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RAPORT CURENT 

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

  

  

Data raportului: 15.10.2021 

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: 3094980 

Capital social subscris si varsat: 217.900.035,80 lei 

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti, categoria 

standard 

Simbol de piata: TRP 

  

Evenimente importante de raportat:  

 

e)  Alte evenimente: Notificarea tranzactiilor efectuate de catre persoanele cu 

responsabilitati de conducere si/sau de catre persoanele care au o legatura stransa cu 

acestea 

  

TeraPlast S.A. (emitentul) aduce la cunostinta partilor interesate tranzactiile cu actiunile 

emitentului efectuate de catre persoanele cu responsabilitati de conducere si/sau de catre 

persoanele care au o legatura stransa cu acestea, care au avut loc ca urmare a alocarii de actiuni 

cu titlu gratuit, in urma majorarii capitalului social a TeraPlast S.A. aprobată prin hotararea 

A.G.E.A. a Societatii nr. 1 din data de 25 iunie 2021. Tranzactiile au fost notificate emitentului 

de catre persoanele cu responsabilitati de conducere si/sau de catre persoanele care au o legatura 

stransa cu acestea in conformitate cu prevederile legislatiei pietei de capital si sunt anexate la 

prezentul document.  

 _________________ 

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. 

 

mailto:investor.relations@teraplast.ro
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Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA 

            BURSA DE VALORI BUCURESTI 

 

 

NOTIFICARE TRANZACTII 

Conform Regulamentului UE 523/2016 

 

tranzactii efectuate de catre persoanele cu responsabilitati de conducere si/sau de catre 

persoanele care au o legatura stransa cu acestea– conform Regulamentului UE 596/2014 Art. 

3, alin. (26), Art. 19 alin (1) și (8) 

1 

Datele persoanei care exercita responsabilitati de conducere / ale persoanei care 

are o legatura stransa cu aceasta 

(a) Numele Goia Dorel 

2 Motivul notificarii 

(a) Poziție/funcție 

Administrator si Presedinte al Consiliului de 

Administratie al TeraPlast S.A. 

(b) Notificarea inițială/Modificare Initiala 

3 Detalii aferente emitentului 

(a) Denumirea TeraPlast S.A. 

(b) Cod LEI 254900CX9UNGB7VM0R35 

4 Detalii privind tranzacția (tranzacțiile)  

(a) 

Descrierea instrumentului financiar, a 

tipului de instrument  

Codul de identificare ACTIUNI, ROTRPLACNOR7 

(b) Natura tranzacției ALOCARE GRATUITA DE ACTIUNI 

(c) 

Prețul (prețurile) și volumul 

(volumele)  

Prețul (prețurile) Volumul (volumele) 

0 204.085.923 

(d) 

Informații agregate 

- Volumul agregat 

- Pret (RON) 

Prețul mediu 

ponderat 

al tranzacțiilor 

agregate: 0  

 

Volumul agregat: 

204.085.923  
(e) Data tranzactiei 30.09.2021 

(f) Locul tranzactiei 

in afara unui loc de tranzactionare: operare 

majorare de capital social a TeraPlast S.A. 

aprobată prin hotararea A.G.E.A. a Societatii 

nr. 1 din data de 25 iunie 2021 
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Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA 

            BURSA DE VALORI BUCURESTI 

 

 

NOTIFICARE TRANZACTII 

Cf. Regulament UE 523/2016 

 

tranzactii efectuate de catre persoanele cu responsabilitati de conducere si/sau de catre 

persoanele care au o legatura stransa cu acestea– conform Regulamentului UE 596/2014 Art. 

3, alin. (26), Art. 19 alin (1) și (8) 

1 

Datele persoanei care exercita responsabilitati de conducere / ale persoanei care 

are o legatura stransa cu aceasta 

(a) Numele Stânean Alexandru 

2 Motivul notificarii 

(a) Poziție/funcție 

Administrator si Director General al TeraPlast 

S.A. 

(b) Notificarea inițială/Modificare Initiala 

3 Detalii aferente emitentului 

(a) Denumirea TeraPlast S.A. 

