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Evenimente importante de raportat:  

In urma sedintei Consiliului de Administratie TeraPlast din 28 mai 2020, si a finalizarii procesului de consultari 

cu Sindicatul companiei, TeraPlast SA aduce la cunostinta actionarilor si potentialilor investitori decizia finala 

pe tema planului de disponibilizari anuntat in 11 mai 2020. 

Asfel, ca urmare a finalizarii consultarilor si a analizelor interne, precum si datorita evolutiei recente a cererii, 

TeraPlast nu va mai aplica planul de disponibilizari care viza 8,9% din forta de munca a companiei. 

„Perioada prin care mediul de afaceri trece este caracterizata de un grad ridicat de incertitudine si nu se poate 

compara cu nimic din ce a fost pana acum. Provocarea majora este capacitatea de adaptare si de a raspunde 

optim nevoilor companiilor Grupului, ale angajatilor, partenerilor si actionarilor nostri. Masurile implementate 

pana acum au adus rezultate, iar evolutia recenta a afacerilor ne-a ajutat sa reducem semnificativ impactul 

asupra locurilor de munca. 

Estimam ca rezultatele primului semestru vor fi cu 15% peste cele inregistrate in primul semestru din 2019, cu 

o profitabilitate imbunatatita. Suntem un grup solid, iar viteza de reactie impreuna cu experienta contribuie la 

minimizarea impactului crizei asupra business-ului si mai ales asupra colegilor nostri” a declarat Alexandru 

Stanean, director general al Grupului TeraPlast. 

Recent, Grupul TeraPlast a anuntat estimari pentru primele sase luni ale anului 2020. Astfel, grupul estimeaza 

afaceri de peste 470 milioane de lei in primul semestru, cu 15% mai mult decat in primul semestru din 2019. 

EBITDA estimata marcheaza o crestere de 32% fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 47 milioane 

de lei, in timp ce marja EBITDA este estimata la 9,8% - o evolutie de peste 1% fata de semestrul 1 din 2019. 

Principalele surse de crestere pentru rezultatele estimate sunt reprezentate de fabrica TeraSteel Serbia si 

evolutia pozitiva a lucrarilor de infrastructura pentru linia de business Instalatii, a TeraPlast. 



 

 

 

 

 

 

Estimarile anuntate de catre Grup au caracter estimativ si pot suferi modificari in raportul financiar semestrial 

care va fi publicat, conform calendarului financiar, in 27 iulie 2020. 

 

Director General 

Alexandru Stanean 

 

 

Pentru relatii suplimentare va rugam sa ne contactati la numarul de telefon +4 0741 270 439, e-mail: 
investor.relations@teraplast.ro , persoana de contact Alexandra Sica – Manager PR. 
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