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NOTA CATRE INVESTITORI 

Acest Prospect („Prospectul”) contine informatii in legatura cu majorarea de capital prin oferta 

publica primara initiala de vanzare de actiuni facuta in Romania de catre S.C. TERAPLAST 

S.A. („Teraplast” sau „Emitentul”), o societate comerciala pe actiuni inmatriculata la Registrul 

Comertului sub numarul J6/735/1992, avand un capital social de 24.822.990 RON, impartit in 

248.229.900 actiuni nominative ordinare cu o valoare nominala de 0,1 RON fiecare, evidentiate 

prin inscriere in cont („Actiunile Existente”). Actiunile oferite, respectiv un numar de 

49.645.980 actiuni nou emise, reprezentand 20% din capitalul social actual, cu posibilitatea de 
majorare cu inca 12.411.495 actiuni (5% din capitalul social actual) avand o valoare nominala 

de 0,1 RON („Actiunile Oferite”), fac obiectul unei oferte publice primare initiale de vanzare 
pe piata de capital romaneasca („Oferta”). Majorarea de capital a fost decisa prin Hotararile nr. 

4 din data de 19 septembrie 2007 si nr. 2 din 28 februarie 2008 ale Adunarii Generale 
Extraordinare a Actionarilor Emitentului.  

Inainte de momentul inregistrarii majorarii de capital, aferente Actiunilor Oferite, la Registrul 

Comertului si la Depozitarul Central, detinatorii de actiuni pot sa-si tranzactioneze drepturile de 
alocare. Referirile din acest Prospect la Actiunile Oferite se vor aplica si drepturilor de alocare, 

mai putin in situatia in care contextul impune altfel. 

Emitentul va solicita admiterea la tranzactionare pe Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor 

precum si a drepturilor de alocare. 

Managerul Ofertei nu are calitatea de a face nicio declaratie, expresa sau implicita, cu privire la 
corectitudinea sau integralitatea informatiilor din acest Prospect. Acest Prospect a fost elaborat 

cu intentia de a sta la baza evaluarii de catre potentialii investitori a Ofertei si nu trebuie 
interpretat ca o recomandare a Emitentului sau a Managerului Ofertei privind cumpararea 

actiunilor. Fiecare investitor potential trebuie sa aprecieze singur importanta informatiilor 

incluse in acest Prospect si decizia de cumparare a actiunilor trebuie sa se bazeze pe propria sa 

analiza si pe propriile sale investigatii. Atunci cand iau decizia de a investi, investitorii trebuie 

sa se bazeze pe propria lor analiza asupra Emitentului, asupra situatiei din Romania si asupra 

regulilor si conditiilor din aceasta Oferta, inclusiv asupra avantajelor si riscurilor inerente (a se 

vedea Capitolul „Factori de Risc”). 

Investitorii potentiali nu trebuie sa interpreteze continutul acestui Prospect ca o recomandare de 
a investi sau ca o recomandare din punct de vedere juridic sau in ceea ce priveste regimul fiscal.  

Nicio persoana nu este autorizata sa dea informatii sau sa faca declaratii care nu au fost incluse 

in acest Prospect si orice astfel de informatie sau declaratie care nu este inclusa aici trebuie 

considerata ca neavand autorizarea Emitentului sau a Managerului Ofertei.  

Managerul Ofertei actioneaza exclusiv pentru Emitent in legatura cu Oferta si nu va fi 
responsabil legal sau contractual fata de alte persoane. Nicio alta persoana decat Emitentul nu 

poate fi considerata client al Managerului Ofertei in legatura cu Oferta si nu poate beneficia prin 
extensie de vreun drept acordat de lege sau contract clientilor Managerului Ofertei.  
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Acest Prospect nu constituie o oferta sau o invitatie facuta de catre Emitent sau in numele 
Emitentului sau al Managerului Ofertei de a subscrie sau cumpara actiuni in acele jurisdictii 

unde o asemenea oferta sau invitatie nu este autorizata sau este ilegala. Distributia in anumite 
jurisdictii a acestui Prospect si a Ofertei poate fi limitata de lege. Persoanelor care intra in 

posesia Prospectului le este solicitat atat de catre Emitent, cat si de catre Managerul Ofertei sa 
se intereseze cu privire la aceste restrictii si limitari si sa se conformeze acestora. 

Actiunile nu au fost si nu vor fi inregistrate conform legii privind valorile mobiliare din Statele 

Unite ale Americii din anul 1933. Actiunile nu pot fi oferite, vandute sau predate in Statele 
Unite ale Americii sau persoanelor de cetatenie sau nationalitate americana. 

Emitentul si Managerul Ofertei nu vor avea nicio raspundere pentru executarea subscrierilor 

Investitorilor in conformitate cu acest Prospect in caz de forta majora (cazul de forta majora 

reprezinta acele evenimente neprevazute si care nu pot fi evitate sau, in orice caz, evenimente in 

afara controlului partilor, inclusiv dar fara a se limita la razboaie, rebeliuni, tulburari civile, 
calamitati naturale, incendii, inundatii, furtuni, greve sau alte tulburari de ordin general in 

desfasurarea activitatii). 

Dupa verificarea acestui Prospect, Emitentul, prin Consiliul sau de Administratie, a acceptat 

asumarea raspunderii pentru continutul sau si confirma ca, dupa toate cunostintele sale, acesta 
contine toate informatiile importante cu privire la Emitent si la actiunile Emitentului, ca aceste 

informatii sunt reale si corecte in privinta tuturor aspectelor semnificative si ca toate opiniile, 

previziunile si intentiile Emitentului aratate in acest document sunt exprimate cu buna credinta 

si ca nu exista niciun alt fapt sau aspect care sa fi fost omis din acest Prospect si (i) care ar fi 

fost necesar pentru a permite investitorilor si consilierilor acestora sa faca o evaluare corecta a 

tuturor activelor si pasivelor, a situatiei financiare, a profitului sau pierderilor si a perspectivelor 

Emitentului, precum si a drepturilor decurgand din Actiuni; (ii) a carui omisiune sa duca la 

formarea unei opinii eronate privind unele aspecte relevante privind activitatea Emitentului, sau 
(iii) care, in contextul Ofertei sa fi fost sau sa fie important si necesar a fi inclus in acest 

Prospect. 

CNVM a aprobat acest Prospect prin Decizia de aprobare nr. 594 din data de 27 martie 2008. 

Viza de aprobare aplicata pe Prospect nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta 

forma de apreciere a CNVM cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul 
ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptarea ofertei publice 

obiect al Deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica numai regularitatea Prospectului in 
privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia. 

Acest document este disponibil la sediul Emitentului (a se vedea Capitolul „Informatii 
Suplimentare”). Informatiile prezentate in acest Prospect sunt corecte la data redactarii 

prezentului Prospect, data mentionata pe coperta acestuia. Activitatea Emitentului, situatia sa 

financiara, rezultatele economice inregistrate si informatiile prezentate in Prospect pot suferi 

modificari ulterioare. 
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PREZENTAREA SITUATIILOR FINANCIARE SI A ALTOR INFORMATII 

In acest Prospect, in afara cazului cand contextul impune altfel, referirile la „Emitent” sau 

„Teraplast” sunt cu privire la S.C. Teraplast S.A., iar referirile la „Grup” sunt cu privire la 

Emitent si la filialele acestuia, in ansamblu. 

Situatiile financiare 

Emitentul tine evidentele contabile in RON si elaboreaza situatiile financiare cerute de 

autoritatile fiscale romanesti in RON, in conformitate cu reglementarile fiscale aplicabile. 
Seturile de situatii financiare ale Grupului la 30 iunie 2007, 31 decembrie 2006, 2005 si 2004 

anexate la Prospect au fost elaborate in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare 

Financiara, astfel cum au fost adoptate de IASB (International Accounting Standards Board). 

Informatii referitoare la piata 

Informatiile mentionate in acest Prospect referitoare la piata, incluzand cote de piata, rate de 

crestere, venituri din vanzari sau volume ale productiei, reprezinta informatii accesibile 
publicului sau obtinute pe baza unor analize interne sau din surse specializate. Emitentul 

citeaza, de exemplu, informatii despre piata din diferite studii realizate de catre BNR, BVB, 
Neomar Consulting, Institutul National de Statistica, Eurostat, CMAI & Solvay. 

Studiile de piata provenind din surse diferite si/sau pentru perioade diferite pot fi realizate 
conform unor metodologii diferite sau pot avea la baza surse de informare diferite si se pot 

dovedi neconcordante. 

Informatia obtinuta din surse specializate si guvernamentale nu a fost verificata nici de catre 
Emitent si nici de catre Managerul Ofertei, iar informatiile obtinute pe baza analizelor interne 

ale Emitentului nu au fost verificate de surse independente. Emitentul confirma ca, dupa toate 
cunostintele sale, informatiile provenind din alte surse au fost reproduse cu acuratete si nu au 

fost omise date care ar face ca aceste informatii sa fie incorecte sau sa induca in eroare. 
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DECLARATII PRIVIND PERSPECTIVELE 

Acest Prospect contine declaratii, altele decat cele referitoare la evenimente care au avut loc, 

care se refera la perspectivele Emitentului. Aceste declaratii privind perspectivele au in vedere, 

in principal, planurile si asteptarile Emitentului, obiectivele si strategiile acestuia, cresterea si 

profitabilitatea, precum si cadrul economic in care Emitentul isi desfasoara activitatea. 

In anumite situatii, declaratiile privind perspectivele pot fi identificate in Prospect prin utilizarea 

unei terminologii corespunzatoare care include cuvinte precum „crede”, „considera”, „se 

asteapta”, „anticipeaza”, „estimeaza”, „apreciaza”, „intentioneaza”, „are in vedere”, „prevede”, 

„poate”, „planuieste”, dar si formele care exprima negativul ori expresii similare sau prin 

discutii privind strategii, planuri, obiective, intentii sau evenimente viitoare. 

Prin natura lor, acest gen de declaratii privind perspectivele implica o serie de riscuri cunoscute, 

dar si necunoscute, un anumit grad de incertitudine, precum si alti factori importanti care ar 

putea determina ca rezultatele efective sa difere in mod semnificativ de cele exprimate prin 
anumite predictii, perspective, proiectii sau alte declaratii privind perspectivele. Acesti factori 

care ar putea determina ca anumite predictii, perspective, proiectii sau alte declaratii privind 
perspectivele sa nu se realizeze includ, fara limitare: 

• impactul anumitor legi si regulamente si al interpretarii sau aplicarii acestora; 

• schimbari in industria in care activeaza Emitentul si schimbari ale cadrului economic in 

general; 

• abilitatea Emitentului de a implementa cu succes oricare din strategiile sale; 

• capacitatea Emitentului de a-si gestiona gradul de indatorare; 

• efectele concurentei; 

• riscuri datorate schimbarilor/volatilitatii materiilor prime; 

• schimbari ale politicii guvernamentale si ale conditiilor politice si sociale;  

• inflatia, fluctuatia ratei dobanzilor si a ratei de schimb; 

• factori care nu sunt cunoscuti de catre Emitent in prezent. 

Anumiti factori dintre cei mentionati mai sus sunt prezentati in detaliu in Capitolele „Factori de 

Risc”, „Situatia Financiara si Rezultatele Emitentului” si „Descrierea Activitatii Emitentului”. 

Avand in vedere cele de mai sus, investitorii sunt avertizati sa nu se bazeze exclusiv pe astfel de 
declaratii de perspectiva. Emitentul isi declina expres orice responsabilitate de a actualiza 

declaratiile de perspectiva incluse in Prospect pentru a reflecta eventualele modificari ale 
previziunilor Emitentului sau modificarile survenite in situatia, conditiile sau circumstantele pe 

care s-au bazat respectivele declaratii ulterior finalizarii perioadei de derulare a Ofertei publice. 
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DEFINITII 

„Actiuni” Totalitatea actiunilor emise de catre Emitent la un moment 

dat, inainte sau dupa Oferta. 

„Actiunile Existente” Totalitatea actiunilor care sunt emise de catre Emitent la 

data prezentului Prospect, respectiv un numar de 
248.229.900 actiuni avand o valoare nominala de 0,1 RON, 

fiecare. 

„Actiunile Oferite” Actiunile nou emise de catre Emitent in cadrul ofertei 

publice primare initiale, respectiv un numar de 49.645.980 

actiuni reprezentand 20% din capitalul social actual al 

Emitentului, cu posibilitatea de majorare cu 12.411.495 (5% 

din capitalul social actual) actiuni avand o valoare nominala 

de 0,1 RON, fiecare.  

„Actul Constitutiv” Actul constitutiv al S.C. Teraplast S.A. 

„Banci Custode” Banci comerciale autorizate de catre BNR sa functioneze in 
Romania si de catre CNVM pentru a desfasura activitati de 

custodie a valorilor mobiliare in conformitate cu legislatia 

in vigoare aplicabila in materie. 

„BNR” Banca Nationala a Romaniei. 

„BVB” Bursa de Valori Bucuresti. 

„CNVM” Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare. 

„Consiliul Concurentei” Autoritatea administrativa autonoma in domeniul 

concurentei, cu personalitate juridica, care isi exercita 

atributiile potrivit Legii Concurentei. 

„Consiliul de Administratie” Consiliul de administratie al Emitentului. 

„Contractul de Intermediere” Contractul incheiat intre Emitent si Managerul Ofertei in 

vederea intermedierii Ofertei. 

„Contractul de Restrictionare a 
Transferului Actiunilor” 

Contractul incheiat intre Emitent si Dl. Goia, Dl. Viciu, 

Marley Magyarorszag Zrt. si SIF Banat Crisana, in calitate 
de actionari, privind restrictionarea transferului de actiuni.  

„Conturile Colectoare” Conturile deschise de catre Managerul Ofertei, destinate 

colectarii sumelor corespunzatoare subscrierilor in cadrul 
Ofertei, astfel cum sunt acestea identificate in Capitolul 

„Termenii si conditiile ofertei”. 

„Data Alocarii” A doua Zi Lucratoare dupa inchiderea Ofertei, ziua in care 
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se determina indicele de alocare, se stabileste Pretul de 
Oferta si se realizeaza alocarea Actiunilor Oferite in cadrul 

Ofertei.  

„Data Decontarii” A treia Zi Lucratoare de dupa Data Tranzactiei, in care se 

finalizeaza procesul de decontare pentru Actiunile Oferite si 

subscrise si alocate in cadrul Ofertei. 

„Data Tranzactiei” Ziua Lucratoare in care are loc procesul de executare a 

tranzactiilor in sistemul electronic al BVB, aceeasi zi 

lucratoare cu Data Alocarii. 

„Deloitte” Deloitte Audit SRL, o societate infiintata si organizata 

conform legilor romane, cu sediul in Bucuresti, Soseaua 

Nicolae Titulescu nr 4-8, etaj 3, sector 1, cod de inregistrare 

fiscala 7756924, inregistrata la Oficiul Registrului 
Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti 

cu nr. J40/6775/1995. 

„Depozitarul Central” Institutia care furnizeaza servicii de depozitare, registru, 

compensare si decontare a tranzactiilor cu instrumente 

financiare precum si alte operatiuni in legatura cu acestea 
astfel cum sunt definite in Legea Pietei de Capital, avand 

calitatea de administrator al sistemului de plati RoClear, 
care asigura compensarea fondurilor si decontarea 

operatiunilor cu instrumente financiare. 

„Drepturi de Alocare” Valori mobiliare emise in forma dematerializata, pe termen 

scurt, si evidentiate prin inscriere in cont atasate Actiunilor 

Oferite, care certifica dreptul detinatorilor acestora de a 

primi Actiuni, care le vor fi atribuite la momentul 

inregistrarii Majorarii de Capital la Registrul Comertului si 

la Depozitarul Central. Referirile din prezentul Prospect la 

actiuni oferite se vor aplica si la drepturile de alocare cu 

exceptia cazului cand contextul impune altfel. 

„Emitentul” sau „Societatea” 
sau „Teraplast” 

S.C. Teraplast S.A., societate comerciala pe actiuni 

inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul 

J6/735/1992 si cod unic de inregistrare RO 3094980, avand 

sediul social in Str. Romana nr. 17/A, Bistrita, judetul 

Bistrita-Nasaud.  

