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Evenimente importante de raportat:

Tranzacția de vânzare a TeraSteel și Wetterbest a primit avizul Autorității pentru
Concurență a Comisiei Europene
Comisia Europeană a avizat, în data de 12 ianuarie, tranzacția de vânzare a TeraSteel și
Wetterbest către Grupul Kingspan. Grupul TeraPlast a fost informat de această aprobare de
către avocații care s-au ocupat de notificarea tranzacției.
Pentru finalizarea tranzacției mai este necesară primirea avizului din partea Comisiei pentru
Protejarea Concurenței din Serbia. Grupul estimează că va primi acest aviz la jumătatea lunii
februarie.
După primirea avizului din partea autorităților sârbești, va fi stabilită și plătită valoarea
tranzacției.
În 24 iulie 2020, Grupul TeraPlast a anunțat vânzarea diviziei Steel către Kingspan Group.
Divizia Steel a Grupului cuprinde liniile de afaceri operate prin TeraSteel SA (România),
TeraSteel D.O.O. (Serbia) și Wetterbest SA (România).
Alte două tranzactii ale Grupului TeraPlast așteaptă avizul de la Consiliul Concurenței din
România. Acestea vizează vânzarea liniei de business profile de tâmplărie a TeraPlast SA,
respectiv achiziția pachetului majoritar al producătorului de ambalaje flexibile Somplast SA.
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Despre TeraPlast

Începând cu 2 iulie 2008, TeraPlast SA – compania mamă a Grupului TeraPlast - este listată la Bursa
de Valori București sub simbolul TRP. Acțiunile companiei sunt incluse în indicele de referință al Bursei
de Valori București – BET – și, din septembrie 2020, în indicii TotalCap și MicroCap ai FTSE Russell.
În cadrul evaluării Vektor în baza a 15 criterii de comunicare în relația cu investitorii, efectuată de
ARIR, TeraPlast a obținut nota maximă, 10.
_________________
ALEXANDRU STANEAN
CEO TeraPlast S.A.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la
e-mail investor.relations@teraplast.ro sau tel. +40 741 270 439 – persoana de contact: Alexandra
Sica.
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