REZULTATE GRUP TERAPLAST
T1/2021
22 Aprilie, 2021

PRINCIPALELE EVENIMENTE
2021
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➢ Supunem aprobării acționarilor distribuirea de dividende în
valoare totală de 226,6 mil. lei: dividend brut de 0,13lei/acțiune

Finalizare vânzare Steel
Finalizare: 26 februarie
Pret: 375,5 milioane lei
Profit net T1*: 274 milioane lei

Aviz preluare Somplast
În 13 aprilie, TeraPlast a primit
avizul favorabil din partea
Consiliului Concurenței pentru
preluarea Somplast.

➢ Supunem aprobării acționarilor acordarea de 1 acțiune
gratuită la 4 acțiuni deținute prin majorarea de capital social
cu 43,6 mil. lei

3

Proiecte de investiții
Am început punerea în
funcțiune a investițiilor prin
ajutor de stat

4

Livrăm performanță
În T1 profitul operațional s-a
dublat, EBITDA a crescut cu
61%, iar cifra de afaceri cu 28%
față de T1/2020

TeraPlast a adus cel mai mare

TeraPlast a fost a 2-a cea mai

randament investitorilor de pe

tranzacționată acțiune pe Bursa

piața principală a BVB în T1: +83%

de Valori București în acest an

*Prețul de 373 milioane de lei anunțat în februarie reprezintă prețul inițial, iar prețul final în baza rezultatelor auditate este de 375,5 mil. lei.
Profitul net înregistrat de TeraPlast SA (individual): 274 mil. lei din care se vor acorda dividende și se va face majorarea de capital social.

DESPRE NOI
Structura Grupului TeraPlast
•
•
•
•
•
•
Participație TRP: 100%

Participație TRP: 100%

Liderul pieței românești de canalizări exterioare (PVC)
Plan de investiții 2021: 20 mil EUR pentru 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
Reciclator de PVC rigid
În 2021 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
• Producător de saci și pungi biodegradabile
• Producător de granule biodegradabile

• Participație achiziționată în decembrie 2020
• Completează portofoliul de ambalaje flexibile cu folii industriale din polietilenă
Participație TRP: 70%

Participație TRP : 100%

•
•
•

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

DESPRE NOI
Portofoliul de produse

Instalații

Parc Industrial TeraPlast,
Sărățel, BN, România

Granule PVC

Parc Industrial TeraPlast,
Sărățel, BN, România

Sisteme complete pentru:
• Canalizări exterioare
• Apă & Gaz
• Canalizări interioare
• Protecție cabluri
• Management-ul apelor
pluviale și menajere
• Încălzire în pardoseală

•
•
•

Lider pe piața de canalizări
exterioare din PVC

Liderul pieței din România,
cotă de piață de 34%

Rezidențial
Nerezidențial
Infrastructură

Ferestre & Uși

Bistrița, BN, România
•

Granule rigide
Granule plastifiate
Granule HFFR

Producție

•
•
•

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

Export de peste 60% anual

Rezidențial
Nerezidențial

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

Producție

DESPRE NOI
Portofoliul de produse

Ambalaje
flexibile

Parcul Industrial TeraPlast,
Sărățel, BN, România
Saci și pungi cu un grad de
biodegradare de minimum
90%.
Produse certificate „OK
Compost”.
Investiție de 12 mil EUR
implementată în 2021.

Pungi pentru retail
Management-ul
deșeurilor

Ambalaje
flexibile

Năsăud, BN, România
Folii flexibile și ambalaje cu
aplicații în agricultură,
materiale de construcții,
alimentație, uz casnic, FMCG.

Sisteme din
polietilenă

Năsăud, BN, România

•
•
•

Completează portofoliul
TeraPlast Folii Biodegradabile.

Ambalare industrială
Pungi pentru retail
Management-ul
deșeurilor

Sisteme din PE pentru
rețele de apă și gaz
Tuburi PE pentru cabluri
de telecomunicații
Fitinguri PE

Contribuie la capacitatea de
producție a liniei de business
Instalații din TeraPlast

Rezidențial
Non-rezidențial
Infrastructură

EVOLUȚIE MATERII PRIME 2021
Disponibilitate & prețuri
➢ Prețurile materiilor prime au crescut semnificativ în T1/2021
față de T1/2020*:
PP țevi & PP baze Plastifiant
LDPE
fittinguri de cămin granule
+45% +27% +29%
+60%
+37% +168%
PVC

PE

➢ Aceste evoluții au determinat creșterea prețurilor produselor
finite ale Grupului TeraPlast.

