
 
 
 

 

 

 

RAPORT CURENT 

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

  

 

Data raportului: 14 decembrie 2018  

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: RO3094980  

Capital social subscris si varsat: 85.691.044,20 lei  

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti  

 

 

 

Evenimente importante de raportat: Compania Teraplast S.A. informeaza investitorii cu privire la 

emiterea de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara a Certificatului de Inregistrare a Valorilor 

Mobiliare nr. AC-3420-7/12.12.2018, aferent majorarii capitalului social al societatii cu 21.333.483,20 

lei, de la valoarea de 85.691.044,2 lei la valoarea de 107.024.527,4 lei prin emiterea unui numar de 

213.334.832 actiuni noi, cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare. 

 

Majorarea capitalului social a fost autorizata prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor 

societatii Teraplast S.A. nr. 1 din 27 aprilie 2018 si aprobata prin Decizia Consiliului de Administratie 

Teraplast S.A. nr. 55 din 14 septembrie 2018. 

In prezent sunt in derulare operatiunile de inregistrare a majorarii capitalului social la Depozitarul Central.  

 

Reamintim actionarilor societatii si potentialilor investitori ca prin Decizia Consiliului de Administratie 

Teraplast S.A. nr. 55 din 14 septembrie 2018 s-au aprobat: 



 
 
 

- Data de inregistrare (care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange 

efectele hotararilor adoptate de Consiliul de Administratie): 19 decembrie 2018; 

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

organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din decizia Consiliului de 

Administratie): 18 decembrie 2018; 

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

numerar sau valori mobiliare, devine certă): 20 decembrie 2018. 

 

Tot prin Decizia Consiliului de Administratie Teraplast S.A. nr. 55 din 14 septembrie 2018 s-a stabilit un 

preţ in valoare de 0,40 lei pentru compensarea fracţiunilor de acţiuni (fractiuni rezultate în urma aplicării 

algoritmului şi rotunjirii rezultatelor la intregul inferior), iar in sedinta Consiliului de Administratie din 13 

decembrie 2018 s-a aprobat data de 11 ianuarie 2019 ca data a platii compensatiilor fractiunilor de 

actiuni rezultate în urma aplicării algoritmului şi rotunjirii rezultatelor la intregul inferior. 

 

 

Director General 

Alexandru Stânean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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