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RAPORT CURENT
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 08 noiembrie 2017
Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A.
Sediul social: Parc Industrial Teraplast, DN 15A, KM 45+500, Bistrita-Nasaud
Numar de telefon: 0263/238.202
Numar de fax: 0263/231.221
Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992
Cod unic de inregistrare: RO3094980
Capital social subscris si varsat: 85.691.097 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti, cat.standard, simbol TRP

Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra societatii – nu este cazul
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul
c) Procedura falimentului – nu este cazul
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul
e) alte evenimente

In ceea ce priveste decizia adoptata de Consiliul de Administratie al societatii Teraplast S.A. in data de 03
noiembrie 2017, referitor la demararea procesului de rascumparare de pe piata de capital, prin societatea de
servicii financiare BT Capital Partners S.A., răscumpărarea de către societatea Teraplast S.A. a propriilor
acțiuni, se va realiza în conformitate cu prevederile legale aplicabile si cu Hotararea AGEA nr.1 din
21.09.2017, respectiv în următoarele condiții: maxim 5.150.000 acțiuni (adica maxim 0.60% din totalul
acțiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune, la un preț minim egal cu
prețul de piața de la BVB din momentul efectuării achiziției și un preț maxim de 0,8 lei/actiune, in limita
unui buget de 1.850.000 lei, pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în
Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, respectiv de la data de 26.10.2017, în vederea implementării unui
sistem de remunerare a salariaților societății care să asigure respectarea principiului performanței pe termen
lung și a unui program de fidelizare a salariaților. Plata actiunilor rascumparate se face din profitul distribuibil
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sau din rezervele disponibile ale societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia
rezervelor legale, conform prevederilor art. 103 ind.1 din Legea nr. 31/1990, actualizata.

Director General
Pop Carmen Mirela

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.