„Euro” sau "EUR” Moneda unica a statelor membre ale Uniunii Europene pe 

care au adoptat-o ca moneda oficiala in conformitate cu 
legislatia Uniunii Europene. 

„Grup de Distributie” Reteaua de agentii apartinand Raiffeisen Bank care asista 

Managerul Ofertei la distribuirea Actiunilor Oferite in baza 
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contractului de distributie. 

„Grupul Teraplast” sau 
„Grupul”  

Grupul format din Emitent si societatile Politub si 

Plastsistem. 

„IAS” Standardul International de Contabilitate, asa cum a fost el 

definit de IASC (International Accounting Standards 
Committee), parte componenta a Standardelor 

Internationale de Raportare Financiara. 

„IFRS” Standardele Internationale de Raportare Financiara, astfel 

cum au fost adoptate de IASB (International Accounting 

Standards Board). 

„Interval de Pret” Intervalul de Pret de Oferta este intervalul de pret prezentat 

in acest document cuprins intre 1 RON si 1,4 RON, in 
limitele caruia va fi stabilit Pretul de Oferta. 

„Legea Concurentei” Legea nr. 21/1996, republicata in Monitorul Oficial nr. 742 

din 16 august 2005 cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

„Legea Pietei de Capital” Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, publicata in 
Monitorul Oficial nr. 571 din 29 iunie 2004, cu modificarile 

si completarile ulterioare. 

„Legea Societatilor 
Comerciale” 

Legea nr. 31/1990, republicata in Monitorul Oficial nr. 
1066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

„Majorarea de Capital” Majorarea capitalului social al Emitentului, astfel cum a 

fost decisa prin Hotararile nr. 4 din data de 19 septembrie 

2007 si nr. 2 din data de 28 februarie 2008 ale Adunarii 

Generale Extraordinare a Actionarilor Emitentului. 

„Oferta” Prezenta oferta publica primara initiala de vanzare de 
actiuni avand atasate drepturi de alocare initiata de Emitent 

conform descrierii din „Termenii si Conditiile Ofertei”. 

„Perioada de Oferta” Perioada de derulare a Ofertei astfel cum este aceasta 
descrisa in sectiunea cu acelasi nume din Capitolul 

„Termenii si Conditiile Ofertei”. 

„Plastsistem” SC Plastsistem S.A., o societate comerciala pe actiuni, 

inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul 
J6/1009/1994, si cod unic de inregistrare RO 6694483, 

avand sediul social in DN 15A KM 45+500 cod postal 

4400. 
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„Politub” SC Politub SRL, o societate comerciala cu raspundere 
limitata, inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul 

J6/1008/1994 si cod unic de inregistrare RO 6694491, 
avand sediul social in Str. Lucian Blaga nr. 66-68 cod postal 

4400. 

„Pret de Oferta” Pretul final al Ofertei stabilit de Emitent, in urma consultarii 

cu Managerul Ofertei, astfel cum este descris in sectiunea 

cu acelasi nume din Capitolul „Termenii si Conditiile 
Ofertei”. 

„Prospectul” Acest Prospect de oferta publica primara initiala de vanzare 

de actiuni avand atasate drepturi de alocare al Emitentului, 

aprobat de catre CNVM in vederea derularii Ofertei. 

„Raiffeisen Bank” 

 

Raiffeisen Bank S.A., o institutie de credit autorizata de 
catre Banca Nationala a Romaniei prin autorizatia nr. 

A/000003 din 01.07.1994, avand sediul in Bucuresti, Piata 
Charles de Gaulle nr.15, et.4, 5, 6, 7 si 8, sector 1, cod de 

inregistrare fiscala RO 361820, inregistrata la Oficiul 
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului 

Bucuresti cu nr. J40/44/1991. 

„RCI sau Managerul Ofertei” Raiffeisen Capital & Investment S.A., societate de servicii 
de investitii financiare autorizata de catre CNVM prin 

autorizatia nr. 1990 din 30.06.2005, avand sediul in Piata 
Charles de Gaulle nr. 15, sector 1 Bucuresti, Romania, cod 

de inregistrare fiscala 10715860, inregistrata la Oficiul 

Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului 

Bucuresti cu nr. J40/6102/1998. 

„Registrul Comertului” Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul 

Bistrita-Nasaud. 

„Reglementarile Contabile 
Romanesti” 

Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 94/2001, 
Ordinele Ministerului Finantelor Publice nr. 1827/2003 si 

nr. 1775/2004 pentru exercitiile financiare incheiate la 31 

decembrie 2004, respectiv 31 decembrie 2005 si Ordinul 

Ministerului Finantelor Publice nr. 1752/2005, cu 

modificarile ulterioare pentru exercitiul financiar incheiat la 

31 decembrie 2006. 

„ROL” Moneda oficiala a Romaniei pana la data de 1 iulie 2005. 

„RON” sau „Lei” Moneda oficiala a Romaniei incepand cu data de 1 iulie 

2005. 

„UE” Uniunea Europeana 
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„USD” Dolarul american, moneda oficiala a Statelor Unite ale 
Americii. 

 

„Zi Lucratoare” 

Orice zi in care atat piata romaneasca interbancara cat si 

sistemele de tranzactionare ale BVB si compensare-

decontare ale Depozitarului Central sunt deschise pentru 

desfasurarea activitatii. 
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REZUMATUL PROSPECTULUI 

Rezumatul de mai jos trebuie citit doar ca o introducere la acest Prospect, fiind elaborat pe 

baza informatiilor mai detaliate din cuprinsul acestuia si a situatiilor financiare anexate la 

acesta si trebuie coroborat cu acestea. Anumiti termeni folositi in acest rezumat sunt definiti in 

alte capitole ale acestui Prospect. 

Investitorii nu trebuie sa se limiteze la citirea acestui rezumat, iar orice decizie de a investi in 

Actiuni trebuie luata doar dupa citirea Prospectului in integralitatea sa. 

Inainte de inceperea unei procedurii judiciare, avand ca obiect informatiile cuprinse in acest 

Prospect, reclamantul va trebui sa suporte costurile aferente traducerii Prospectului in limba 

romana. Raspunderea civila, in situatia in care rezumatul induce in eroare, este inconsecvent 

sau inexact, sau este contradictoriu fata de alte parti ale Prospectului, revine Emitentului. 

Prezentarea Emitentului 

Infiintata in anul 1992, si ingloband sectiile de teracota si de prelucrare a maselor plastice, 
Teraplast continua o traditie de 111 ani in fabricarea cahlelor de teracota.. 

In anul 1999, Teraplast a preluat participatia companiei Rompetrol S.A. in societatea Politub, 
devenind astfel actionar principal cu o participatie de 50% alaturi de partenerii francezi de la 

Socotub. In primul semestru al anului 2007, Teraplast a devenit de asemenea actionar majoritar 
cu o participatie de circa 66,96% in compania Plastsistem, pentru ca la sfarsitul anului 2007 

participatia sa ajunga la 70,42%. 

Societatea Teraplast impreuna cu Politub si Plastsistem au pus bazele Grupului Teraplast, unul 
dintre cei mai mari procesatori de PVC din Romania. Grupul Teraplast detine in prezent 

capacitatea de a furniza pe piata materialelor de constructii solutii constructive moderne, 
eficiente si inovatoare, precum sisteme de scurgere, canalizare si aductiune, sisteme de 

amenajari interioare, sisteme de tamplarie termoizolanta, sau sisteme de inchidere exterioara cu 

panouri termoizolante. 

La momentul actual Emitentul include mai multe entitati productive care desfasoara activitati 

relativ distincte: fabrica de tevi si fitinguri PP, fabrica de tevi PVC, fabrica de profile si granule 

plastifiate din PVC, fabrica de profile si granule rigide din PVC, fabrica de geam si tamplarie 

termoizolanta Orizont, fabrica de teracota. La acestea se adauga fabrica de tevi din PE a Politub 

si fabrica de panouri termoizolante de tip sandwich a Plastsistem. 
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Avantajele competitive ale Emitentului 

In urmarirea obiectivului strategic, Grupul Teraplast beneficiaza de un numar de avantaje 

competitive, cum sunt: 

• Dimensiunea afacerii, tradusa in volumele importante de produse distribuite catre clienti; 

• Diversitatea portofoliului de produse oferite clientilor, reprezentate printr–o gama larga 
de tevi, fitinguri si tubulatura pentru canalizare interioara si exterioara, transport si 

distributie apa potabila, fluide industriale si apa calda, transport si distributie apa, gaz, 

sau protectie cabluri de telecomunicatii; 

• Acoperirea nationala reprezentata de reteaua de distributie prin depozitele amplasate in 

Bistrita, Bucuresti, Constanta, Brasov, Galati, Iasi si Oradea;  

• Facilitatile moderne de productie ce includ tehnologie de ultima ora si care, datorita 
proceselor automatizate de productie contribuie la mentinerea constanta a standardelor de 

calitate si obtinerea cantitatilor programate, cu costuri reduse de operare, consum, 

intretinere si reparatii; 

• Calitatea premium a produselor oferite de Emitent, certificata in conformitate cu SR EN 
ISO 9001:2000 de catre TUV CERT Suddeutchland pentru usi, ferestre si profile PVC. In 

plus, compania urmareste obiectivele Managementului Calitatii Totale TQM; 

• Sistemul de management al informatiei SAP, implementat de Emitent in urma cu 
aproximativ 4 ani si care permite, datorita celor 8 module din 10 instalate, monitorizarea 
fluxurilor in timp real si gestiunea eficienta a resurselor companiei; 

• Personalul redus numeric si bine instruit, avand intr-o proportie de circa 30% studii 

superioare si rata redusa de fluctuatie. 

A se vedea Capitolul „Descrierea Activitatii Emitentului”, sectiunea „Avantajele competitive 

ale Emitentului”. 

Strategia 

Avand in prezent o pozitie competitiva consolidata in domeniul sau de activitate, Grupul 
Teraplast urmareste sa devina cel mai mare furnizor de solutii si sisteme integrate in domeniul 

instalatiilor si constructiilor din Romania. Extinderea ariei de distributie, imbunatatirea continua 

a calitatii si imbogatirea portofoliului prin lansarea de produse inovatoare reprezinta mijloacele 

considerate de Emitent pentru realizarea strategiei propuse. In acelasi timp, infrastructura de apa 

si canalizare mai putin dezvoltata in Romania decat in alte tari din regiune si expansiunea fara 

precedent a pietei locale a constructiilor, constituie in prezent un context favorabil atingerii 
acestui obiectiv strategic. 

Aceasta strategie poate fi realizata doar in conditiile mentinerii permanente a paritatii de 

productivitate cu ceilalti jucatori din industrie, atat din tara cat si din strainatate. Din acest 

motiv, Emitentul isi propune sa investeasca in permanenta in echipamentele moderne, care 

permit o productivitate comparabila cu cei mai avansati jucatori din domeniu. Astfel, alaturi de 
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prezenta teritoriala omogena, care in segmentul instalatiilor si al materialelor de constructii se 
constituie intr–un avantaj competitiv major, experienta si masa critica sunt factori care 

contribuie decisiv la consolidarea pozitiei in piata fata de concurenta manifestata din partea altor 
producatori interni si internationali. In acest sens, Grupul Teraplast vizeaza dezvoltarea 

activitatii de productie concomitent cu imbunatatirea eficientei operationale si reducerea 
costurilor de productie prin programul de relocare a anumitor facilitati de productie aflate in 

orasul Bistrita, in complexul de la Saratel. Demarat in anul 2007, acest program prevede si 
investitii in extinderea si modernizarea capacitatilor de productie. 

Nu in ultimul rand, vanzarea unei game de produse atat de diversificata depinde de crearea unei 

baze diversificate de clienti. Emitentul isi propune intarirea relatiilor cu clientii actuali 
(distribuitori, mari lanturi de magazine si firme de constructii) si cresterea numarului acestora, 

in conditiile gestionarii atente a expunerii maxime pe un client. In acelasi timp, pentru a veni in 
intampinarea nevoilor clientilor sai, Grupul Teraplast isi completeaza portofoliul de produse cu 

componente de sistem apartinand altor producatori. Astfel, concentrandu–se in principal pe 

parteneriatul cu marii clienti specializati in domeniul instalatiilor, constructiilor si al 

materialelor de constructii, Emitentul a lansat si va dezvolta in viitor conceptul de “sistem”. 

Acesta reprezinta reorganizarea portofoliului pe game de produse complementare cu 

specializare si destinatie unica (scurgere, canalizare, aductiune, instalatie electrica, sisteme de 
incalzire si ferestre), oferind astfel solutii complete si sisteme integrate clientilor sai. In plus, 

Grupul Teraplast are in vedere ridicarea standardelor pentru produsele din domeniul 
instalatiilor, constructiilor si al materialelor de constructii, prin lansarea de solutii si sisteme de 

instalatii si constructie inovatoare. Mai mult, pentru a beneficia de anumite discounturi de 
volum la principalele materii prime achizitionate, Emitentul isi propune mentinerea in 

continuare a unui furnizor principal pentru fiecare din materiile prime principale, cultivand insa 

in permanenta surse de aprovizionare alternative. 

Rezumatul Ofertei 

Tipul Ofertei Oferta publica primara initiala de vanzare de actiuni ale 

Emitentului cu numar fix de valori mobiliare oferite si 

optiune de majorare. 

Valorile mobiliare care fac 
obiectul Ofertei 

Actiuni nominative emise in forma dematerializata, 

ordinare, indivizibile si liber negociabile de la data 

admiterii la tranzactionare la Categoria I actiuni precum si 

Drepturi de Alocare emise in forma dematerializata, 

evidentiate prin inscriere in cont si liber transferabile de la 

data admiterii la tranzactionare, emise in legatura cu 

Majorarea de Capital a Emitentului, astfel cum a fost 

aprobata prin Hotararile nr. 4 din data de 19 septembrie 

2007 si nr. 2 din data de 28 februarie 2008 ale Adunarii 

Generale Extraordinare a Actionarilor Emitentului. 

Emitentul va solicita admiterea la tranzactionare pe Bursa 

de Valori Bucuresti a Actiunilor Oferite, precum si a 
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Drepturilor de Alocare. 

Investitori Actiunile Oferite de Teraplast sunt oferite tuturor 

investitorilor interesati sa subscrie in cadrul Ofertei, cu 

respectarea prevederilor legale aplicabile. 

Numarul de Actiuni Oferite Un numar de 49.645.980 actiuni reprezentand 20% din 

capitalul social actual al Emitentului, cu posibilitatea de 

majorare cu inca 12.411.495 actiuni (5% din capitalul 

social actual).  

Numarul de Drepturi de 
Alocare atasate Actiunilor 
Oferite 

Un numar de 49.645.980 Drepturi de Alocare atasate 

Actiunilor Oferite, cu posibilitatea de majorare cu inca 

12.411.495 Drepturi de Alocare atasate Actiunilor Oferite 

(5% din capitalul social actual). 

Valoarea nominala a 
Actiunilor Oferite 

0,1 Lei/Actiune 

Valoarea Ofertei Daca toate Actiunile din Oferta vor fi vandute, Valoarea 
Ofertei este intre 49.645.980 RON si 69.504.372 RON,  

fondurile brute obtinute in urma Ofertei se asteapta sa fie 
aproximativ intre 49,65 milioane RON si 69,50 milioane 

RON, iar fondurile nete se asteapta sa fie aproximativ 
intre 48,4 milioane RON si 67,8 milioane, dupa deducerea 

comisioanelor si a celorlalte costuri aferente Ofertei si 
suportate de catre Emitent (incluzand comisionul 

Managerului Ofertei si tarifele platibile catre CNVM). 

Interval de Pret Intervalul de Pret de Oferta este intervalul de pret 

prezentat in acest document cuprins intre 1 RON si 1,4 

RON, si in limitele caruia va fi stabilit Pretul de Oferta. 

 

Pretul de Oferta Pretul final al Ofertei stabilit de Emitent, in urma 

consultarii cu Managerul Ofertei, pe baza listei tuturor 

subscrierilor valide, dupa cum urmeaza: 

In cazul in care Numarul de Actiuni subscrise este mai 

mare decat numarul de Actiuni Oferite, subscrierile valide 

inregistrate se vor ordona, in cadrul unei liste unice, in 

ordinea descrescatoare a pretului de subscriere; Pretul de 

Oferta va fi stabilit de catre Emitent, in urma consultarii 

cu Managerul Ofertei, obiectivul Emitentului fiind acela 

de a obtine un grad de suprasubscriere echivalent cu de cel 

putin 2 ori numarul de actiuni din Oferta, in scopul 

obtinerii unui numar de subscriitori cat mai mare, in asa 
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fel incat Emitentul sa isi maximizeze sansele de admitere 

la Categoria I actiuni. 

