
 

COMUNICAT 

TeraPlast SA aprobă dividende de 12,5 milioane de lei la subsidiara TeraSteel 

 

Bistrița, 3 decembrie 2018             

TeraPlast SA, unul dintre cei mai importanți producători de materiale pentru piața construcțiilor și cel mai 

mare reciclator de PVC rigid din România, aprobă dividende în valoare de 12,5 milioane de lei din partea 

TeraSteel, subsidiara de panouri termoizolante și structuri zincate din grup. În acest sens, în cadrul ședinței 

din data de 29.11.2018, Consiliul de Administrație l-a mandatat pe dl Alexandru Stânean, Directorul General 

al TeraPlast Group, să voteze în favoarea acestei decizii în Adunarea Generală a TeraSteel, din decembrie 

2018. 

În baza rezultatelor financiare foarte bune, înregistrate în primele nouă luni ale anului în curs, 

TeraSteel va putea acorda dividende în valoare de 12,5 milioane de lei, ce vor fi împărțite acționarilor. 

Acționarul majoritar al TeraSteel SA este TeraPlast SA, cu o participație de 97,95%. 

TeraSteel România a înregistrat în intervalul ianuarie-septembrie 2018 o creștere de 43% a cifrei de 

afaceri, în contextul menținerii profitabilității. Divizia Steel a Grupului TeraPlast, formată din TeraSteel Serbia, 

TeraSteel România și Depaco, a generat venituri de peste 350 milioane de lei în primele nouă luni din 2018, 

mai mult decât triplul valorii din perioada de referință a anului trecut. Totodată, EBITDA diviziei a depășit 

dublul valorii din perioada ianuarie-septembrie 2017, ajungând la 31,7 milioane de lei (+120%).  

TeraSteel a mai acordat în 2018 dividende în valoare de 21 milioane de lei. 

            „Având în vedere noile prevederi legale, TeraPlast SA poate să înregistreze această sumă ca profit 

suplimentar și o va putea distribui către acționarii săi. Astfel, acționarii TeraPlast SA vor putea beneficia de 

profitul realizat de subsidiarele grupului în anul fiscal 2018, după Adunarea Generală a Acționarilor din luna 

aprilie 2019. Deși încă nu are o politică formală de dividende, TeraPlast oferă un dividend stabil încă din 2016”, 

a declarat Dorel Goia, Președinte al Consiliului de Administrație TeraPlast.  



 

 

Prin prisma investițiilor constante, a diversificării portofoliului de produse și a vânzărilor pe piețe 

externe - care în prezent se află la peste 40% din totalul producției -, trendul ascendent în care s-a înscris 

Divizia Steel va continua și în perioada următoare.              

  

Despre TeraPlast Group  

Cu o tradiție de peste 120 de ani, Grupul TeraPlast este cel mai mare producător de materiale pentru 

piața construcțiilor cu capital românesc. Portofoliul de produse al Grupului este structurat pe șase linii de 

business: Instalații & Amenajări, Profile tâmplărie, Granule, Panouri termoizolante, Fereste & Uși și Țiglă 

Metalică. Grupul TeraPlast a deschis în octombrie 2017 TeraSteel Serbia, prima fabrică aflată integral în 

proprietatea unei firme românești, inaugurată după 1990.  

Începând cu 2 iulie 2008, cea mai mare companie din Grup – TeraPlast SA - este listată la Bursa de 

Valori București, sub simbolul TRP. 

 

Presedintele Consiliului de Administratie 
Dorel Goia 

 

 

 

 

 

 

Pentru relatii suplimentare va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0752-101.571, e-mail: 

diana.bretfelean@teraplast.ro, persoana de contact Diana Bretfelean – Consilier juridic. 
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