(b) Cod LEI 254900CX9UNGB7VM0R35 

4 Detalii privind tranzacția (tranzacțiile)  

(a) 

Descrierea instrumentului financiar, a 

tipului de instrument  

Codul de identificare ACTIUNI, ROTRPLACNOR7 

(b) Natura tranzacției ALOCARE GRATUITA DE ACTIUNI 

(c) 

Prețul (prețurile) și volumul 

(volumele)  

Prețul (prețurile) Volumul (volumele) 

0 116.891 

(d) 

Informații agregate 

- Volumul agregat 

- Pret (RON) 

Prețul mediu 

ponderat 

al tranzacțiilor 

agregate: 0  

 

Volumul agregat:  

116.891  
(e) Data tranzactiei 30.09.2021 

(f) Locul tranzactiei 

in afara unui loc de tranzactionare: operare 

majorare de capital social a TeraPlast S.A. 

aprobată prin hotararea A.G.E.A. a Societatii 

nr. 1 din data de 25 iunie 2021 
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Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA 

            BURSA DE VALORI BUCURESTI 

 

 

 

NOTIFICARE TRANZACTII 

Cf. Regulament UE 523/2016 

 

tranzactii efectuate de catre persoanele cu responsabilitati de conducere si/sau de catre 

persoanele care au o legatura stransa cu acestea– conform Regulamentului UE 596/2014 Art. 

3, alin. (26), Art. 19 alin (1) și (8) 

1 

Datele persoanei care exercita responsabilitati de conducere / ale persoanei care 

are o legatura stransa cu aceasta 

(a) Numele Birta Maria Ioana 

2 Motivul notificarii 

(a) Poziție/funcție Director Financiar al TeraPlast S.A. 

(b) Notificarea inițială/Modificare Initiala 

3 Detalii aferente emitentului 

(a) Denumirea TeraPlast S.A. 

(b) Cod LEI 254900CX9UNGB7VM0R35 

4 Detalii privind tranzacția (tranzacțiile)  

(a) 

Descrierea instrumentului financiar, a 

tipului de instrument  

Codul de identificare ACTIUNI, ROTRPLACNOR7 

(b) Natura tranzacției ALOCARE GRATUITA DE ACTIUNI 

(c) 

Prețul (prețurile) și volumul 

(volumele)  

Prețul (prețurile) Volumul (volumele) 

0 106.372 

(d) 

Informații agregate 

- Volumul agregat 

- Pret (RON) 

Prețul mediu 

ponderat 

al tranzacțiilor 

agregate: 0  

 

Volumul agregat:  

106.372 

(e) Data tranzactiei 30.09.2021 

(f) Locul tranzactiei 

in afara unui loc de tranzactionare: operare 

majorare de capital social a TeraPlast S.A. 

aprobată prin hotararea A.G.E.A. a Societatii 

nr. 1 din data de 25 iunie 2021 
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Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA 

            BURSA DE VALORI BUCURESTI 

 

NOTIFICARE TRANZACTII 

Cf. Regulament UE 523/2016 

tranzactii efectuate de catre persoanele cu responsabilitati de conducere si/sau de catre 

persoanele care au o legatura stransa cu acestea– conform Regulamentului UE 596/2014 Art. 

3, alin. (26), Art. 19 alin (1) și (8) 

1 

Datele persoanei care exercita responsabilitati de conducere / ale persoanei care 

are o legatura stransa cu aceasta 

(a) Numele ISCHIA INVEST S.R.L. 

2 Motivul notificarii 

(a) Poziție/funcție 

Persoana are legaturi stranse cu o persoana ce 
exercita responsabilitati de conducere: 

Goia Dorel – Administrator si Presedinte al 

Consiliului de Administratie al Teraplast S.A. 

(b) Notificarea inițială/Modificare Initiala 

3 Detalii aferente emitentului 

(a) Denumirea TeraPlast S.A. 

(b) Cod LEI 254900CX9UNGB7VM0R35 

4 Detalii privind tranzacția (tranzacțiile)  

(a) 

Descrierea instrumentului financiar, a 

tipului de instrument  

Codul de identificare ACTIUNI, ROTRPLACNOR7 

(b) Natura tranzacției ALOCARE GRATUITA DE ACTIUNI 

(c) 

Prețul (prețurile) și volumul 

(volumele)  

Prețul (prețurile) Volumul (volumele) 

0 127.248 

(d) 

Informații agregate 

- Volumul agregat 

- Pret (RON) 

Prețul mediu 

ponderat 

al tranzacțiilor 

agregate: 0  

 

Volumul agregat:  

127.248 

(e) Data tranzactiei 30.09.2021 

(f) Locul tranzactiei 

in afara unui loc de tranzactionare: operare 

majorare de capital social a TeraPlast S.A. 

aprobată prin hotararea A.G.E.A. a Societatii 

nr. 1 din data de 25 iunie 2021 

 


