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Structură diversificată, cu multiple 
sinergii, în expansiune în 2021



Structura Grupului TeraPlast, în 2021

• Liderul pieței de canalizări exterioare și Granule PVC din România
• Plan de investiții în 2021: 20 mil. EUR în extinderea capacităților de producție pentru sisteme de canalizări 

interioare, sisteme PE-Xa și sisteme pentru apă și gaz
• Capacități de procesare de 96.000 t de polimeri – LIDERI ÎN EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST

• Producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu 
• Peste 15 ani de experiență în piață 
• 69% din cifra de afaceri reprezintă exporturi către Germania, Austria, Cehia, Slovacia, Ungaria, Slovenia 

• Reciclator de PVC rigid
• În 2021 atingem o capacitate de procesare de 33.000 t
• Cel mai mare producător de PVC reciclat micronizat din Europa și în top 5 reciclatori europeni de PVC rigid 

• În 2021, investim 12 mil. EUR în noua fabrică și în echipamente și tehnologii de ultimă generație care înseamnă o 
capacitate de producție de 5.000 t / an

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

• Participație achiziționată în decembrie 2020. Controlul efectiv preluat la final de aprilie 2021. 
• Completează portfoliul de ambalaje flexibile prin folii industriale din polietilenă
• Capacitate de producție de 3.000 t/an

Participație TRP: 100%

Participație TRP: 99%

Participație TRP: 100%

Participație TRP: 70%

Avem o structură diversificată, cu multiple sinergii, în expansiune în 2021



Am continuat implementarea strategiei în semestrul 1/2021

Am finalizat 
vânzarea liniei 

profile de tâmplărie

Am finalizat 
vânzarea diviziei 

Steel

Suntem parte 
din TEPPFA

Am distribuit 
dividend de 0,13 

lei/acțiune

Vom acorda 1 
acțiune gratuită la 
fiecare 4 deținute

Am început 
integrarea Somplast

Creșteri de 2 cifre 
în T1/2021

Suntem 
Semnatar al UN 
Global Compact

Suntem conectați la piețele pe care activăm 
și la direcțiile de dezvoltare durabilă.

Avem un model de business sănătos și o 
strategie care își arată rezultatele.

Credem în reciprocitate în relația cu 
acționarii noștri.

Performăm datorită capacității de adaptare 
la condițiile pieței și la criza materiilor 
prime.

Ne dezvoltăm organic, prin investiții și 
M&A.



Am performat în piață și pe Bursa de Valori București

Am distribuit dividende în valoare totală de 226,6 
mil. lei → randament de 14,2% la prețul mediu din

ziua plății (22.07.2021)

Suntem cea mai performantă acțiune din
indicele BET în semestrul 1/2021 (+123%)

Capitalizare bursieră (26.07.2021): 1,62 miliarde 
lei

Vom acorda 1 acțiune gratuită pentru fiecare
4 acțiuni deținute → ex date 28.09.2021



EBITDA

42,74
MIL. LEI

(S1/2020: 29,04 MIL.LEI)

CIFRA DE 
AFACERI

272,90
MIL. LEI

(S1/2020: 195,24 MIL.LEI)

Rezultatele foarte bune se mențin în semestrul 1/2021

+40%

PROFIT NET

28,67
MIL. LEI

(S1/2020: 16,81 MIL.LEI)

+47%+71%

CREȘTERE 
CANTITATIVĂ

20,4%

„Cu EBITDA de 42,7 milioane de lei și o marjă de 
15,7%, în prima jumătate a anului ne aflăm în grafic să 
atingem cifrele bugetate pentru 2021. Pentru restul 
anului vom avea și un impact pozitiv din 
operaționalizarea unor investiții.”

Profitul net a fost generat de business-urile din structura actuală a Grupului TeraPlast, excluzând impactul vânzării diviziei Steel și a liniei de 
business de profile de tâmplărie. 

MARJA EBITDA

15,7%

(S1/2020: 14,9%)



Proiectele de investiții sunt
în graficul de implementare



80%

20%

Status contractări proiecte Iunie 2021

Contracte semnate Contracte nesemnate

53%
47%

Status contractări proiecte Aprilie 2021

Contracte semnate Contracte nesemnate

Implementarea investițiilor din 2021 este în grafic

Reciclare

TeraBio Pack,

Încălzire prin 
pardoseală

Sisteme de apă și 
gaz

august 
2021

nov 
2021

sept
2021



Implementarea investițiilor din 2021 este în grafic



Rezultatele foarte bune se mențin 
și în semestrul 1 din 2021 



Rezultatele foarte bune se mențin în semestrul 1/2021

Criza materiilor prime, manifestată nu doar prin creșteri de preț, ci și prin lipsa de disponibilitate a majorat cererea de material reciclat

care poate înlocui cu succes resursa virgină.

Linia de business Granule a avut cele mai bune performanțe în termeni de creștere față de perioada de referință. Cifra de afaceri de

64,6 milioane de lei, cu un avans de 86%, a fost susținută de vânzarea de granule reciclate.

TeraGlass (Ferestre & Uși) a înregistrat îmbunătățiri semnificative a rezultatelor ca urmare a unei gestionări eficiente a costurilor și a

creșterii volumelor: EBITDA mai mare cu 415% comparativ cu S1/2020. Vânzări externe de aproximativ 70% din total, ca urmare a

unei strategii de intrare în marile rețele DIY din Europa.

Pe segmentul ambalaje biodegradabile, Grupul are în derulare investiția de 12 milioane de euro în TeraBio Pack, unitate nouă de

producție care va deveni operațională în trimestrul 4 al acestui an.

valori in mii lei dacă nu e indicat 
altfel

Total Grup 
TeraPlast

Instalații (inclusiv 
reciclat micronizat)

Granule (inclusiv 
reciclate)

Ferestre și uși
Ambalaje 
flexibile

Cifra de afaceri S1/2021 272.903 182.242 64.591 19.914 6.154

Evoluție față de S1/2020 40% 26% 86% 29% n/a

EBITDA S1/2021 42.743 29.601 11.772 1.368 39

Evoluție față de S1/2020 47% 30% 97% 415% n/a

Marja EBITDA 15,7% 16,2% 18,2% 6,9% 0,6%



Creștere organică a cifrei de afaceri

Evoluție cifra de afaceri consolidată S1 2021 vs S1 2020

❑ Creștere a prețului de vânzare pe 
fondul creșterii prețului materiei 
prime.

❑ Creștere de 20,4% a volumelor 
(Volum + Mix).

❑ Am dezvoltat țeava Gri(N), care e 
sustenabilă, fiind realizată din 
100% material reciclat.

❑ Dezvoltăm portofoliul de clienți 
pentru material reciclat.

❑ Creșterea productivității și implicit a
volumului de confecții vândute de 
TeraGlass, au dus în mod natural la 
îmbunătățirea marjei. 



S1/2021 | Sumar P&L

toate sumele in mii RON daca nu este specificat altfel



S1/2021 | Sumar P&L pe Segmente



Bugetul pentru 2021 
rămâne neschimbat
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