In cazul in care nu se obtine un grad de suprasubscriere 

echivalent cu de cel putin 2 ori numarul de actiuni din 

Oferta, Pretul de Oferta se stabileste la nivelul celui mai 

mic pret subscris. 

Toate subscrierile efectuate in Perioada de Oferta la un 

pret mai mare sau egal cu Pretul de Oferta, vor fi 

considerate acceptate la Pretul de Oferta. Pentru 

clarificare, nici un subscriitor nu va fi obligat sa cumpere, 

in nici o circumstanta, Actiuni la un pret mai mare decat 

cel oferit prin subscrierea sa. 

Subscrierile efectuate la un pret inferior Pretului de Oferta 

nu vor intra in procesul de alocare, adica vor fi automat 

considerate respinse de catre Emitent. 

Anuntul Pretului de Oferta Managerul Ofertei va notifica investorii, CNVM si BVB 

cu privire la Pretul de Oferta in Data Alocarii. Anuntul 

Pretului de Oferta se va publica pe site-ul Emitentului 

www.teraplast.ro, al Managerului Ofertei www.rciro.ro si 

sub forma de comunicat pe site-ul BVB la adresa 

www.bvb.ro, precum si in sistemul de tranzactionare al 

BVB. 

Codul ISIN Codul ISIN al Actiunilor: ROTRPLACNOR7. 

Codul CFI Codul CFI al Actiunilor: ESVUFR. 

Perioada de Oferta Oferta se deruleaza intre data de 7 aprilie 2008 si data de 

17 aprilie 2008, adica 9 zile lucratoare (cu posibilitatea 

prelungirii acestei perioade conform normelor in vigoare). 

Orice modificare a termenilor Ofertei se va face la cererea 

Emitentului, cu acordul prealabil al CNVM si va fi facuta 

publica printr-un anunt publicitar. Oferta este irevocabila 

pe intreaga Perioada de Oferta. Oferta poate fi suspendata 

in conditiile prevazute de legislatia pietei de capital. 

Drepturi preferentiale de 
subscriere 

Nu este cazul. 

Drepturile de Alocare Pana la data inregistrarii Majorarii de Capital aferente 

Actiunilor Oferite la Registrul Comertului si la 

Depozitarul Central, detinatorii de actiuni pot tranzactiona 

drepturile de alocare. Drepturile de Alocare sunt emise 

atasat actiunilor si revin, ulterior inchiderii Perioadei de 
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Oferta, persoanelor care au subscris, platit integral Actiuni 

in cadrul Ofertei si au participat la alocare. 

Numarul Drepturilor de Alocare este egal cu numarul de 

Actiuni nou emise, subscrise si platite integral in cadrul 

Ofertei. Raportul de alocare va fi de o (1) Actiune la un 

(1) Drept de Alocare.  

Drepturile de Alocare vor fi transformate in mod automat 

in Actiuni la momentul inregistrarii Majorarii de Capital la 

Registrul Comertului si la Depozitarul Central.  

Pentru o descriere mai detaliata a Drepturilor de Alocare, 

a se vedea Capitolul „Factori de Risc” – „Factori de risc 

privind Actiunile si Drepturile de Alocare”. 

Subscrierea Pe intreaga perioada a Ofertei, preluarea ordinelor de 

subscriere de la Investitori se va face la sediile 

Managerului Ofertei si ale Grupului de Distributie, intre 

orele 9.00 – 15.00, ora Romaniei, iar in ultima zi a Ofertei 

preluarea ordinelor de subscriere se face intre orele 9.00 – 

13.00. Data limita pentru acceptarea subscrierilor este 17 

aprilie 

 2008. Dupa expirarea termenului limita nu se vor mai 

accepta subscrieri din partea investitorilor. 

Managerul Ofertei va inregistra toate subscrierile primite, 

daca acestea indeplinesc conditiile de validitate, prin 

intermediul sistemului electronic al BVB in Piata de 

Oferte (POF –„Oferte Publice”). 

Subscrierile sunt opozabile Emitentului din momentul 

inregistrarii subscrierii in Registrul Ordinelor. Data limita 

pentru inregistrarea subscrierilor in Registrul Ordinelor 

este 21 aprilie 2008. 

Managerul Ofertei are obligatia sa se asigure ca, pentru 

fiecare ordin introdus in piata primara, fondurile aferente 

subscrierii au fost varsate intr-unul din conturile indicate 

in anuntul Ofertei sau vor fi decontate de catre o banca 

custode.  

Diferentele intre suma subscrisa si contravaloarea 

actiunilor alocate la Pretul de Oferta, mai putin 

comisioanele de transfer bancar prin ordin de plata 

percepute de Raiffeisen Bank, vor fi returnate 

subscriitorilor in termen de maximum cinci Zile 
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Lucratoare de la data inchiderii Ofertei. 

Modalitatea de alocare Alocarea Actiunilor intre subscriitorii care au subscris la 

un pret mai mare sau egal cu Pretul de Oferta se va face, la 

sfarsitul Perioadei de Subscriere.  

In cazul in care numarul de Actiuni subscrise este mai mic 

sau egal cu numarul de Actiuni Oferite, fiecare subscriitor 

va primi numarul de Actiuni subscrise. 

In cazul in care numarul de Actiuni subscrise este mai 

mare sau egal cu numarul de Actiuni Oferite, Actiunile 

Oferite vor fi alocate proportional („pro-rata”) cu numarul 

de actiuni subscrise;  

In situatia in care, in procesul alocarii proportionale ar 

trebui alocate fractiuni de Actiuni, alocarea fractiunilor se 

va face conform algoritmului BVB.  

Actiunile Oferite ramase nesubscrise vor fi anulate. 

Revocabilitatea ordinelor de 
subscriere 

Subscrierile realizate in cadrul Ofertei sunt irevocabile. In 

cazul in care prezentul Prospect face obiectul unui 

amendament, subscrierile pot fi revocate in termen de 

maximum trei Zile Lucratoare de la data publicarii 

respectivului amendament la prezentul Prospect. 

Revocarea subscrierii de catre un investitor se va face prin 

completarea unui formular de revocare la unitatea unde a 

subscris. 

Modalitatea de plata pentru 
Actiunile Oferite subscrise 

Subscrierile se pot efectua la sediile Managerului Ofertei 

si Grupului de Distributie pe baza platilor efectuate in 

conturile: 

RO93RZBR0000060004592833, deschis la Raiffeisen 

Bank Sucursala Municipiului Bucuresti, beneficiar 

Raiffeisen Capital & Investment S.A., pentru subscrierile 

efectuate la unitatile Raiffeisen Bank SA; 

RO13RZBR0000060002087405, deschis la Raiffeisen 

Bank Sucursala Municipiului Bucuresti, beneficiar 

Raiffeisen Capital & Investment S.A., pentru subscrierile 

efectuate prin intermediul Raiffeisen Capital & Investment 

S.A.; 

Toate subscrierile se vor efectua in conformitate cu 

procedurile de subscriere descrise in Capitolul „Proceduri 

de subscriere si reteaua de distributie” din prezentul 
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Prospect.  

Închiderea cu succes a 
Ofertei 

Oferta este considerată a fi încheiată cu succes daca 

la data inchiderii acesteia au fost subscrise minimum 

70% din Actiunile Oferite. In cazul neindeplinirii 

acestei conditii subscrierile vor fi respinse si sumele 

platite in Perioada de Subscriere vor fi returnate 

investitorilor in termen de cinci zile lucratoare de la 

data inchiderii ofertei. 

Notificarea Investitorilor In cinci Zile Lucratoare de la data emiterii de catre 

CNVM a confirmarii primirii notificarii privind 

rezultatele Ofertei, Managerul Ofertei va publica un 

anunt, in doua ziare cu acoperire nationala, privind 

gradul de subscriere. 

Managerul Ofertei Raiffeisen Capital & Investment S.A. 

Metoda de Intermediere Metoda celei mai bune executii. 

Garantarea subscrierii Oferta se face in intregime pe o baza negarantata. Nu 

exista nici un angajament din partea Managerului Ofertei 

si nici al vreunei alte entitati de a subscrie vreo portiune 

din Oferta in situatia in care aceasta ar ramane 

nesubscrisa. 

Registrul Actionarilor Registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central, in 

conformitate cu prevederile contractului de registru ce 

urmeaza a fi incheiat intre Emitent si Depozitarul Central 

Data Tranzactiei Data tranzactiei este 21 aprilie 2008. 

Decontarea Subscrierilor 
Facute in cadrul Ofertei 

Decontarea se va efectua prin sistemul de compensare-

decontare al Depozitarului Central, in trei Zile Lucratoare 

de la Data Tranzactiei. 

Restrictionarea transferului 
actiunilor detinute de 
actionarii principali 

Dl. Goia, Dl. Viciu, Marley Magyarorszag Zrt. si SIF 

Banat Crisana, in calitate de actionari, s-au obligat fata de 

Emitent ca pe o perioada de 180 de zile de la inceperea 

Ofertei sa nu vanda sau sa nu instraineze in vreun fel, cu 

titlu gratuit sau oneros, sa nu incheie promisiuni de 

vanzare sau cumparare, sa nu ofere, gajeze, aloce, acorde 

orice fel de optiuni sau orice alte drepturi, sa nu isi asume 

orice fel de obligatie de vanzare sau sa nu incheie orice fel 

de contracte cu privire la sau in legatura cu Actiunile 

detinute la capitalul social al Emitentului sau orice 

drepturi aferente acestora. 
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Rezumatul Factorilor de Risc 

Orice investitie in valori mobiliare implica anumite riscuri. Inainte de a lua o decizie, investitorii 
potentiali trebuie sa citeasca cu atentie acest Prospect in integralitatea sa. Investitorii trebuie sa 

ia in calcul, printre altele, aspectele prezentate mai jos. 

Factori de risc privind Romania 

• Romania este o piata emergenta 

• Romania ar putea intampina dificultati in legatura cu riscul post-aderare la Uniunea 

Europeana 

• Sistemul legislativ si judiciar din Romania ar putea afecta activitatea Emitentului si 
activitatea din Grup 

• Nivelul de transparenta a emitentilor si a informatiilor publice poate fi mai scazut decat 
in alte state europene 

• Romania ar putea intampina dificultati in absorbirea eficienta a fondurilor structurale 

provenite de la Uniunea Europeana 

Factori de risc privind piata pe care Emitentul isi desfasoara activitatea 

• Concurenta de pe piata in care Emitentul isi desfasoara activitatea 

• Cererea pentru produsele Emitentului este afectata de sezonalitate 

• Activitatea Emitentului ar putea fi afectata in cazul in care autorizatiile necesare, inclusiv 

cele privind protectia mediului, nu ar fi obtinute sau reinnoite 

• Criza financiara de pe pietele internationale s-ar putea rasfrange asupra pietei romanesti 
si ar putea limita posibilitatile de finantare 

Factori de risc privind Emitentul 

• Actionarii principali ai Emitentului pot exercita o influenta semnificativa asupra 
Emitentului si interesele acestora pot sa nu corespunda intotdeauna cu cele ale celorlalti 
actionari 

• Activitatea Emitentului poate fi afectata de intreruperi in furnizarea materiilor prime 

• Emitentul poate pierde personalul din conducere sau anumite persoane care sunt de 

importanta deosebita pentru activitatea Grupului 

• Proiectele Grupului ar putea sa nu fie realizate sau ar putea depasi termenele prevazute 
sau bugetul estimat initial si ar putea sa nu duca la obtinerea rezultatelor economice si 

comerciale asteptate 
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• Implementarea programului de optimizare a eficientei Grupului poate fi intarziata, poate 
fi mai costisitoare decat asteptarile sau poate sa nu conduca la atingerea nivelului de 

productivitate propus 

• Lipsa asigurarii facilitatilor de productie si echipamentelor impotriva riscurilor de 

deteriorare sau distrugere poate afecta activitatea Emitentului 

• Activitatea Emitentului ar putea fi afectata de intreruperi ale procesului de productie 

• Emitentul este expus riscului reputational pentru defectele produselor 

• Alocarea cheltuielilor pe centre de cost 

• Gradul de indatorare si existenta unor sarcini asupra activelor ar putea afecta situatia 

financiara si rezultatele Emitentului 

• Societatile din Grup ar putea intampina dificultati in obtinerea finantarii necesare 

dezvoltarii activitatii 

• Emitentul ar putea fi afectat de variatiile cursului de schimb 

• Eventualele greve sau alte miscari de protest din partea salariatilor ar putea duce la 
intreruperi ale activitatii Emitentului 

• Transparenta Emitentului ar putea fi afectata de disfunctionalitati ale sistemului de 

evidenta a documentelor si de transmitere a informatiilor in cadrul Societatii 

• Proprietatile Emitentului din Bistrita ar putea face obiectul unor cereri de revendicare 

• Operatiunea prin care Emitentul a dobandit controlul in Plastsistem, este analizata de 
catre Consiliului Concurentei 

Factori de risc privind Oferta 

• Admiterea la tranzactionare a Actiunilor si Drepturilor de Alocare pe BVB 

• Riscul unor eventualele intarzieri in realizarea etapelor aferente procesului de majorare a 
capitalului Emitentului 

• Oferta ar putea sa nu aiba ca efect crearea unei piete lichide pentru Actiuni si investitorii 
ar putea sa nu reuseasca sa revanda Actiunile la Pretul de Oferta sau la un pret mai mare 

• Actiunile nu au mai facut obiectul unei oferte publice de vanzare. Prin urmare, pretul 

Actiunilor poate fi mai volatil decat in cazul actiunilor unei companii deja listate. 

• Volatilitatea pretului Actiunilor poate avea un efect negativ asupra detinatorilor acestor 
Actiuni 

• Opriri frecvente ale Actiunilor de la tranzactionare 
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Informatii financiare selectate 

Potrivit declaratiei Grupului, situatiile financiare pentru perioada de 3 ani incheiata la 31 

decembrie 2006 au fost auditate. Deloitte, auditor autorizat, a auditat situatiile financiare IFRS 

ale Emitentului pentru perioada de trei ani incheiata la 31 decembrie 2006 si a emis raportul de 

audit asupra acestor situatii financiare, la care se face referire  in acest Prospect.  

Responsabilitatea Deloitte pentru continutul Prospectului este limitata la rapoartele mentionate 

anterior si declaratiile de responsabilitate apartinand Deloitte Audit SRL au fost incluse in 

rapoartele respective.  

Auditarea situatiilor financiare ale Emitentului a fost efectuata in conformiate cu Standardele 

Internationale de Audit, al caror obiectiv este ca auditorul sa isi formeze o opinie privind faptul 

daca situatiile financiare prezinta, sub toate aspectele semnificative, pozitia financiara, 

rezultatele operatiunilor si fluxurile de numerar in conformitate cu  Standardele Internationale 

de Raportare Financiara (IFRS). Standardele Internationale de Audit prevad ca auditul sa fie 
efectuat pentru a obtine o asigurare rezonabila ca situatiile financiare nu contin erori 

semnificative. Avand in vedere ca un audit incorporeaza conceptul de testare selectiva a datelor, 
lucru care este bazat pe judecata profesionala, atat in ce priveste selectia conturilor, cat si 

numarul tranzactiilor testate, auditul este supus unor riscuri inerente privind posibilitatea 
existentei unor erori semnificative care sa nu fi fost detectate. Mai mult, un audit nu se refera la 

posibilitatea aparitiei unor erori semnificative in viitor. 

Grupul declara ca, dupa cunostinta sa, informatiile preluate din rapoartele auditorilor financiari 
au fost reproduse cu acuratele si ca nu au fost omise nici nu fel de fapte care ar face aceste 

informatii incorecte sau inexacte. Emitentul declara ca informatiile din situatiile financiare IFRS 
auditate au fost reproduse cu acordul auditorului si mentioneaza ca auditorii nu sunt legati de 

Emitent sau de nici una dintre declaratiile facute in acest Prospect de catre Emitent.  