➢ În plus, există și o disponibilitate redusă de materii prime:
➢ În februarie 2021 au fost declarate un număr de 38 de
forțe majore la diverse capacități de producție de materii
prime din Europa.
➢ Acest număr reprezintă o creștere de peste 6 ori a
numărului de forțe majore din martie 2020.**
➢ Grupul TeraPlast nu este afectat până în prezent de criza de

materii prime.
* Preț mediu, conform datelor ICIS **Conform TEPPFA

PROIECTELE DE INVESTIȚII
Status proiecte 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.

DEZVOLTARE RESPONSABILĂ
Sustenabilitate
➢ Fabrica TeraPlast Recycling va ajunge la o capacitate de procesare anuală de
31.000 tone.
➢ Centrala fotovoltaică din Parcul Industrial din Sărățel asigură 11,5% din totalul de
energie electrică și va fi extinsă pe noile construcții pe care le realizăm.
➢ Ne îmbunătățim permanent portofoliul de produse; lansăm produse noi,
prietenoase cu mediul: folii biodegradabile, țevi PE 100-RC, Grinpipe, utilizarea de
PVC reciclat în fabricarea țevilor multistrat pentru canalizări exterioare etc.
➢ Ne angajăm ca în 2 ani să dublăm economiile anuale de CO2 prin
investițiile pe care le vom realiza în reciclare și energie electrică
regenerabilă.

Economisim

Economisim

Suntem

22.000 tone

660 tone

75%

de CO2 anual

de CO2 anual

digitalizați

prin activitatea
TeraPlast Recycling

generând 11% din
energia electrică
necesară prin
centrala fotovoltaică

în cadrul obiectivului
nostru de a
implementa o cultură
paperless

EVOLUȚIE GRUP TERAPLAST
Trimestrul 1/2021 - consolidat
➢ 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.
REZULTATE T1/2021
+28%

REZULTATE T1/2020

+61%

CIFRA
DE AFACERI

EBITDA

MARJA
EBITDA

CIFRA
DE AFACERI

EBITDA

MARJA
EBITDA

107,9
MIL. LEI

17,5
MIL. LEI

16,2%

85,5
MIL. LEI

10,9
MIL. LEI

12,8%

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

EVOLUȚIE GRUP TERAPLAST
Trimestrul 1/2021 - segmente
➢

➢

➢

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.

TeraPlast si
Total
sume in mii lei TeraPlast
TeraGlass
Grup
Recycling
Cifra de afaceri T1 2021
99.041
8.856 107.898
Segmentul Granule al TeraPlast a contribuit cu 20% la cifra de
EBITDA T1 2021
16.819
711 17.531
afaceri consolidată și a avut o creștere de 35% față de primul EBITDA T1 2021 (%)
17%
8% 16,2%
trimestru al anului precedent.
Profit operațional T1 2021
12.867
332 13.199

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.

Cifra de afaceri T1 2020
EBITDA T1 2020
EBITDA T1 2020 (%)
Profit operațional T1 2020

78.235
11.095
14%
6.952

6.307
(235)
-4%
(510)

84.542
10.860
13%
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.

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

DETALII DISTRIBUIRE PROFIT
Dividende și majorare de capital social
➢ Tranzacția de vânzare a acțiunilor deținute de TeraPlast SA în TeraSteel România și Serbia și Wetterbest către Kingspan Group a fost
finalizată în 26 februarie 2021, când TeraPlast a încasat prețul initial de 373 milioane lei.
➢ Prețul final al tranzacției a fost de 375.483.190 lei. Acest preț a fost stabilit în baza situațiilor financiare ale subsidiarelor vândute, la
28 februarie 2021.
➢ Câștigul de 189.626.383 lei, din situațiile financiare consolidate, este prețul tranzacției minus activele nete ale societăților
vândute.
➢ În situațiile financiare individuale, profitul din vânzarea Steel este de 274.148.926 lei, calculat ca prețul tranzacției minus costul
TeraPlast SA cu investițiile în aceste subsidiare, de 101.334.264 lei.
➢ Consiliul de Administrație a propus, pentru AGA care va fi convocată pentru data de 25 iunie 2021:
➢

distribuirea de dividende în valoare de 226.615.937 lei;

➢ majorarea capitalului social al TeraPlast cu suma de 43.579.988 lei prin distribuirea unei acțiuni gratuite la fiecare 4 acțiuni

deținute.
➢ Dividendele se acordă din profitul TeraPlast SA conform situațiilor financiare individuale.
*Situațiile financiare individuale ale TeraPlast SA la 30 martie 2021, împreună cu raportul de audit aferent, vor fi publicate
pe site-ul TeraPlast înainte de AGA.

Mulțumim.

Q&A
➢ Contact IR:

E-mail: investor.relations@teraplast.ro
Tel.: +40 741 270 439
investitori.teraplast.ro

Actualul material are caracter informativ şi îşi propune să prezinte într-un mod obiectiv compania TeraPlast SA.
Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conţinutului prezentului material de
către orice persoană fără acordul prealabil al companiei.
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