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Document de informare cu privire la oferirea cu titlu gratuit de valori mobiliare către 

angajatii si membrii conducerii societatilor din Grupul Teraplast 

 

(Document de informare conform Anexei nr. 4 din Regulamentul 5/2018) 

 

1.Persoane responsabile 

1.1.Numele şi funcţia persoanelor fizice sau denumirea şi sediul persoanelor juridice responsabile 

pentru informaţiile incluse în documentul de prezentare: 

Societatea TERAPLAST S.A. – cu sediul în sat Săraţel, comuna Şieu-Măgheruş, DN 15A, km 45+500, 

judetul Bistrita-Nasaud, cod postal 427301, tel/fax. 0374/461.529, 0263/231.221, inregistrata la Oficiul 

Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud sub nr. J06/735/1992, avand CUI 

3094980, reprezentata prin Dl. Alexandru STÂNEAN – Director General; 

1.2.Declaraţii ale persoanelor responsabile menţionate la pct. 1.1 din care să reiasă că informaţiile 

incluse în documentul de prezentare sunt, după cunoştinţele lor, în conformitate cu realitatea: 

Verificand continutul acestui document de informare, Teraplast SA, reprezentata de catre Alexandru 

Stanean – Director General, accepta responsabilitatea pentru continutul acestuia si confirma ca 

informatiile furnizate sunt in conformitate cu realitatea si ca nu contin omisiuni sau declaratii 

neadecvate de natura sa afecteze semnificativ continutul documentului de informare. 

2.Informaţii despre emitent 

2.1.Denumirea, sediul, codul unic de înregistrare şi numărul de ordine în oficiul registrului 

comerţului. 

Numele emitentului:   TERAPLAST S.A.; 

Adresa emitentului:   sat Săraţel, comuna Şieu-Măgheruş, DN 15A, km 45+500, judetul 

Bistrita-Nasaud, cod postal 427301; 

Inregistrarea societatii:  inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de langa Tribunalul 

Bistrita –Nasaud sub numarul J06/735/1992, avand cod unic de 

inregistrare RO 3094980; 

2.2.Capitalul social: 

- valoarea capitalului subscris şi vărsat:   85.691.044,20 lei; 

- numărul de acţiuni emis:   856.910.442 actiuni; 

- valoarea nominală a unei acţiuni:   0,10 lei; 
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3.Informaţii cu privire la oferirea sau atribuirea de valori mobiliare către actualii sau foştii membri 

ai conducerii sau angajaţi 

3.1.Actele decizionale prin care s-a hotărât oferirea sau atribuirea de valori mobiliare către actualii 

sau foştii membri ai conducerii sau angajaţi 

Prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii nr. 1 din data de 21 septembrie 

2017, prin care s-a aprobat răscumpărarea de către societatea Teraplast S.A. a propriilor acțiuni, în 

conformitate cu prevederile legale aplicabile, in limita unui buget de 1.850.000 lei, în vederea 

implementării unui sistem de remunerare a salariaților societății care să asigure respectarea 

principiului performanței pe termen lung și a unui program de fidelizare a salariaților, respectiv 

acordarea unui mandat Consiliului de Administratie pentru aducerea la indeplinire a acestei hotarari. 

Prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii nr. 1 din data de 14 septembrie 

2018, s-a aprobat modificarea Hotărârii AGEA nr. 1 din data de 21.09.2017 în sensul reducerii 

numărului maxim de acțiuni care pot fi răscumpărate de la 5.150.000 acțiuni la 3.571.114 acțiuni, în 

limita unui buget de 1.480.308,10 lei, în loc de 1.850.000 lei aprobat anterior si totodata s-a aprobat 

ca acțiunile proprii răscumpărate de Societate sa fie oferite către angajații și membrii conducerii 

societăților din Grupul Teraplast, cu titlu gratuit, în cadrul programului de tip „stock option plan" 

derulat de Societate, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administratie pentru aducerea la 

indeplinire a acestei hotarari. 

Prin Decizia Consiliului de Administratie nr.57 din data de 26.09.2018, in baza mandatului acordat prin 

hotararile Hotararile A.G.E.A. din data de 21.09.2017 si din data de 14.09.2018, s-a decis ca cele 

3.571.114 acțiuni achizitionate in cadrul porogramului de Stock Option Plan, sa fie oferite cu titlu 

gratuit catre angajatii si membrii conducerii societatilor din Grupul Teraplast. 

Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor de la societate catre angajatii si membrii 

conducerii societatilor din Grupul Teraplast se va face dupa transmiterea prezentului document si 

documentelor aferente transferului, conform legislatiei in vigoare, catre Depozitarul Central. 

 

În cazul în care avem de-a face cu o majorare de capital social – Nu este cazul 

3.2.Descrierea majorării capitalului social: 

- motivul majorării capitalului social; 

- suma cu care s-a hotărât majorarea capitalului social; 

- numărul de acţiuni emise pentru majorarea capitalului social; 

- numărul de acţiuni oferite actualilor sau foştilor membri ai conducerii sau angajaţi. 

Nu este cazul 

 

3.3.Descrierea operaţiunii: motivul oferirii de acţiuni, numărul total de valori mobiliare oferite, 

numărul de valori mobiliare oferite individual pe categorii de investitori 
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Operatiunea consta in achizitionarea de catre companie a propriilor actiuni cu scopul de a le aloca in 

vederea implementarii unui sistem de remunerare care sa asigure respectarea principiului 

performantei pe termen lung si a unui program de fidelizare a salariatilor. 

Conform Decizia Consiliului de Administratie nr.57 din data de 26.09.2018, un numar de 3.571.114 

acțiuni vor fi distribuite cu titlu gratuit catre angajatii si membrii conducerii societatilor din Grupul 

Teraplast. 

3.4.Descrierea tipului şi clasei de valori mobiliare ce sunt oferite sau atribuite 

Valorile mobiliare oferite sunt actiuni nominative dematerializate, tranzactionate la categoria Standard 

la Bursa de Valori Bucuresti. 

3.5.Perioada pentru subscrierea acţiunilor 

Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor de la societate catre membrii conducerii societatii 

se va face dupa transmiterea prezentului document si documentelor aferente transferului, conform 

legislatiei in vigoare, catre Depozitarul Central. 

3.6.Preţul de subscriere 

Prin Decizia Consiliului de Administratie nr.57 din data de 26.09.2018, s-a hotarat alocarea cu titlu 

gratuit catre angajatii si membrii conducerii societatilor din Grupul Teraplast a celor 3.571.114 acțiuni 

achizitionate. 

3.7.Intermediarul care a ajutat emitentul la întocmirea documentului de prezentare şi prin 

intermediul căruia se vor realiza subscrierile – Nu este cazul. 

 

3.8.Orice alte informaţii considerate importante de către emitent sau de către A.S.F. 

Conform art.16, alin. (3), lit.b) pct.5 din Legea 24/2017 întocmirea şi publicarea unui prospect nu sunt 

obligatorii pentru valorile mobiliare oferite, atribuite sau care urmează să fie atribuite foştilor sau 

actualilor membri ai conducerii ori angajaţi sau celor actuali de către angajatorul lor ori de către 

societatea-mamă sau o filială, cu condiţia ca societatea să îşi aibă sediul central ori sediul social în 

Uniunea Europeană şi să fie disponibil un document ce va avea conţinutul prevăzut în reglementări 

emise de A.S.F., precum este Anexa nr.4 din Regulamentul ASF nr.5/2018. 

 

Emitent         

TERAPLAST SA        

  

DIRECTOR GENERAL 

ALEXANDRU STANEAN 


