
 

 

ANUNȚ 

Clarificări privind propunerea Consiliului de Administrație pentru 

distribuirea de dividende și majorare de capital social 

 

Bistrița, 10 mai 2021 

Ca urmare a numărului ridicat de solicitări de lămurire a calendarului privind supunerea pentru 

aprobarea acționarilor a propunerii de distribuire de dividende și majorare de capital social, 

management-ul Grupului TeraPlast vine în atenția acționarilor și a părților interesate de pe piața de 

capital cu următoarele lămuriri: 

• Distribuirea dividendului în valoare totală de 226,615,937 lei și majorarea capitalului social 

prin alocarea unei acțiuni gratuite la fiecare 4 acțiuni deținute, anunțate prin propunerea 

Consiliului de Administrație din data de 09.03.2021, se vor efectua din profitul aferent 

perioadei ianuarie-martie 2021 (trimestrul 1), pentru că profitul din vânzarea diviziei Steel, 

de 274,148,926 lei a fost realizat de S. TeraPlast SA în februarie 2021, când societatea a 

transferat cumpărătorului dreptul de proprietate asupra societăților Diviziei Steel. 

• Propunerea de distribuire de dividende și majorare de capital social va fi supusă, conform 

reglementărilor în vigoare, aprobării acționarilor TeraPlast SA în cadrul Adunării Generale 

Ordinare, respectiv Extraordinare a Acționarilor, care vor fi convocate pentru data de 25 iunie 

2021. 

• Raportul cuprinzând situațiile financiare pentru trimestrul 1 din 2021 se află în curs de 

auditare și va fi publicat pe site-ul societății în secțiunea dedicată investitorilor – Adunarea 

Generală a Acționarilor, în acord cu prevederile legale privind punerea la dispoziție a 

documentelor supuse spre aprobare pe ordinea de zi, după publicarea, în 21 mai 2021, a 

Convocatorului pentru Adunarea Generală a Acționarilor. 

 

Având în vedere cele de mai sus, reluăm în continuare structura calendarului pentru evenimentele 

corporative anunțate: 

Eveniment                                                     Data 
Adunarea Generala a Actionarilor               25 iunie 2021 
  
Ex-date dividend special                           12 iulie 2021 
Data de inregistrare dividend special           13 iulie 2021 
Data platii dividend special                       22 iulie 2021 
  
Ex date majorare capital social                  28 septembrie 2021 
Data de inregistrare majorare capital social  29 septembrie 2021 
Data platii majorare capital social              30 septembrie 2021 

 

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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