadrul evaluării Vektor în baza a 15 criterii de comunicare în relația cu investitorii, efectuată de 
ARIR, TeraPlast a obținut nota maximă, 10, pentru al doilea an consecutiv. 

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la 

e-mail investor.relations@teraplast.ro sau tel. +40 741 270 439 – persoana de contact: Alexandra Sica. 
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