Dupa admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata a Actiunilor, situatiile financiare ale 

acestuia vor fi auditate de auditori financiari care au dreptul de a audita situatiile financiare ale 

entitatilor ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe pietele reglementate, 

inregistrati la CNVM, in baza protocolului incheiat cu Camera Auditorilor Financiari din 

Romania. Deloitte este inregistrata la CNVM si autorizata sa auditeze situatiile financiare ale 

unor astfel de entitati.  

Urmatoarele date financiare selectate au la baza situatiile financiare auditate ale Grupului, 

intocmite in conformitate cu IFRS la 31 decembrie 2004, 2005 si 2006. Aceste date financiare 

selectate trebuie citite impreuna cu situatiile financiare mentionate, precum si informatiile din 

Capitolul “Privire generala asupra situatiei financiare si a activitatii de exploatare a 

Emitentului”. 
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Informatii privind contul de profit si pierderi consolidat 

Perioada de şase luni încheiată la 30 iunie, Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie,
2007 2006 2006 2005 2004

(neauditat) (neauditat) (auditat) (auditat) (auditat)
(mii RON) (mii RON) (mii RON) (mii RON) (mii RON)

Venituri 93.364 62.841 156.821 121.824 110.506
Costul vânzărilor (72.171) (47.476) (118.102) (87.879) (78.295)

Profit brut                    21.193                           15.365                 38.719                 33.945                 32.211     

Venituri din investiŃii 86 80 146 150 117
Alte câştiguri 2.571 353 1.237 1.071 772
Alte venituri 2.358 736 1.188 570 402
Cheltuieli de distributie (3.840) (1.331) (5.962) (3.888) (171)
Cheltuieli administrative (10.027) (9.693) (19.657) (15.513) (18.198)
Cheltuieli financiare (954) (609) (1.668) (1.199) (1.347)
Alte cheltuieli (1.143) (1.200) (2.759) (1.778) (1.100)

Profit înainte de impozitare 10.244 3.701 11.244 13.358 12.686

Cheltuiala cu impozitul pe 
profit (1.586) (867) (2.056) (2.120) (2.529)

Profitul perioadei 8.658 2.834 9.188 11.238 10.157

Atribuibil: 

DeŃinătorilor de capital propriu 
ai societăŃii mamă 8.455 2.834 9.188 11.238 10.157
Interese minoritare 203 - - - -

Profit pe acŃiune(1)

De bază (RON/ acŃiune) 71 23 76 92 84  

Sursa: Situatii financiare intocmite conform IFRS  

Nota:(1)Profitul net per actiune se calculeaza impartind profitul atribuibil actionarilor Grupului la numarul mediu 

ponderat de actiuni ordinare existente in cursul anului 
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Informatii privind fluxurile de numerar ale Grupului 

Perioada de sase luni 
încheiată la 30 iunie, Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie,

2007 2006 2005 2004
(neauditat) (auditat) (auditat) (auditat)
(mii RON) (mii RON) (mii RON) (mii RON)

Fluxuri de numerar din activităŃi operaŃionale
Profitul brut al anului 10.244 11.244 13.358 12.686
Cheltuieli financiare 913 1.477 1.137 1.347
Venituri din investiŃii (86) (146) (150) (117)
(Câştig)/pierdere din vânzarea sau casarea de 
mijloace fixe (37) 9 (490) (188)
Cresterea provizionului pentru creanŃele incerte 452 161 72 55
Creştere / (Descreştere) a provizioanelor pentru 
stocuri 75 197 - -
Amortizarea activelor pe termen lung 3.470 7.188 6.619 5.305
Cheltuieli beneficii angajati pensii 665 1.131 891 674
(Câştig)/pierdere net(ă) din schimb valutar (1.789) (1.191) (45) 1.751
Cheltuieli cu provizioanele - 161 - -
Fond comercial negativ (1.823) - - -

- - - -
Măşcări în capitalul circulant - - - -
Creştere creanŃe comerciale şi alte creanŃe (2.381) (9.279) (7.342) (3.327)
Creştere stocuri (4.040) (2.593) (1.230) (2.627)
(Creştere)/descreştere alte active (82) 38 5 755
Creştere datorii comerciale şi alte datorii 4.274 7.344 4.140 3.693
Creştere alte datorii 298 752 1.785 97

Numerar generat din activităŃi operaŃionale 10.153 16.493 18.750 20.104

Dobânzi plătite (994) (1.460) (1.135) (1.654)
Impozit pe profit plătit (1.409) (2.900) (2.787) (3.466)

Numerar net generat din activităŃi operaŃionale 7.750 12.133 14.828 14.984

Fluxuri de numerar din activităŃi investiŃionale
InvestiŃii în valori mobiliare - (1) (1) -
Dobânzi încasate 58 140 119 57
RedevenŃe şi alte venituri încasate din investiŃii 1 - 16 8
Alte dividende încasate 26 6 15 52
PlăŃi aferente imobilizărilor corporale (12.728) (14.889) (16.407) (10.819)
Venituri din vânzarea de imobilizări corporale 37 98 1.104 226
PlăŃi aferente imobilizărilor necorporale (241) (594) (604) (894)
AchiziŃie de filiale (2.037) - - -

Numerar net (utilizat în)/generat din activităŃi 
investiŃionale (14.884) (15.240) (15.758) (11.370)

Fluxuri de numerar din activităŃi de finanŃare
Încasări din împrumuturi 7.498 14.227 11.182 4.430
Rambursari de împrumuturilor (465) (7.338) (4.957) (2.732)
PlăŃi de leasing (226) (336) (277) (189)
Dividende plătite către: - -

- deŃinătorilor de capital propriu ai societăŃii mamă - (3.546) (3.017) (3.174)

Numerar net utilizat (generat) în activităŃi de 
finanŃare 6.807 3.007 2.931 (1.665)

Creştere netă a numerarului şi a echivalentelor 
de numerar (327) (100) 2.001 1.949
Numerar şi echivalente de numerar la începutul 
anului financiar 4.328 4.466 2.452 521
Efectele ratelor de schimb asupra soldului de 
numerar în valute 41 (38) 13 (18)
Numerar şi echivalente de numerar la sfârşitul 
anului financiar 4.042 4.328 4.466 2.452  

Sursa: Situatii financiare intocmite conform IFRS  
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Informatii privind bilantul consolidat 

 31 decembrie,
2006 2005 2004

(neauditat) (auditat) (auditat) (auditat)
(mii RON) (mii RON) (mii RON) (mii RON)

ACTIVE

Active pe termen lung

Imobilizări corporale 85.672 65.400 56.833 46.916
Alte imobilizări necorporale 1.472 1.404 1.240 1.006
Alte imobilizări  financiare 12 102 101 100

Total active pe termen lung 87.156 66.906 58.174 48.022

Active circulante

Stocuri 23.051 16.406 14.011 12.781
CreanŃe comerciale şi alte creanŃe

38.409 29.984 20.865 13.595
Alte active circulante 156 71 109 114
Numerar şi conturi bancare 4.042 4.328 4.466 2.452

Total active circulante 65.658 50.789 39.451 28.942

Total active 152.814 117.695 97.625 76.964

CAPITAL PROPRIU ŞI 
DATORII

Capital şi rezerve

Capital social 34.675 34.675 34.675 34.675
Rezerve 3.667 3.667 3.667 3.667
Rezultat reportat 27.431 17.370 11.727 1.160

Capital propriu atribuibil 
deŃinătorilor de capital propriu ai 
societăŃii mamă 65.773 55.712 50.069 39.502

Interese minoritare 3.277 0 0 0

Total capital propriu 69.050 55.712 50.069 39.502

Datorii pe termen lung
Împrumuturi pe termen lung 16.302 10.616 10.644 8.343
Obligatii legate de pensii 4.765 4.100 2.969 2.078
Datorii cu impozitul amânat 392 265 1.092 1.615

Total datorii pe termen lung 21.459 14.981 14.705 12.036

Datorii curente

Datorii comerciale şi alte datorii 31.010 22.382 15.038 10.898
Împrumuturi pe termen scurt 24.226 18.525 12.630 8.643
Datorii cu impozitul curent 914 605 621 765
Provizioane curente 161 161
Alte datorii curente 5.994 5.329 4.562 5.120

Total datorii curente 62.305 47.002 32.851 25.426

Total datorii 83.764 61.983 47.556 37.462

Total capital propriu şi datorii 152.814 117.695 97.625 76.964

30 iunie 2007

 

Sursa: Situatii financiare intocmite conform IFRS 
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FACTORII DE RISC 

Orice investitie in valori mobilare implica anumite riscuri. Inainte de a lua decizia de a investi 

in Actiuni, potentialii investitori trebuie sa aiba in vedere urmatorii factori de risc, pe langa 

celelalte informatii continute in acest Prospect. Oricare dintre acesti factori de risc ar putea 

avea efecte negative asupra activitatii, situatiei financiare sau rezultatelor Emitentului sau 

asupra pretului de tranzactionare a Actiunilor, ceea ce ar putea determina pierderea partiala 

sau totala a investitiei de catre potentialii investitori.  

Descrierea de mai jos a factorilor de risc nu este exhaustiva si nu trebuie considerata ca fiind o 

prezentare completa a tuturor riscurilor si a tuturor aspectelor semnificative aferente investitiei 

in Actiuni. Alti factori de risc sau alte incertitudini in prezent necunoscute sau considerate 

nesemnificative ar putea avea efecte negative asupra activitatii, situatiei financiare sau 

rezultatelor Emitentului.  

Factori de risc privind Romania 

Romania este o piata emergenta 

Potentialii investitori in societatile care isi desfasoara activitatea pe pietele emergente precum 
Romania, ar trebui sa aiba in vedere ca astfel de piete prezinta riscuri mai mari comparativ cu 

pietele mai dezvoltate. Romania ar putea fi afectata de schimbari politice, sociale si economice 

neprevazute incluzand recesiuni economice, rate ridicate ale inflatiei, fluctuatii ale cursului de 
schimb, intense schimbari legislative si disfunctionalitati ale pietei. Anul 2008 este un an 

electoral, iar alegerile si posibila instabilitate politica ar putea determina aparitia schimbarilor 
mentionate. Romania ar putea fi afectata, de asemenea, de schimbarile la nivel politic, social si 

economic ce ar putea avea loc in Uniunea Europeana sau in tarile invecinate. 

Avand in vedere ca dezvoltarea si activitatile Emitentului sunt dependente intr-o mare masura 

de situatia politica, sociala si economica din Romania, aparitia evenimentelor mentionate poate 

avea efecte negative asupra activitatii, situatiei financiare si rezultatelor Emitentului si poate 
afecta valoarea si lichiditatea Actiunilor. Rapoartele organismelor internationale si articole din 

presa locala si internationala semnaleaza necesitatea continuarii luptei impotriva coruptiei din 
Romania, inclusiv in domeniul justitiei, iar efectele coruptiei asupra activitatii Emitentului sunt 

dificil de prevazut. Astfel, potentialii investitori ar trebui sa analizeze riscurile aferente 
investitiei in actiunile Emitentului si sa decida daca o astfel de investitie este oportuna. 

Romania ar putea intampina dificultati in legatura cu procesul post-aderare la Uniunea 

Europeana 

Romania a aderat la Uniunea Europeana in ianuarie 2007. In legatura cu procesul post-aderare, 

Uniunea Europeana a stabilit o serie de masuri pentru noile state membre pentru a indeplini 
obligatiile ce decurg din calitatea de stat membru. In raportul privind progresele realizate in 

cadrul mecanismului de cooperare si verificare publicat in data de 27 iunie 2007, Comisia 

Europeana a recomandat Romaniei sa-si continue eforturile in lupta anticorpuptie si de a 

implementa reforma judiciara. In cazul in care nu vor avea loc reforme satisfacatoare pana in 

iunie 2008, Uniunea Europeana ar putea emite sanctiuni impotriva Romaniei. 
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Sistemul legislativ si judiciar din Romania ar putea afecta activitatea Emitentului si 

activitatea din Grup 

Sistemul legislativ din Romania este intr-o continua schimbare. Instabilitatea cadrului legislativ 

creeaza un climat de relativa incertitudine in care rezultatele economice ale Emitentului sunt 

greu de anticipat. Factorii care conduc la aceasta instabilitate a cadrului legislativ includ, printre 

altele modificarea repetata si frecventa a actelor normative, inclusiv a celor care au impact 

direct asupra activitatii Emitentului, neconcordanta prevederilor incluse in diferite acte 

normative, aplicarile inconsecvente ale acestora de catre diferitele autoritati competente. De 
asemenea, este posibil ca, in anumite circumstante, remediile legale prevazute in noile legi si 

regulamente, inclusiv in domeniul insolventei, sa nu poata fi obtinute intr-un timp rezonabil. 

Avand in vedere modificarile legislative constante, Emitentul poate intampina dificultati in a se 

conforma cerintelor impuse de diverse acte normative nou emise. Efortul de a se adapta constant 

cerintelor legislative in schimbare poate genera costuri suplimentare semnificative, iar 
eventualele modificari viitoare ale cadrului legislativ ar putea avea efecte negative asupra 

activitatii si profitabilitatii Emitentului. 

Nivelul de transparenta a emitentilor si a informatiior publice poate fi mai scazut decat in 

alte state europene 

Practicile romanesti in ceea ce priveste raportarea, contabilitatea si evidentele financiare pot 
diferi sub anumite aspecte de cele aplicabile societatilor din alte state membre ale Uniunii 

Europene, cu toate ca Romania este intr-un proces continuu de implementare pe plan intern a 
legislatiei europene. Nivelul de informatie privind actiunile si situatia financiara a societatilor 

admise la tranzactionare din Romania poate fi uneori mai scazut decat in cazul societatilor din 
alte state europene. De asemenea, este posibil ca informatiile emise de institutiile publice din 

Romania sa nu ofere acelasi nivel de consistenta si acuratete ca in cazul celorlalte state membre 

ale Uniunii Europene. 

Romania ar putea intampina dificultati in absorbirea eficienta a fondurilor structurale 

provenite de la Uniunea Europeana 

In perioada 2007-2013 este in curs de derulare Planul Operational Sectorial pentru 

Infrastructura de Mediu ce asigura accesul la fonduri europene in vederea dezvoltarii retelei de 
alimentare cu apa si canalizare din Romania.  

Activitatea Emitentului ar putea fi afectata negativ in cazul in care Romania nu va absorbi 

eficient sumele alocate de Uniunea Europeana in cadrul Programului Operational Sectorial de 
Mediu (POS Mediu) 2007-2013. 
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Factori de risc privind piata pe care Emitentul isi desfasoara activitatea 

Concurenta de pe piata in care Emitentul isi desfasoara activitatea 

Piata in care Emitentul isi desfasoara activitatea este caracterizata printr-o concurenta intensa. 
Producatorii cu care Emitentul concureaza, in special producatorii cu sustinere internationala 

care se bucura de o putere financiara mai mare decat producatorii locali pot exercita o presiune 
concurentiala crescanda asupra Emitentului. De asemenea, aderarea Romaniei la Uniunea 

Europeana faciliteaza intrarea pe piata romaneasca a unor noi potentiali concurenti.  

Intensificarea concurentei ar putea conduce la o scadere a vanzarilor si a profitabilitatii sau la o 

crestere a costurilor, care ar putea avea efecte negative asupra activitatii, situatiei finaciare si 

rezultatelor Emitentului. 

Gradul crescut de competitivitate pe piata in care Emitentul isi desfasoara activitatea poate 

exercita presiune asupra preturilor anumitor produse ale Emitentului. Daca Emitentul nu va 
putea face fata in mod eficient concurentei inclusiv prin adaptarea activitatii in mod rapid la 

tendintele pietei, acest fapt poate afecta in mod negativ activitatea, situatia financiara si 

rezultatele Emitentului si poate afecta valoarea si lichiditatea Actiunilor. 

Cererea pentru produsele Emitentului este afectata de sezonalitate 

Domeniul de activitate in care sunt folosite produsele Emitentului este supus variatiilor 
sezoniere. Astfel, domeniul constructiilor in care activeaza anumiti clienti este caracterizat prin 

ciclicitate. Temperaturile scazute si anotimpurile reci au ca efect incetinirea sau diminuarea 

activitatilor de constructie. Astfel, rezultatele financiare trimestriale ale Emitentului fluctueaza 

ca urmare a schimbarilor climatice, iar perioadele prelungite de temperaturi scazute pot avea un 

efect negativ asupra activitatii, situatiei financiare si rezultatelor Emitentului. 

