
 

 

RAPORT CURENT 

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018 

   

Data raportului: 24.09.2021 

Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A. 

Sediul social: Sat Saratel, comuna Sieu-Magherus, DN 15A, KM 45+500, Judetul Bistrita-

Nasaud 

Telefon/Fax: 0263/238.202; 0263/231.221 

Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992 

Cod unic de inregistrare: 3094980 

Capital social subscris si varsat: 174.320.047,80 lei 

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti, categoria standard 

Simbol de piata: TRP 

  

Evenimente importante de raportat:  

Hotărâri adoptate în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al Societății Teraplast S.A. din data 

de 24 septembrie 2021: 

1. În ședința Consiliului de Administrație al Societății TeraPlast S.A. din 24 septembrie 2021 s-a 

aprobat data de 15 octombrie 2021 ca dată a plății compensațiilor fracțiunilor de acțiuni 

rezultate în urma aplicării algoritmului şi rotunjirii rezultatelor la întregul inferior, în cadrul majorării 

de capital social, aprobată conform Hotărârii A.G.E.A. a Societății nr. 1 din data de 25 iunie 2021. 

Agentul de plată desemnat pentru plata compensațiilor fracțiunilor de acțiuni este Banca 

Transilvania. 

Reamintim acționarilor societății și potențialilor investitori că prin Hotărârea Adunării Generale 

Extraordinare a Acționarilor TeraPlast S.A. nr. 1 din 25 iunie 2021 s-a aprobat: 

- un preţ in valoare de 0,44 lei pentru compensarea fracţiunilor de acţiuni (fractiuni rezultate 

în urma aplicării algoritmului şi rotunjirii rezultatelor la intregul inferior); 

- Data de înregistrare (care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge 

efectele hotărârilor adoptate de AGEA): 29 septembrie 2021; 

- Ex-Date (dată anterioară datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al 

hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărârea 

AGEA): 28 septembrie 2021; 

- Data plății (dată la care distribuirea veniturilor aferente deţinerii de valori mobiliare, constând 

în numerar sau valori mobiliare, devine certă): 30 septembrie 2021. 



 

 

 

2. Tot în ședinta din data de 24 septembrie 2021, Consiliul de Administrație al TeraPlast S.A. l-a 

ales pe domnul Dorel Goia în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, pe durata 

mandatului de administrator.  

Structura Consiliului de Administrație a fost decisă în cadrul Adunării Generale Ordinare a 

Acționarilor, din data de 14 septembrie 2021. 

În prezent, Consiliul de Administrație al companiei este format din următoarele persoane: dna 

Magda-Eugenia Palfi, dl Dorel Goia, dl Lucian-Claudiu Anghel, dl Vlad Nicolae Neacsu și dl 

Alexandru Stânean. Mandatul acestora este valabil din data de 14 septembrie 2021, până în data 

de 14 septembrie 2022.  

 

________________ 

ALEXANDRU STANEAN 

CEO TeraPlast S.A. 

 

 

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la 

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

mailto:investor.relations@teraplast.ro

