
 

 

RAPORT CURENT 

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

   

Data raportului: 06.12.2021 

Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A. 

Sediul social: Sat Saratel, comuna Sieu-Magherus, Calea Teraplast, nr.1, 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: 217.900.035,80 lei 

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

Simbol de piata: TRP 

Evenimente importante de raportat:  

Consiliul de Administratie al Societatii TeraPlast S.A. informeaza actionarii si potentialii investitori 

cu privire la decizia adoptata in data de 6 decembrie 2021, de a desemna societatea de servicii 

financiare BRK Financial Group SA Cluj Napoca sa reprezinte interesele Teraplast S.A. in 

procesul de rascumparare de pe piata de capital a unui numar de maxim 7.500.000 actiuni 

proprii, in limita unui buget de 15.000.000 lei. 

Totodata, Consiliul de Administratie al societatii TeraPlast S.A. a aprobat demararea in data de 7 

decembrie 2021 a procesului de rascumparare de catre societate a propriilor actiuni, in 

conditiile aprobate prin Hotararea AGEA nr. 1 din data de 24 august 2020 (publicata in Monitorul 

Oficial al Romaniei nr. 3587 din data de 09.10.2020), astfel cum a fost aceasta ulterior modificată 

prin Hotărârea AGEA nr. 1 din data de 25 iunie 2021 si prin Hotararea AGEA nr. 1 din data de 3 

decembrie 2021, respectiv rascumpararea unui numar de maxim 7.500.000 acțiuni cu valoarea 

nominală de 0,1 lei/acțiune, la un preț minim egal cu prețul de piața de la BVB din momentul 

efectuării achiziției și un preț maxim de 2 lei/actiune, in limita unui buget de 15.000.000 lei, pentru 

o perioada de max. 18 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei 

partea a IV-a, urmand ca acțiunile proprii răscumpărate de Societate sa fie oferite către angajații, 

membrii conducerii societăților din Grupul Teraplast si administratorii societatii, cu titlu gratuit, în 

cadrul unui program stock option plan. 



 

 

Plata actiunilor rascumparate se face din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale 

societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale, conform 

prevederilor art. 103 ind.1 din Legea nr. 31/1990, actualizata. 

  _________________ 

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. 
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