Activitatea Emitentului ar putea fi afectata in cazul in care autorizatiile necesare, inclusiv 

cele privind protectia mediului, nu ar fi obtinute sau reinnoite 

Activitatea Emitentului este supusa reglementarilor nationale privind protectia mediului 

inconjurator. Eventualele modificari ale reglementarilor nationale in acest domeniu ar putea 

determina costuri substantiale pentru Emitent in vederea asigurarii respectarii cerintelor 

prevazute de aceste reglementari. In eventualitatea in care Emitentul nu s-ar conforma cerintelor 

privind protectia mediului sau nu ar obtine autorizatiile necesare, autoritatile competente ar 

putea aplica sanctiunile legale inclusiv suspendarea unor activitati ale Emitentului. Aparitia unor 
asemenea evenimente ar putea avea un efect negativ asupra activitatii, situatiei financiare si 

rezultatelor Emitentului. 

Criza financiara de pe pietele internationale s-ar putea rasfrange asupra pietei romanesti si 

ar putea limita posibilitatile de finantare 

La data Prospectului, piata internationala este caracterizata printr-o criza financiara ale carei 
efecte se pot rasfrange si asupra pietei romanesti. Astfel, pretul creditului ar putea creste, 

posibilitatile de finantare s-ar putea diminua, iar investitiile in domeniile catre care Emitentul 
ofera produsele sale, precum domeniul constructiilor ar putea fi afectate. O eventuala scadere a 

cererii pentru produsele Emitentului datorata acestui factor ar putea avea un efect negativ asupra 
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activitatii, situatiei financiare si rezultatelor Emitentului. De asemenea, efectele adverse pe care 
criza financiara internationala le ar putea avea asupra pietei romanesti ar putea determina o 

limitare a posibilitatilor Emitentului de a obtine fondurile necesare desfasurarii activitatilor. 

Factori de risc privind Emitentul 

Actionarii principali ai Emitentului pot exercita o influenta semnificativa asupra Emitentului 

si interesele acestora pot sa nu corespunda intotdeauna cu cele ale celorlalti actionari 

Ulterior Ofertei, Dl. Dorel Goia si Dl. Emanoil Viciu in calitate de actionari principali ai 
Emitentului, vor detine 32,80% si respectiv 20,44% din capitalul social al Emitentului 
(presupunand ca 49.645.989 Actiuni Oferite sunt vandute). Astfel, este posibil ca Dl. Emanoil 
Viciu si Dl. Dorel Goia sa exercite fiecare un control sau cel putin o influenta semnificativa in 
luarea deciziilor in cadrul adunarilor generale ale Emitentului, iar anumite decizii sa nu poata fi 
luate fara participarea si votul actionarilor mentionati.  
Dl. Dorel Goia ar putea exercita o influenta semnificativa in luarea deciziilor in cadrul 

adunarilor generale ale Emitentului cu atat mai mult cu cat detine in mod direct 39,36% din 
capitalul social al Emitentului, insa actioneaza in mod concertat cu SC Alcom Center SA Zalau 

(care detine 0,88% din capitalul social al Emitentului) si cu Dna. Ana Maria Cristian in calitate 
de administrator al SC Alcom Center SA Zalau si de actionar al Societatii (cu un procent de 

0,15% din capitalul social). 

Activitatea Emitentului poate fi afectata de intreruperi in furnizarea materiilor prime 

Activitatile de productie ale Societatii au la baza un numar de materii prime precum PVC-ul 

polipropilena sau polietilena. Societatea depinde in multe cazuri de cate un furnizor principal si 
de mai multi furnizori secundari de astfel de materii prime, iar contractele incheiate de catre 

Societatea cu furnizorii au in general o durata de un (1) an. In cazul in care respectivul furnizor 
principal ar inceta sa mai puna la dispozitia Societatii materiile prime necesare, Societatea va 

trebui isi acopere necesitatile in baza contractelor incheiate cu ceilalti furnizori secundari. 

Costurile aferente eventualelor schimbari de furnizori, preturile potential mai ridicate practicate 

de acestia, intarzierile in renegocierea contractelor, intarzierile in livrare si respectiv in 

productie datorate acestora pot avea un efect negativ asupra activitatii, situatiei financiare si 

rezultatelor Emitentului.  

De asemenea, eventualele fluctuatii ale preturilor materiilor prime precum si fluctuatiile cursului 
de schimb pot afecta activitatea, situatia financiara si rezultatele Emitentului. 

Emitentul poate pierde personalul din conducere sau anumite persoane care sunt de 

importanta deosebita pentru activitatea Grupului 

Succesul Emitentului depinde in mare masura de eforturile si abilitatile conducerii Societatii si 

a personalului cheie responsabil cu operatiunile financiare si comerciale. Concurenta pentru 
atragerea personalului de conducere calificat este intensa si nu exista nicio garantie ca 

Emitentul va putea atrage sau mentine personalul necesar. In eventualitatea in care membrii 

cheie din personalul Emitentului ar decide sa plece sau nu ar fi reconfirmati, o asemenea 

pierdere ar putea afecta succesul implementarii planurilor de dezvoltare si implicit situatia 

financiara si rezultatele Emitentului. 
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Proiectele Grupului ar putea sa nu fie realizate sau ar putea depasi termenele prevazute sau 

bugetul estimat initial si ar putea sa nu duca la obtinerea rezultatelor economice si 

comerciale asteptate 

Planurile de investitii ale Grupului, inclusiv planul de relocare a anumitor facilitati de productie 

(a se vedea „Relocarea facilitatilor de productie” din Capitolul „Descrierea Activitatii 

Emitentului”) vor solicita resurse semnificative de capital. Termenele de implementare, 

realizarea si costurile aferente acestor proiecte pot fi afectate in mod negativ de anumiti factori 

de risc precum intarzierea sau neobtinerea aprobarilor si autorizatiilor necesare, disponibilitatile 
financiare, factorii naturali si resursele tehnice, materiale si umane necesare. Intarzierea sau 

imposibilitatea obtinerii aprobarilor si autorizatiilor necesare relocarii facilitatilor de productie 
sau aparitia oricaror factori care ar putea intarzia realizarea planului ar putea determina 

modificari importante ale acestui aspect esential pentru strategia de dezvoltare a Grupului.  

De asemenea, implementarea diverselor planuri de investitii in cadrul Grupului (a se vedea 
sectiunea „Planul de investitii al Grupului” din Capitolul „Descrierea Activitatii Emitentului”) 

depinde de posibilitatea adoptarii hotararilor de aprobare a acestor planuri in cadrul societatilor 
din Grup. De exemplu, adoptarea hotararilor in cadrul Politub (inclusiv de majorare a 

capitalului Politub asfel cum este mentionat in Capitolul „Motivele Ofertei si Utilizarea 

Fondurilor”) va depinde de votul favorabil al Socotub care detine, alaturi de Emitent, 50% din 
Politub. In cazul in care astfel de hotarari nu vor putea fi adoptate si aprobarile necesar nu ar 

putea fi obtinute, planurile de investitii ar putea sa nu fie realizate si activitatea, situatia 
financiara si rezultatele Grupului vor putea fi afectate. 

Implementarea programului de optimizare a eficientei Grupului poate fi intarziata, poate fi 

mai costisitoare decat asteptarile sau poate sa nu conduca la atingerea nivelul de 

productivitate propus 

Industria in care activeaza Emitentul este caracterizata printr-o competitie puternica iar succesul 

acestuia depinde, in parte, de capacitatea sa de a imbunatati eficienta procesului de productie 

simultan cu reducerea costurilor de productie acolo unde este posibil si necesar.  

Avand la baza ratiuni atat de ordin operational cat si strategic, Grupul intentioneaza sa isi mute 

capacitatile de productie intr-o locatie unica situata in localitatea Saratel, la aproximativ 10 Km 

distanta de Bistrita. Desi relocarea prezinta multiple avantaje, acest proces este unul complex pe 
parcursul caruia pot aparea intreruperi ale procesului de productiei si fluctuatii ale personalului 

implicat in productie. 

Lipsa asigurarii facilitatilor de productie si echipamentelor impotriva riscurilor de 

deteriorare sau distrugere poate afecta activitatea Emitentului 

La data Prospectului, Emitentul a incheiat asigurari de bunuri doar pentru o parte a facilitatilor 
de productie si echipamentelor aferente, acestea fiind, in general, cesionate bancilor de la care 

au fost obtinute credite (a se vedea Capitolul „Contracte importante”). Lipsa unor mijloace de 
diminuare a efectelor negative datorate distrugerii sau deteriorarii facilitatilor de productie si 

echipamentelor, precum existenta unor asigurari de bunuri, poate conduce la riscul ca 
activitatea, situatia financiara si rezultatele Emitentului sa fie afectate in mod semnificativ. 
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Activitatea Emitentului ar putea fi afectata de intreruperi ale procesului de productie 

Procesul de productie al Emitentului este bazat in principal pe mijloace automatizate. Astfel, 

procesul de productie este dependent de sistemele electronice pe care se bazeaza. Emitentul ar 

putea fi afectat ca urmare a unor intreruperi temporare sau prelungite ale unora dintre liniile de 

productie datorate, printre altele, unor erori umane, intreruperii furnizarii electricitatii, virusarii 

sistemelor informatice, dezastrelor naturale sau altor evenimente asemanatoare. Cu toate ca pe 

durata existentei sale nu s-au produs astfel de evenimente, nu exista nicio garantie ca acestea nu 

se pot produce in viitor. 

In cazul aparitiei unor astfel de situatii, echipamentele unora dintre liniile de productie ar putea 

fi afectate, Emitentul nu ar putea continua productia si ar putea suferi pierderi importante, care 

nu ar putea fi limitate din cauza faptului ca Emitentul nu a incheiat asigurari impotriva riscurilor 

de intrerupere a activitatii. Astfel, daca Emitentul va inregistra pierderi ca urmare a 

intreruperilor procesului de productie sau a defectiunii echipamentelor unora din liniile de 
productie, situatia financiara si rezultatele Emitentului precum si valoarea si lichiditatea 

Actiunilor ar putea fi afectate. 

Emitentul este expus riscului reputational pentru defectele produselor 

Emitentul poate fi implicat in litigii privind raspunderea pentru defectele diverselor produse. Cu 

toate ca Societatea nu a fost implicata pana la data Prospectului in litigii majore in legatura cu 
raspunderea pentru defectele produselor si depune eforturi pentru limitarea acestui risc prin 

implementarea unor sisteme de management al calitatii, nu exista nicio garantie ca aceste 
sisteme vor fi suficiente pentru a asigura integritatea produselor. De asemenea, Emitentul nu a 

incheiat la data Prospectului nicio asigurare pentru riscurile aferente raspunderii pentru 
defectele produselor. Din Grup, doar Politub a incheiat asigurare pentru riscurile aferente 

raspunderii pentru defectele anumitor produse. 

Orice decizie semnificativa impotriva Emitentului privind raspunderea pentru defectele 

produselor ar putea afecta reputatia Emitentului pe piata si ar putea avea un efect negativ asupra 

activitatii si profitabilitatii Societatii. 

Alocarea cheltuielilor pe centre de cost  

Desi Emitentul are implementat un sistem informatic performant (SAP) alocarea cheltuielilor pe 

centre de cost se face conform unor chei de repartizare administrative, stabilite de management, 
cu caracter subiectiv, ceea ce poate afecta decizia de alocare a capitalului intre diversele 

categorii de produse. 

Gradul de indatorare si existenta unor sarcini asupra activelor ar putea afecta situatia 

financiara si rezultatele Emitentului 

Emitentul si societatile din Grup au incheiat o serie de contracte de credit pe termen lung sau 
scurt cu institutii de credit din Romania. Aceste contracte prevad o serie de obligatii restrictive 

precum cele care limiteaza posibilitatea societatilor din Grup de contracta alte credite sau de a 
oferi garantii. In vederea garantarii acestor contracte de credit au fost constituite sarcini asupra 

unora dintre activele societatilor din Grup, inclusiv asupra unor echipamente si facilitati de 
productie si a terenurilor aferente. In eventualitatea aparitiei unui caz de neexecutare culpabila a 
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unor obligatii asumate de Emitent sau de alta societate din Grup in cadrul acestor contracte de 
credit, aceste garantii pot fi executate silit ceea ce ar putea rezulta in diminuarea sau pierderea 

capacitatilor de productie. Astfel, nerespectarea de catre Emitent sau de catre societatile din 
Grup a obligatiilor din contractele de credit si declansarea sanctiunilor contractuale de catre 

creditori ar putea avea efect negativ asupra activitatii, situatiei financiare si rezultatelor 
Emitentului. 

Societatile din Grup ar putea intampina dificultati in obtinerea finantarii necesare dezvoltarii 

activitatii 

Pentru desfasurarea activitatilor, Emitentul si societatile din Grup trebuie sa dispuna de surse de 

finantare adecvate atat pentru sustinerea activitatii curente cat si pentru implementarea strategiei 

de dezvoltare prezentate in prezentul Prospect. Asigurarea acestor surse de finantare presupune, 

pe de o parte mentinerea surselor de finantare existente si, pe de alta parte, atragerea unor surse 

suplimentare de finantare. Emitentul sau societatile din Grup ar putea intampina dificultati in 
atragerea capitalului necesar datorita unor factori precum existenta anumitor prevederi in 

contractele de credit in vigoare la data Prospectului care restrictioneaza posibilitatea societatilor 
din Grup de a contracta alte credite, incapacitatea de a oferi suficiente garantii, o evolutie 

financiara mai slaba a situatiilor financiare decat cea estimata, o deteriorare a conditiilor de 

creditare. Emitentul sau societatile din Grup ar putea inregistra cheltuieli financiare mai mari in 
conditiile cresterii costurilor de finantare determinate de cresterea nivelului ratelor dobanzilor. 

Emitentul ar putea fi afectat de variatiile cursului de schimb 

Emitentul si societatile din Grup au contractat o suma substantiala in valuta prin imprumuturi 

pe termen lung. De asemenea, o anumita parte din creantele si datoriile comerciale sunt 
denominate in Euro. Emitentul nu a incheiat intelegeri formale pentru acoperirea riscului 

valutar al operatiunilor desfasurate si, in consecinta, este expus riscului de schimb valutar, care 

in anul 2007 a fost caracterizat prin volatilitate.  

Eventualele greve sau alte miscari de protest din partea salariatilor ar putea duce la 

intreruperi ale activitatii Emitentului 

Eventualele greve sau alte miscari de protest din partea salariatilor ar putea afecta activitatea 

Emitentului datorita intreruperilor in procesul de productie care ar putea avea loc. Cu toate ca 
pe durata existentei sale nu au existat conflicte de munca si ca Emitentul considera ca relatiile 

de munca si relatiile cu sindicatele sau reprezentantii salariatilor se situeaza in limite normale, 

nu exista nicio garantie ca nu se pot produce greve sau intreruperi ale lucrului care ar putea 

afecta activitatea, situatia financiara si rezultatele Emitentului. 

Transparenta Emitentului ar putea fi afectata de disfunctionalitati ale sistemului de evidenta 

a documentelor si de transmitere a informatiilor in cadrul Societatii 

Emitentul nu a implementat un sistem de evidenta centralizata a documentelor, acestea fiind 

tinute, in functie de obiect, de diferite departamente din cadrul Emitentului. De asemenea, 

transmiterea informatiilor intre departamentele din cadrul Societatii nu se face intotdeauna in 

mod eficient si in timp util. Astfel, disfunctionalitatile sistemului de evidenta a documentelor si 
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de transmitere a informatiilor in cadrul Emitentului ar putea afecta transparenta Societatii fata 
de investitori si corectitudinea si acuratetea informatiilor publicate.  

