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RAPORT CURENT 

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul CNVM nr. 1/2006 

 

 

Data raportului: 19 iunie 2017 

Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A.  

Sediul social: Parc Industrial Teraplast, DN 15A, KM 45+500, Bistrita-Nasaud 

Telefon/Fax: 0263/238.202; 0263/231.221 

Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992 

Cod unic de inregistrare: RO3094980 

Capital social subscris si varsat: 56.643.266 lei  

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti 

 

Evenimente importante de raportat 

a) Schimbari in controlul asupra societatii – nu este cazul 

b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul 

c) Procedura falimentului – nu este cazul  

d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 – nu este cazul 

e) alte evenimente  

 

Grupul Teraplast a devenit actionar majoritar la Depaco, dupa achizitia unui pachet de inca 10% din 
partile sociale ale companiei.  

Teraplast a finalizat saptamana trecuta achizitia a 50% din producatorul de tigla Depaco, dupa ce 
Consiliul Concurentei si-a dat acordul de preluare. 

In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam 
continutul deciziilor luate de Consiliul de Administratie a societatii TERAPLAST S.A.: 

DECIZIA 

Consiliului de Administratie al Societatii TERAPLAST S.A. 

J06/735/1992, RO 3094980 

Nr. 37 din data de 16 iunie 2017 

In temeiul art.153^20 si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, a 
prevederilor Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale 
Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, precum si a 
prevederilor din actul constitutiv al Societatii TERAPLAST S.A., avand sediul in extravilanul 
municipiului Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul 
Bistrita-Nasaud, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J06/735/1992, avand CUI 3094980, in 
cadrul sedintei on line la care au participat toti membrii Consiliului de Administratie, 
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Avand in vedere: 

a. Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, 
art. 90 alin. (1), conform carora “Actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanţie 
a unor active din categoria activelor imobilizate ale emitentului, a căror valoare depăşeşte, individual 
sau cumulat, pe durata unui exerciţiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puţin 
creanţele, sunt încheiate de către administratorii sau directorii emitentului numai după aprobarea 
prealabilă de către Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor”. 

b. Intentia Societatii Teraplast S.A. de a achizitiona inca 10% din partile sociale ale Depaco, de 
la asociatul dl. Trofin Lucian Dumitru; 

Consiliul de Administratie, cu votul favorabil al tuturor membrilor sai,  

DECIDE: 

1. Aproba achizitia de catre Teraplast a 10% din partile sociale detinute de catre asociatul Trofin 
Lucian Dumitru, in societatea Depaco SRL, impreuna cu drepturile de vot aferente, libere si negrevate 
de sarcini, reprezentand 10% din capitalul social al Societatii Depaco SRL. 

2. Mandatarea domnului Razvan-Stefan Lefter – in calitate de Administrator, in vederea 
reprezentarii Societatii Teraplast S.A., la negocierea si semnarea tuturor documentelor necesare 
pentru finalizarea tranzactiei mentionate la pct. 1. Prezentul mandat este valabil pana la indeplinirea 
obiectivului pentru care a fost acordat. 

3. Mandatarea domnului Dorel Goia – Presedintele Consiliului de Administratie, si a doamnei 
Carmen-Mirela Pop – Administrator, in vederea semnarii, in numele si pe seama Consiliului de 
Administratie, a deciziei ce va fi adoptata. 

 

Prezenta Decizie a fost redactata si semnata in 16 iunie 2017. 

 

Presedintele Consiliului de Administratie 

Dorel Goia 

 

 
 
 
Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati Departamentul de Comunicare al Teraplast: Anca 
Rif - Manager Comunicare & Relatia cu investitorii, tel: +40-752-101.639, Email: anca.rif@teraplast.ro 
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