Proprietatile Emitentului din Bistrita ar putea face obiectul unor cereri de revendicare 

Legea romana prevede posibilitatea fostilor proprietari de terenuiri/cladiri care au fost preluate 

in mod abuziv de catre stat in timpul regimului comunist, sa isi recupereze dreptul de 
proprietate in anumite conditii. Emitentul detine anumite terenuri in localitatea Bistrita, pe care 

sunt instalate si facilitati de productie, care au fost dobandite anterior de Statul Roman pe baza 

unor decrete de expropriere din anii 1976 si 1977. Emitentul nu are cunostinta de existenta 

vreunei cereri de restituire in legatura terenurile detinute. Totusi, nu exista nicio garantie ca 

litigii cu fosti proprietari nu vor surveni in viitor si orice solutionare a acestora in sens 

nefavorabil Emitentului ar putea avea un efect negativ asupra situatiei financiare si rezultatelor 

operatiunilor economice ale Emitentului, si asupra pretului de tranzactionare al Actiunilor. 

Operatiunea prin care Emitentul a dobandit controlul in Plastsistem, este analizata de catre 

Consiliului Concurentei  

In urma unor achizitii succesive realizate in perioada martie-decembrie 2007, pachetul de 

actiuni al Emitentului in societatea Plastsistem a ajuns la aproximativ 70,42%. Desi a considerat 

ca nu exista obligatia de notificare a operatiunii prin care a dobandit pachetul majoritar de 

actiuni in Plastsistem in sensul Legii Concurentei, totusi, Emitentul a initiat o corespondenta cu 
Consiliul Concurentei prin care sa obtina confirmarea acestuia in acest sens. In acest moment 

Emitentul coopereaza cu Consiliul Concurentei prin furnizarea de informatii necesare pentru 
analiza operatiunii mentionate.  

In cazul in care, in urma furnizarii de informatii si finalizarii analizei, Consiliul Concurentei va 
considera ca operatiunea trebuia notificata ca fiind o concentrare economica supusa, Emitentul 

poate fi sanctionat, pentru intarzierea notificarii cu pana la 1% din cifra de afaceri a Emitentului 

aferenta anului anterior sanctionarii. De asemenea, desi Emitentul a prezentat argumente in 

sensul in care operatiunea nu este de de natura a afecta concurenta, nu exista nici o garantie ca 

Consiliul Concurentei va ajunge la aceeasi concluzie si ca va autoriza aceasta operatiune. Faptul 

ca Societatea a pus in aplicare operatiunea mentionata fara a astepta o decizie din partea 

Consiliului Concurentei poate constitui contraventie si poate fi sanctionata cu o amenda de pana 

la 10% din cifra de afaceri totala a contravenientului aferenta anului financiar anterior 
sanctionarii. 
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Factori de risc privind Oferta 

Admiterea la tranzactionare a Actiunilor si Drepturilor de Alocare pe BVB 

In vederea admiterii la tranzactionare pe BVB, atat Actiunile cat si Drepturile de Alocare 
trebuie sa indeplineasca o serie de conditii inclusiv cu privire la distribuirea unui numar 

suficient de astfel de valori mobiliare catre public. Desi la data autorizarii de catre CNVM a 
prezentului Prospect a fost obtinut acordul BVB nr 4690 din data de 25 martie 2008 privind 

admiterea la tranzactionare a Actiunilor si a Drepturilor de Alocare pe BVB nu exista nici o 

garantie ca cererea de admitere la tranzactionare va fi aprobata.  

Daca Drepturile de Alocare nu sunt admise la tranzactionare, investitorii nu vor putea sa 

dispuna de acestea pana la momentul in care Drepturile de Alocare sunt convertite in Actiuni. 

Acest fapt, precum si orice intarziere cu privire la admiterea la tranzactionare si tranzactionarii 

efective a Drepturilor de Alocare si Actiunilor ar putea afecta in mod negativ pretul de piata al 

acestora. 

Daca, ulterior Ofertei, cererea privind inregistrarea Majorarii de Capital la Registrul Comertului 

si Depozitarul Central va fi respinsa, detinatorii de Drepturi de Alocare vor fi indreptatiti 

exclusiv la rambursarea de catre Emitent a pretului Actiunilor Oferite subscrise in cadrul 

Ofertei. Astfel, investitorii care achizitioneaza Drepturi de Alocare de pe BVB sunt supusi 

riscului de a inregistra pierderi in cazul in care au achizitionat Drepturile de Alocare la un pret 
mai mare decat pretul de subscriere al Actiunilor in cadrul Ofertei. Pierderea va fi echivalenta 

cu diferenta dintre pretul de achizitie a Drepturilor de Alocare si pretul de subscriere a 
Actiunilor. 

Riscul unor eventualele intarzieri in realizarea etapelor aferente procesului de majorare a 

capitalului Emitentului  

In cazul in care, ulterior datei emiterii Drepturilor de Alocare, anumite etape aferente procesului 

de majorare a capitalului Emitentului precum inregistrarea acestuia la Registrul Comertului si 

Depozitarul Central vor suferi intarzieri, exista riscul prelungirii termenului la care Drepturile 

de Alocare vor putea fi schimbate in Actiuni. Pe durata perioadei de existenta a Drepturilor de 

Alocare, pana in momentul conversiei acestora in Actiuni, investitorii care detin Drepturi de 

Alocare nu vor pute sa exercite drepturile conferite Actionarilor. 

Oferta ar putea sa nu aiba ca efect crearea unei piete lichide pentru Actiuni si investitorii ar 

putea sa nu reuseasca sa revanda Actiunile la Pretul de Oferta sau la un pret mai mare 

Anterior acestei Oferte, Actiunile nu au fost tranzactionate pe o piata reglementata. Nu exista 

nicio garantie ca se va dezvolta o piata lichida ca rezultat al acestei Oferte sau ca pretul 

Actiunilor nu va scadea sub Pretul de Oferta. Pretul de Oferta al Actiunilor va fi stabilit in baza 

subscrierilor in cadrul Ofertei, dupa consultarea Managerului Ofertei (a se vedea capitolul 
„Termenii si Conditiile Ofertei”) si nu reprezinta in mod necesar un pret de referinta la care 

Actiunile vor fi tranzactionate pe BVB ca urmare a Ofertei. Emitentul nu poate estima 
eventualitatea ca interesul investitional sa duca la dezvoltarea unei piete pentru tranzactionarea 

Actiunilor sau cat de lichida ar putea fi o astfel de piata. Lichiditatea pietei pentru Actiuni va 
depinde intr-o anumita masura de numarul de Actiuni de pe piata, care, de asemenea, va 

depinde de numarul de Actiuni din Oferta vandute. De asemenea, investitorii ar putea sa nu 
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reuseasca sa revanda Actiunile la Pretul de Oferta, la un pret mai mare sau  ar putea sa nu 
reuseasca sa le revanda deloc. 

Actiunile nu au mai facut obiectul unei oferte publice de vanzare. Prin urmare, pretul 

Actiunilor poate fi mai volatil decat in cazul actiunilor unei companii deja listate 

Exista riscul sa nu se formeze o piata pentru Actiunile Emitentului dupa aceasta Oferta sau, in 
cazul in care se formeaza, sa nu se mentina, deoarece Actiunile nu au mai facut obiectul unei 

oferte de vanzare publica anterioare. Pietele de tranzactionare lichide sunt caracterizate in 

general de o volatilitate a pretului mai scazuta si o executare mai eficienta a ordinelor de 

vanzare sau cumparare. In cazul in care o piata de tranzactionare lichida nu se formeaza pentru 

Actiunile Oferite, pretul Actiunilor poate fi mult mai volatil, iar executarea unui ordin de 

vanzare sau cumparare pentru acestea poate fi mai dificila. Pretul Actiunilor poate fluctua 

semnificativ datorita unui numar de factori, unii dintre acestia aflati in afara controlului 

Emitentului. 

Volatilitatea pretului Actiunilor poate avea un efect negativ asupra detinatorilor acestor 

Actiuni 

Pretul de piata al Actiunilor poate fi volatil si inregistra scaderi semnificative si bruste. In 

consecinta, investitiile actionarilor Emitentului pot fi afectate in mod negativ. Scaderile de pret 

pot fi determinate de o multitudine de factori cum ar fi: diferenta dintre rezultatele anuntate de 
Emitent si estimarile analistilor, contracte importante, parteneriate strategice, fluctuatii in 

pozitia financiara si a rezultatelor operationale precum si ca urmare a volatilitatii generale ce 
poate caracteriza Bursa de Valori Bucuresti la un moment dat. 

Opriri frecvente ale Actiunilor de la tranzactionare  

Actiunile sunt oprite de la tranzactionare in cazul in care emitentii raporteaza evenimente 

deosebite sau apar situatii litigioase intre actionari. Un asemenea eveniment poate limita 

posibilitatea investitorilor de a vinde actiunile in orice moment dorit si induce riscul unei 
pierderi substantiale de valoare dupa reluarea tranzactionarii. 
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MOTIVELE OFERTEI SI UTILIZAREA FONDURILOR 

Daca toate Actiunile din Oferta vor fi vandute la Pretul de Oferta de 1,2 RON (reprezentand 

pretul mediu al Intervalului de Pret), fondurile brute obtinute in urma Ofertei se asteapta sa fie 

de aproximativ 59,58 milioane RON, iar fondurile nete se asteapta sa fie de aproximativ 58,12 

milioane RON, dupa deducerea comisioanelor si a celorlalte costuri aferente Ofertei si suportate 

de catre Emitent (incluzand comisionul Managerului Ofertei si tarifele platibile catre CNVM). 

O parte din fondurile nete rezultate in urma Ofertei vor fi folosite de catre Societate pentru 

realizarea programului de investitii pentru perioada 2008-2013, inclusiv pentru planul de 

relocare a facilitatilor de productie, iar o alta parte va fi folosita pentru finantarea societatilor 

din Grup – Plastsistem si Politub – prin majorari de capital.  

Investitiile pe care Emitentul a programat sa le realizeze in perioada 2008-2013 sunt detaliate in 

sectiunea „Planul de investitii al Grupului”din Capitolul „Descrierea Activitatii Emitentului”. 

Conform contractului incheiat intre Intermediar si Teraplast costul fix suportat de Emitent este 

de 39.000 EUR. Intermediarul va beneficia de un comision variabil de 2% din pretul tuturor 

actiunilor vandute in cadrul Ofertei. Fondurile care vor fi stranse in urma Ofertei vor fi 

diminuate in principal datorita: 

• comisionului CNVM ca urmare a aprobarii prospectului - 0,1% din valoarea ofertei; 

• comisionului BVB pentru tranzactionarea in Sectiunea de Piata POF – 0,09% din 

valoarea vanzarilor; 

• comisionului BVB pentru admitere si promovare la tranzactionare – 1.200 lei; 

• orice alte taxe si comisioane platibile in conformitate cu prevederile legale. 
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POLITICA PRIVIND DIVIDENDELE 

Conform dispozitiilor legale in vigoare la data Prospectului si a Actului Constitutiv, fiecare 

Actiune da dreptul la dividend. Dividendele se distribuie actionarilor proportional cu cota de 

participare la capitalul social varsat. 

Dividende nu pot fi distribuite decat din profitul determinat conform situatiilor financiare 
anuale intocmite in conformitate cu Reglementarile Contabile Romanesti ale Emitentului astfel 

cum sunt aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor. Profitul distribuibil sub forma de 

dividende se determina dupa prelevarea sumelor necesare formarii fondurilor de rezerva. 

Conform legii, din profitul societatii se va prelua, in fiecare an, cel putin 5% pentru formarea 

fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. De 

asemenea, se include in fondul de rezerva, excedentul obtinut prin vanzarea actiunilor la un curs 

mai mare decat valoarea lor nominala, daca acest excedent nu este intrebuintat la plata 

cheltuielilor de emisiune sau destinat amortizarilor. Actul Constitutiv prevede ca din profitul 
Emitentului se pot constitui si fonduri de rezerva destinate modernizarii, cercetarii si dezvoltarii 

de produse noi, investitiilor, reparatiilor precum si pentru alte destinatii stabilite de adunarea 
generala a actionarilor. 

In cadrul Adunarii Generale anuale, actionarii Emitentului hotarasc, pe baza propunerilor 
Consiliului de Administratie, daca se vor distribui dividende din profitul corespunzator anului 

financiar incheiat precum si cuantumul acestora. Dividendele se platesc in termenul stabilit de 

adunarea generala a actionarilor, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data aprobarii situatiei 

financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat. In caz contrar, societatea comerciala 

va plati daune-interese pentru perioada de intarziere, la nivelul dobanzii legale. 

In anul 2002, Emitentul a distribuit dividende in valoare totala de 2.382.072,8 RON, valoarea 

bruta a dividendului pe actiune fiind de 19,6 RON. De asemenea, Emitentul a aprobat si a 

distribuit dividende pentru anii financiari 2003, 2004 si 2005, in valoare totala de 5.520.683 

RON, 670.000 RON si respectiv 3.546.004 RON, valoarea dividendului pe actiune fiind de 

45,43 RON, 5,51 RON si 29,18 RON pentru anii financiari mentionati. Emitentul nu a distribuit 

dividende pentru anul financiar 2006, reinvestind tot profitul corespunzator. Consiliul de 

Administratie al Emitentului intentioneaza sa propuna reinvestirea profitului corespunzator 

anului financiar 2007 in scopul sustinerii planurilor de dezvoltare. Valoarea dividendelor, in 
cazul in care se va hotara distribuirea acestora, va depinde veniturile viitoare, de situatia 

financiara a Emitentului, de cerintele de capital, precum si de alti factori. Nu exista garantii ca 
Emitentul va obtine profituri distribuibile in viitor.  
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DILUAREA DETINERILOR CA URMARE A OFERTEI 

Capitalul social al Emitentului la data de 31 decembrie 2007 a fost de 24.822.990 RON.  

Inaintea majorarii capitalului social al Emitentului, Dl. Dorel Goia detinea un numar de 
97.711.512 actiuni, corespunzator unui procent de 39,36%, Dl. Emanoil Ioan Viciu detinea 

60.888.854 actiuni, corespunzator unui procent de 24,52%, SIF Banat Crisana detinea 
32.476.578 actiuni, corespunzator unui procent de 13,08% iar Marley Magyarorszag Zrt. detinea 

22.885.589 actiuni, corespunzator unui procent de 9,21%.  

In cazul majorarii de capital cu 20% si al subscrierii integrale a Ofertei, Dl. Dorel Goia va 

detine un numar de 97.711.512 actiuni, corespunzator unui procent de 32,80%, Dl. Emanoil 

Ioan Viciu va detine 60.888.854 actiuni, corespunzator unui procent de 20,44%, SIF Banat 

Crisana va detine 32.476.578 actiuni, corespunzator unui procent de 10,903% iar Marley 

Magyarorszag Zrt. va detine 22.885.589 actiuni, corespunzator unui procent de 7,68%. 

In cazul majorarii de capital cu 25% si al subscrierii integrale a Ofertei, Dl. Dorel Goia va 

detine un numar de 97.711.512 actiuni, corespunzator unui procent de 31,49%, Dl. Emanoil 

Ioan Viciu va detine 60.888.854 actiuni, corespunzator unui procent de 19,62%, SIF Banat 

Crisana va detine 32.476.578 actiuni, corespunzator unui procent de 10,47% iar Marley 

Magyarorszag Zrt. va detine 22.885.589 actiuni, corespunzator unui procent de 7,38%. 
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INFORMATII FINANCIARE SELECTATE 

Potrivit declaratiei Grupului, situatiile financiare pentru perioada de 3 ani incheiata la 31 

decembrie 2006 au fost auditate. Deloitte, auditor autorizat, a auditat situatiile financiare IFRS 

ale Emitentului pentru perioada de trei ani incheiata la 31 decembrie 2006 si a emis raportul de 

audit asupra acestor situatii financiare, la care se face referire in acest Prospect.  

Responsabilitatea Deloitte pentru continutul Prospectului este limitata la rapoartele mentionate 

anterior si declaratiile de responsabilitate apartinand Deloitte Audit SRL au fost incluse in 

rapoartele respective.  

Auditarea situatiilor financiare ale Emitentului a fost efectuata in conformiate cu Standardele 

Internationale de Audit, al caror obiectiv este ca auditorul sa isi formeze o opinie privind faptul 

daca situatiile financiare prezinta, sub toate aspectele semnificative, pozitia financiara, 

rezultatele operatiunilor si fluxurile de numerar in conformitate cu  Standardele Internationale 

de Raportare Financiara (IFRS). Standardele Internationale de Audit prevad ca auditul sa fie 
efectuat pentru a obtine o asigurare rezonabila ca situatiile financiare nu contin erori 

semnificative. Avand in vedere ca un audit incorporeaza conceptul de testare selectiva a datelor, 
lucru care este bazat pe judecata profesionala, atat in ce priveste selectia conturilor, cat si 

numarul tranzactiilor testate, auditul este supus unor riscuri inerente privind posibilitatea 
existentei unor erori semnificative care sa nu fi fost detectate. Mai mult, un audit nu se refera la 

posibilitatea aparitiei unor erori semnificative in viitor. 

Grupul declara ca, dupa cunostinta sa, informatiile preluate din rapoartele auditorilor financiari 
au fost reproduse cu acuratele si ca nu au fost omise nici nu fel de fapte care ar face aceste 

informatii incorecte sau inexacte. Emitentul declara ca informatiile din situatiile financiare IFRS 
auditate au fost reproduse cu acordul auditorului si mentioneaza ca auditorii nu sunt legati de 

Emitent sau de nici una dintre declaratiile facute in acest Prospect de catre Emitent.  

Dupa admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata a Actiunilor, situatiile financiare ale 

acestuia vor fi auditate de auditori financiari care au dreptul de a audita situatiile financiare ale 

entitatilor ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe pietele reglementate, 

inregistrati la CNVM, in baza protocolului incheiat cu Camera Auditorilor Financiari din 

Romania. Deloitte este inregistrata la CNVM si autorizata sa auditeze situatiile financiare ale 

unor astfel de entitati.  

Urmatoarele date financiare selectate au la baza situatiile financiare auditate ale Grupului, 

intocmite in conformitate cu IFRS la 31 decembrie 2004, 2005 si 2006. Aceste date financiare 

selectate trebuie citite impreuna cu situatiile financiare mentionate, precum si informatiile din 

Capitolul “Situatia financiara si rezultatele Emitentului”.  
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Contul de Profit si Pierdere Consolidat 

 Perioada de şase luni încheiată la 30 iunie, Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie,
2007 2006 2006 2005 2004

(neauditat) (neauditat) (auditat) (auditat) (auditat)
(mii RON) (mii RON) (mii RON) (mii RON) (mii RON)

Venituri 93.364 62.841 156.821 121.824 110.506
Costul vânzărilor (72.171) (47.476) (118.102) (87.879) (78.295)

Profit brut                    21.193                           15.365                 38.719                 33.945                 32.211     

Venituri din investiŃii 86 80 146 150 117
Alte câştiguri 2.571 353 1.237 1.071 772
Alte venituri 2.358 736 1.188 570 402
Cheltuieli de distributie (3.840) (1.331) (5.962) (3.888) (171)
Cheltuieli administrative (10.027) (9.693) (19.657) (15.513) (18.198)
Cheltuieli financiare (954) (609) (1.668) (1.199) (1.347)
Alte cheltuieli (1.143) (1.200) (2.759) (1.778) (1.100)

Profit înainte de impozitare 10.244 3.701 11.244 13.358 12.686

Cheltuiala cu impozitul pe 
profit (1.586) (867) (2.056) (2.120) (2.529)

Profitul perioadei 8.658 2.834 9.188 11.238 10.157

Atribuibil: 

DeŃinătorilor de capital propriu 
ai societăŃii mamă 8.455 2.834 9.188 11.238 10.157
Interese minoritare 203 - - - -

Profit pe acŃiune(1)

De bază (RON/ acŃiune) 71 23 76 92 84 

 

Sursa: Situatii financiare intocmite conform IFRS 

Nota:(1)Profitul net per actiune se calculeaza impartind profitul atribuibil actionarilor Grupului la numarul mediu 

ponderat de actiuni ordinare existente in cursul anului 
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Bilant contabil Consolidat 

  31 decembrie,
2006 2005 2004

(neauditat) (auditat) (auditat) (auditat)
(mii RON) (mii RON) (mii RON) (mii RON)

ACTIVE

Active pe termen lung

Imobilizări corporale 85.672 65.400 56.833 46.916
Alte imobilizări necorporale 1.472 1.404 1.240 1.006
Alte imobilizări  financiare 12 102 101 100

Total active pe termen lung 87.156 66.906 58.174 48.022

Active circulante

Stocuri 23.051 16.406 14.011 12.781
CreanŃe comerciale şi alte creanŃe

38.409 29.984 20.865 13.595
Alte active circulante 156 71 109 114
Numerar şi conturi bancare 4.042 4.328 4.466 2.452

Total active circulante 65.658 50.789 39.451 28.942

Total active 152.814 117.695 97.625 76.964

CAPITAL PROPRIU ŞI 
DATORII

Capital şi rezerve

Capital social 34.675 34.675 34.675 34.675
Rezerve 3.667 3.667 3.667 3.667
Rezultat reportat 27.431 17.370 11.727 1.160

Capital propriu atribuibil 
deŃinătorilor de capital propriu ai 
societăŃii mamă 65.773 55.712 50.069 39.502

Interese minoritare 3.277 0 0 0

Total capital propriu 69.050 55.712 50.069 39.502

Datorii pe termen lung
Împrumuturi pe termen lung 16.302 10.616 10.644 8.343
Obligatii legate de pensii 4.765 4.100 2.969 2.078
Datorii cu impozitul amânat 392 265 1.092 1.615

Total datorii pe termen lung 21.459 14.981 14.705 12.036

Datorii curente

Datorii comerciale şi alte datorii 31.010 22.382 15.038 10.898
Împrumuturi pe termen scurt 24.226 18.525 12.630 8.643
Datorii cu impozitul curent 914 605 621 765
Provizioane curente 161 161
Alte datorii curente 5.994 5.329 4.562 5.120

Total datorii curente 62.305 47.002 32.851 25.426

Total datorii 83.764 61.983 47.556 37.462

Total capital propriu şi datorii 152.814 117.695 97.625 76.964

30 iunie 2007

 
 

Sursa: Situatii financiare intocmite conform IFRS 
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Situatia Fluxurilor de Trezorerie ale Grupului 

   Perioada de sase luni 
încheiată la 30 iunie, Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie,

2007 2006 2005 2004
(neauditat) (auditat) (auditat) (auditat)
(mii RON) (mii RON) (mii RON) (mii RON)

Fluxuri de numerar din activităŃi operaŃionale
Profitul brut al anului 10.244 11.244 13.358 12.686
Cheltuieli financiare 913 1.477 1.137 1.347
Venituri din investiŃii (86) (146) (150) (117)
(Câştig)/pierdere din vânzarea sau casarea de 
mijloace fixe (37) 9 (490) (188)
Cresterea provizionului pentru creanŃele incerte 452 161 72 55
Creştere / (Descreştere) a provizioanelor pentru 
stocuri 75 197 - -
Amortizarea activelor pe termen lung 3.470 7.188 6.619 5.305
Cheltuieli beneficii angajati pensii 665 1.131 891 674
(Câştig)/pierdere net(ă) din schimb valutar (1.789) (1.191) (45) 1.751
Cheltuieli cu provizioanele - 161 - -
Fond comercial negativ (1.823) - - -

- - - -
Măşcări în capitalul circulant - - - -
Creştere creanŃe comerciale şi alte creanŃe (2.381) (9.279) (7.342) (3.327)
Creştere stocuri (4.040) (2.593) (1.230) (2.627)
(Creştere)/descreştere alte active (82) 38 5 755
Creştere datorii comerciale şi alte datorii 4.274 7.344 4.140 3.693
Creştere alte datorii 298 752 1.785 97

Numerar generat din activităŃi operaŃionale 10.153 16.493 18.750 20.104

Dobânzi plătite (994) (1.460) (1.135) (1.654)
Impozit pe profit plătit (1.409) (2.900) (2.787) (3.466)

Numerar net generat din activităŃi operaŃionale 7.750 12.133 14.828 14.984

Fluxuri de numerar din activităŃi investiŃionale
InvestiŃii în valori mobiliare - (1) (1) -
Dobânzi încasate 58 140 119 57
RedevenŃe şi alte venituri încasate din investiŃii 1 - 16 8
Alte dividende încasate 26 6 15 52
PlăŃi aferente imobilizărilor corporale (12.728) (14.889) (16.407) (10.819)
Venituri din vânzarea de imobilizări corporale 37 98 1.104 226
PlăŃi aferente imobilizărilor necorporale (241) (594) (604) (894)
AchiziŃie de filiale (2.037) - - -

Numerar net (utilizat în)/generat din activităŃi 
investiŃionale (14.884) (15.240) (15.758) (11.370)

Fluxuri de numerar din activităŃi de finanŃare
Încasări din împrumuturi 7.498 14.227 11.182 4.430
Rambursari de împrumuturilor (465) (7.338) (4.957) (2.732)
PlăŃi de leasing (226) (336) (277) (189)
Dividende plătite către: - -

- deŃinătorilor de capital propriu ai societăŃii mamă - (3.546) (3.017) (3.174)

Numerar net utilizat (generat) în activităŃi de 
finanŃare 6.807 3.007 2.931 (1.665)

Creştere netă a numerarului şi a echivalentelor 
de numerar (327) (100) 2.001 1.949
Numerar şi echivalente de numerar la începutul 
anului financiar 4.328 4.466 2.452 521
Efectele ratelor de schimb asupra soldului de 
numerar în valute 41 (38) 13 (18)
Numerar şi echivalente de numerar la sfârşitul 
anului financiar 4.042 4.328 4.466 2.452 

 

Sursa: Situatii financiare intocmite conform IFRS 
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SITUATIA FINANCIARA SI REZULTATELE EMITENTULUI 

Datele financiare prezentate in acest capitol au la baza situatiile financiare consolidate auditate 

ale Grupului, intocmite in conformitate cu IFRS la 31 decembrie 2004, 31 decembrie 2005 si 31 

decembrie 2006 si situatiile financiare consolidate neauditate ale Grupului, intocmite in 

conformitate cu IFRS la 30 iunie 2007. Datele financiare selectate trebuie corelate cu situatiile 

financiare mentionate, precum si cu informatiile prezentate in Capitolul „Informatii financiare 

selectate”. Datele operationale sunt extrase din Raportari ale managementului pentru anii 2004, 

2005 si 2006, respectiv primele 6 luni din anul 2007. 

Prezentare generala 

Principalele activitati ale Grupului includ productia de tevi si profile din PVC, granule 

plastifiate si rigide din PVC, panouri si tamplarie din PVC, tevi din polietilena, tevi din 

polipropilena, fitinguri si placi din teracota, fitinguri si comercializarea de cabluri, tevi din 

polietilena etc. 

Situatiile financiare consolidate incorporeaza situatiile financiare ale Emitentului, ale filialei 

(SC Plastsistem SA) si ale filialei controlate in comun cu o alta companie (SC Politub SRL). 

Emitentul este unul din cei mai importanti producatori de tevi din materiale plastice din 

Romania. 

Factori semnificativi care afecteaza rezultatele Grupului 

Evolutia preturilor materiilor prime si materialelor 

Cheltuielile cu materiile prime, cum ar fi suspensie PVC, granule tip PE80/100 sau granule 
B200 reprezinta componenta cea mai importanta a costului de productie.  Istoric preturile 

principalelor materii prime folosite de Grup au cunoscut fluctuatii importante. Este de mentionat 
faptul ca desi evolutia pretului materiei prime se manifesta in mod direct in pretul produsului 

finit exista un decalaj dat de intervalul de timp necesar incorporarii informatiei. 

Realizarea investitiilor planificate pentru 2008 – 2013 

Pentru cresterea volumului productiei si mentinerea competitivitatii acestora sunt necesare 

investitii in capacitati de productie noi si finalizarea celor in curs.  

Sezonalitate 

In trimestrul intai, veniturile Grupului din vanzarea produselor finite sunt substantial mai mici, 
urmand sezonalitatea din domeniul constructiilor. In aceasta perioada de timp, Grupul 

efectueaza lucrari de intretinere a echipamentelor tehnologice. Efectul combinat se reflecta in 

rezultatele operationale mai mici in primul trimestru din an. In al treilea si al patrulea trimestru 

al anului, Grupul inregistreaza cele mai importante vanzari. Ca urmare a acestei sezonalitati, 

rezultatele operationale si cerintele privind capitalul de lucru variaza si este de asteptat sa 

continue sa aiba o variatie sezoniera. 
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Variatii ale cursului de schimb  

Contractele incheiate de Grup pentru activitatea de export sunt denominate in USD si EUR. 

Pentru perioada 2004 – 2006, aprecierea monedei nationale fata de EUR si USD a avut un 

impact negativ asupra veniturilor exprimate in Lei obtinute din aceasta activitate. De asemenea, 

toate imprumuturile pe termen lung contractate inainte de 30 iunie 2007 sunt denominate in 

USD sau EUR. In viitor, evolutia monedei nationale va continua sa afecteze rezultatele 

Grupului.  

Principalele Politici Contabile 

Ca urmare a incertitudinilor inerente activitatilor desfasurate de Grup, managementul acestuia 

trebuie sa emita anumite ipoteze care ii solicita acestuia sa elaboreze judecati dificile, subiective 

si complexe. 

Urmatoarele paragrafe descriu acele politici contabile pe care Grupul le considera a fi 
importante pentru intelegerea situatiilor financiare intocmite in conformitate cu IFRS, inclusiv 

politici privind judecati subiective sau complexe. O descriere mai detaliata a acestor politici 

contabile poate fi gasita in notele la situatiile financiare ale Grupului.  

Bazele intocmirii situatiilor financiare 

Situatiile financiare ale Grupului au fost elaborate in conformitate cu IFRS. Acestea nu sunt 
situatiile financiare statutare ale Grupului. 

Grupul organizeaza contabilitatea in Lei si elaboreaza situatiile financiare statutare conform 

Reglementarilor Contabile Romanesti. Situatiile financiare conform IFRS au la baza situatiile 
financiare statutare, cu ajustarile si reclasificarile necesare in scopul unei prezentari corecte 

conform IFRS. Situatiile financiare au fost elaborate folosind conventia costului istoric, cu 
exceptia celor mentionate in politicile contabile prezentate in notele la situatiile financiare IFRS 

ale Grupului.  

Bazele consolidarii 

Situatiile financiare consolidate incorporeaza situatiile financiare ale Emitentului, ale filialei si 

ale entitatii controlate in comun. Controlul este obtinut atunci cand o companie are puterea de a 
guverna politicile financiare si operationale ale unei entitati pentru a obtine beneficii din 

activitatile acesteia din urma. 

Profitul filialei achizitionate in cursul anului este inclus in contul de profit si pierdere consolidat 
de la data achizitiei. 

Acolo unde este necesar, sunt efectuate corectii asupra situatiilor financiare ale filialei pentru a 
aduce politicile contabile ale acesteia in conformitate cu cele utilizate de Emitent. 

Toate tranzactiile in cadrul grupului, soldurile, veniturile si cheltuielile sunt eliminate complet 

din consolidare.  

Interesele minoritare in activele nete (exclusiv fondul de comert) ale filialei consolidate sunt 

identificate separat de capitalul propriu al Grupului. Interesele minoritare constau din suma 
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acelor interese la data combinarii originare de intreprinderi si din partea minoritara din 
modificarile in capitalul propriu incepand cu data combinarii.  

Combinarea de intreprinderi 

Achizitiile de filiale si activitati sunt contabilizate utilizad metoda achizitiei. Costul combinarii 

de intreprinderi este masurat ca fiind suma valorilor juste (la data schimbului) ale activelor 
cedate, ale datoriilor estimate sau asumate si ale instrumentelor de capital emise de Grup in 

schimbul controlului societatii achizitionate, plus orice costuri atribuible direct combinarii de 

intreprinderi. Activele, datoriile si datoriile potentiale identificabile ale societatii achizitionate  

care indeplinesc conditiile pentru a fi recunoscute conform IFRS 3 “Combinarea de 

intreprinderi” sunt recunoscute la valoarea justa minus costurile de vanzare la data achizitiei. 

Interesele actionarilor minoritari in societatea achizitionata sunt masurate initial ca fiind 

proportia minoritara a valorii juste nete a activelor, datoriilor si datoriilor potentiale 

recunoscute. 

Interesele in entitati controlate in comun 

Grupul isi raporteaza interesele in entitati controlate in comun utilizand consolidarea 
proportionala. Partea Grupului din activele, datoriile, veniturile si cheltuielile entitatilor 

controlate in comun sunt combinate cu elementele echivalente din situatiile financiare 

consolidate, linie cu linie. 

Acolo unde Grupul efectueaza tranzactii cu entitatile sale controlate in comun, profiturile si 

pierderile nerealizate sunt eliminate in masura intereselor Grupului in etitatea controlata in 

comun. 

Contabilizarea efectelor hiperinflatiei 

In anii anteriori, Romania a inregistrat un nivel relativ ridicat al inflatiei si a fost considerata 

hiperinflationista conform definitiei din IAS 29 „Raportarea Financiara in Economii 

Hiperinflationiste” (“IAS 29”). IAS 29 prevede ca situatiile financiare elaborate in moneda unei 

economii hiperinflationiste sa fie exprimate in unitatea de masura valabila la data bilantului. 

Deoarece caracteristicile mediului economic din Romania arata ca hiperinflatia a incetat, 

incepand cu 1 ianuarie 2004 Grupul nu mai aplica prevederile IAS 29. In consecinta, sumele 

exprimate in unitatea de masura valabila la 31 decembrie 2003 sunt tratate ca baza a sumelor din 

prezentele situatii financiare. 

Actualizarea la inflatie a fost calculata utilizand factorii de conversie obtinuti pe baza Indicilor 

Preturilor de Consum din Romania, publicati de Comisia Nationala de Statistica.  

Imobilizari necorporale 

Licentele programelor informatice achizitionate sunt capitalizate pe baza costurilor de achizitie 
si punere in functiune a acestora. Aceste costuri sunt amortizate pe perioada de viata utila 

estimata (intre un an si cinci ani). Costurile asociate dezvoltarii sau intretinerii programelor 

informatice sunt recunoscute drept cheltuiala in momentul efectuarii acestora. 
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Imobilizari corporale 

Categoria cladirilor cuprinde in principal cladiri asociate activelor de exploatare (de ex. cladiri 

aferente halelor de productie, depozitelor, etc.) si cladiri administrative. Celelalte active 

corporale cuprind linii de prelucrare, utilaje si echipamente de productie, matrite, vehicule etc. 

Imobilizarile corporale sunt inregistrate la cost, iar valoarea acestora este actualizata la puterea 

de cumparare echivalenta a monedei nationale la 31 decembrie 2003 pentru bunurile 

achizitionate inainte de 1 ianuarie 2004, minus amortizarea cumulata si provizionul pentru 

depreciere, atunci cand este cazul. 

Activele achizitionate dupa 1 ianuarie 2004 sunt inregistrate la cost minus amortizare cumulata 

si provizionul pentru depreciere, atunci cand este cazul.  

Costurile ulterioare sunt incluse in valoarea contabila a activului sau recunoscute ca imobilizare 

separata, dupa caz, doar cand este probabil ca viitoarele beneficii economice asociate acestuia sa 

revina Grupului, iar costul bunului sa poata fi masurat cu certitudine. Toate celelalte activitati de 
intretinere si reparatii sunt incluse in contul de profit si pierdere in cursul exercitiului financiar 

in care au fost efectuate. 

Amortizarea imobilizarilor corporale este calculata folosind metoda liniara pentru alocarea 

costurilor pana la valorile reziduale pe parcursul perioadelor de viata utila ale acestora, dupa 

cum urmeaza: 

Categoria imobilizarilor corporale Durata in ani 

Cladiri  10 – 50

Utilaje si echipamente 3 – 30

Vehicule 5 – 6

Instalatii si fitinguri 3 – 15

Terenurile si imobilizarile in curs nu sunt amortizate. 

Leasingul 

Leasingurile sunt clasificate ca leasinguri financiare atunci cand termenii leasingului transfera in 
mod substantial toate riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate catre locatar. Toate 

celelalte leasinguri sunt clasificate ca leasinguri operationale. 

Activele detinute prin leasing financiar sunt recunoscute initial ca active ale Grupului la 

valoarea justa din faza initiala a leasingului sau, daca aceasta este mai mica, la valoarea curenta 
a platilor minime de leasing. Datoria corespunzatoare fata de locator este inclusa in bilantul 

contabil ca obligatie de leasing financiar.  

Platile de leasing sunt proportionate intre costuriloe financiare si reducerea obligatiei de leasing, 
astfel incat sa se obtina o rata constanta a dobanzii aferente soldului ramas al datoriei. Costurile 

de finantare sunt inregistrate direct in contul de profit si pierderi. 
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Stocuri 

Stocurile sunt inregistrate la valoarea cea mai mica dintre costul lor si valoarea realizabila neta 

estimata. Costul se calculeaza pe baza costului mediu ponderat. Atunci cand este nevoie, se 

constituie un provizion pentru stocurile cu miscare lenta si invechite pentru a ajunge la valoarea 

realizabila neta. Stocurile vechi sau defecte identificate separat sunt provizionate in totalitate 

sau casate.  

Creante comerciale 

Creantele comerciale sunt initial recunoscute la valoarea justa si, ulterior, sunt masurate la 

costul amortizat folosind metoda dobanzii efective, minus provizionul pentru depreciere. 

Politica contabila a Grupului pentru deprecierea creantelor este sa se constituie provizioane 

pentru toate soldurile mai vechi de 365 de zile si sa provizioneze in proportie de 50% creantele 

comerciale cu o vechime cuprisa intre 180 si 365 zile. Pentru soldul ramas al sumei de incasat, 

entitatea analizeaza, mai intai, daca exista dovada justa a deprecierii, individual pentru sumele 
de incasat care sunt in sine, semnificative, si cumulat pentru crentele care nu sunt in sine 

semnificative. Activele care sunt evaluate individual in vederea deprecierii si pentru care 
deprecierea pierderilor este recunoscuta, nu sunt incluse in evaluarea colectiva a deprecierii. 

Imprumuturi 

Imprumuturile sunt initial recunoscute la valoarea justa, minus costurile efectuate cu 
operatiunea respectiva. Ulterior, acestea sunt inregistrate la costul amortizat; orice diferenta 

dintre intrari (mai putin costurile aferente tranzactiei) si valoarea de rambursare este recunoscuta 
in contul de profit si pierdere pe perioada imprumuturilor, folosind metoda dobanzii efective. 

Impozit pe profit datorat  

Impozitul pe profit datorat este inclus in situatiile financiare conform legilor din Romania in 

vigoare la data bilantului. Cheltuiala cu impozitul pe profit cuprinde impozitul curent si 

impozitul amanat si este recunoscuta in contul de profit si pierdere, exceptie facand cazul in care 

se refera la tranzactii care sunt recunoscute direct in capital, in aceeasi perioada sau intr-una 

diferita.  

Impozitul pe profit curent este suma anticipata a fi platita sau recuperata de la autoritatile fiscale 

in legatura cu profitul sau pierderile impozabile pentru perioada actuala si pentru cele 

anterioare. Impozitele, altele decat cel pe profit, sunt inregistrate in cadrul cheltuielilor 
operationale. 

Impozitul pe profit amanat este determinat in intregime, pe baza metodei pasivului bilantier, 

avand in vedere diferentele temporare dintre baza fiscala a activelor si datoriilor si valoarea 

contabila a acestora in situatiile financiare. Cu toate acestea, impozitul pe profit amanat nu este 

inregistrat daca acesta rezulta din recunoasterea initiala a unui activ sau a unei datorii intr-o 
tranzactie alta decat o fuziune/achitie de societati care, la data tranzactiei, nu afecteaza nici 

profitul sau pierderea contabila, nici profitul sau pierderea supuse impozitarii. Impozitul pe 
profitul amanat se stabileste folosind ratele de impozitare (si legislatia) in vigoare la data 

bilantului si care sunt anticipate a se aplica atunci cand se va realiza creanta privind impozitul 
pe profit amanat sau cand se va plati datoria cu impozitul pe profit amanat. 
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Creantele privind impozitul pe profit amanat sunt recunoscute in masura in care este probabil sa 
fie suficient profit impozabil disponibil pentru a fi utilizate diferentele temporare. 

Datorii comerciale si alte datorii 

Datoriile comerciale si alte datorii sunt initial recunoscute la valoarea justa si, ulterior, sunt 

masurate la costul amortizat folosind metoda dobanzii efective. 

Beneficii pentru angajati 

Grupul, in cursul activitatii sale, face plati catre bugetul de stat si bugetele de asigurari sociale in 

numele angajatilor sai. Toti angajatii Grupului fac parte din planul public de pensii, care este un 
plan cu contributii definite. Aceste plati sunt recunoscute in contul de profit si pierdere 

impreuna cu cheltuielile salariale.  

Beneficii in momentul pensionarii 

Contributiile la planurile de pensii definite sunt recunoscute drept cheltuiala atunci cand 

angajatii au lucrat o perioada cara ii indreptateste sa primeasca aceste contributii. Obligatia 
privind drepturile de pensionare recunoscuta in bilantul contabil reprezinta obligatia beneficiilor 

definite, ajustata la castigurile si pierderile actuariale nerecunoscute si orice costuri 
postangajare.  

Cheltuieli sociale 

Grupul inregistreaza costuri cu angajatii pentru furnizarea unor beneficii precum tichete de 
masa. In principal, aceste sume reprezinta un cost implicit al angajarii si, in consecinta, a fost 

inclus in cheltuielile salariale. 

Provizioane 

Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli sunt recunoscute cand Grupul are o obligatie legala sau 
implicita ca urmare a unor evenimente trecute, si este probabil ca va fi necesara utilizarea de 

resurse pentru indeplinirea obligatiei respective si poate fi facuta o estimare sigura a sumei. 

Atunci cand exista un numar de obligatii similare, posibilitatea de a avea nevoie de un flux de 

numerar pentru indeplinirea obligatiilor este stabilita luand in considerare clasa de obligatii in 

totalitate. 

Recunoasterea veniturilor 

Veniturile sunt recunoscute la nivelul sumei primite sau care urmeaza a fi primita. Cand 
valoarea justa a bunurilor primite intr-o tranzactie de schimb in natura nu poate fi masurata 

fiabil, veniturile se recunosc la valoarea justa a bunurilor sau serviciilor furnizate in 

contrapartida. 

Veniturile din vanzarea de bunuri sunt recunoscute atunci cand sunt satisfacute urmatoarele 

conditii: 

• Grupul a transferat catre cumparator toate riscurile si beneficiile semnificative aferente 
dreptului de proprietate asupra bunurilor; 
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• Grupul nu retine nici o implicare manageriala intr-o masura de obicei asociata dreptului 
de proprietate si nici controlul efectiv asupra bunurilor vandute; 

• Suma veniturilor poate fi masurata intr-o maniera credibila. 

Este probabil ca beneficiile economice asociate tranzactiei sa intre in entitate, iar costurile 

inregistrate sau ce urmeaza a fi inregistrate cu privire la tranzactie pot fi masurate intr-o maniera 
credibila. 

Compensari si tranzactii barter  

O parte a prestatiilor si achizitiilor sunt efectuate prin compensari sau schimb de marfuri fara 

numerar. Aceste tranzactii au in general forma unei decontari directe prin bunuri si servicii 

diferite de la clientul final (schimb de marfuri) sau anularea soldurilor printr-un lant implicand 
mai multe societati. 

Vanzarile si cumpararile care se asteapta a fi reglate prin schimb in natura sau compensari fara 

numerar sunt recunoscute pe baza estimarilor conducerii Grupului privind valoarea justa care 

urmeaza a fi primita sau la care urmeaza a se renunta prin compensarile non-numerar. Valoarea 

justa este stabilita prin referire la informatiile de pe piata. 

Rezultate din exploatare 

Cifra de afaceri  

Grupul a obtinut venituri din urmatoarele activitati: vanzarea productiei proprii, vanzarea 

marfurilor si din alte activitati. Veniturile din alte activitati au avut o contributie redusa la cifra 
de afaceri a Grupului in cursul perioadei analizate.  

Tabelul de mai jos prezinta cifra de afaceri pentru exercitiile financiare incheiate la 31 

decembrie 2004, 31 decembrie 2005, 31 decembrie 2006 si pentru perioadele de sase luni 

incheiate la 30 iunie 2006, respectiv 30 iunie 2007: 

Perioada de şase luni încheiată la 30 iunie, Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie,

2007 2006 2006 2005 2004

(neauditat) (neauditat) (auditat) (auditat) (auditat)
(mii RON) (mii RON) (mii RON) (mii RON) (mii RON)

Vanzari productie proprie 72.533 53.488 132.912 109.661 99.825

Venituri din vanzarea marfurilor 19.621 8.657 22.505 10.975 10.070

Venituri din alte activitati 1.210 696 1.404 1.188 611

Venituri 93.364                         62.841                    156.821           121.824            110.506                

Sursa: Situatii financiare intocmite conform IFRS 

Tabelul de mai jos prezinta detalii privind vanzariile pe grupe de produse finite  pentru 
exercitiile financiare incheiate la 31 decembrie 2004, 31 decembrie 2005, 31 decembrie 2006 si 

pentru perioadele de sase luni incheiate la 30 iunie 2006, respectiv 30 iunie 2007: 
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Perioada de şase luni încheiată la 30 iunie, Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie,
2007 2006 2006 2005 2004

(neauditat) (neauditat) (auditat) (auditat) (auditat)
(mii RON) (mii RON) (mii RON) (mii RON) (mii RON)

Tevi PVC 21.294                         14.535                    37.731             27.935              31.111                 
Granule PVC 14.290                         12.011                    25.522             23.677              14.902                 
Profile PVC 12.785                         9.114                      22.229             22.729              28.206                 
Profile de ferestre si usi (PVC si Al) si 
geam termopan 7.896                           5.528                      17.011             12.687              4.467                   
Tevi de polipropilena (PP) 5.062                           2.393                      5.959               4.210                4.008                   
Tevi de polietilena (PE) 5.568                           5.646                      14.708             10.981              9.551                   
Cahle de teracota 2.714                           2.837                      5.808               5.677                5.562                   
Fitinguri 2.192                           1.298                      3.075               1.595                2.018                   
Altele 732                              126                         869                  170                   -                      

Total 72.533                         53.488                    132.912           109.661            99.825                  

Sursa: Situatii financiare intocmite conform IFRS 

Tabelul de mai jos prezinta detalii privind vanzarile pe grupe de marfuri pentru exercitiile 
financiare incheiate la 31 decembrie 2004, 31 decembrie 2005, 31 decembrie 2006 si pentru 

perioadele de sase luni incheiate la 30 iunie 2006, respectiv 30 iunie 2007: 

Perioada de şase luni încheiată la 30 iunie, Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie,

2007 2006 2006 2005 2004

(neauditat) (neauditat) (auditat) (auditat) (auditat)
(mii RON) (mii RON) (mii RON) (mii RON) (mii RON)

Tevi de polietilena (PE) 3.540                           1.230                      3.523               2.154                972                      
Placi de teracota 1.124                           -                         -                   -                    -                      
Profile de ferestre si usi (PVC si Al) si 
geam termopan 705                              -                         -                   -                    -                      
Fitinguri 4.387                           2.145                      5.720               3.268                4.458                   
Cabluri 2.337                           3.545                      7.576               2.732                1.615                   
Alte marfuri 6.700                           1.737                      5.686               2.821                3.025                   
Tevi si profile PVC 828                              -                         -                   -                    -                      

Total 19.621                         8.657                      22.505             10.975              10.070                  

Sursa: Situatii financiare intocmite conform IFRS 

In perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2007, cifra de afaceri a crescut cu 49% de la 

62.841 mii Lei la 93.364 mii Lei comparativ cu perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2006, 

datorita unor venituri mai mari atat din vanzarea productiei proprii cat si a marfurilor. Cresterea 

semnificativa inregistrata in primul semestru al anului 2007 comparativ cu perioada similara a 

anului 2006 se datoreaza atat cresterii volumului activitatii Emitentului si SC Politub SRL, 
consolidata in proportie de 50%, cat si faptului ca incepand cu semestrul intai al anului 2007 

situatiile financiare ale Grupului includ si veniturile filialei SC Plastsistem SA, consolidarea 
fiind urmarea obtinerii procentului de control in luna martie 2007. Din totalul vanzarilor 

Grupului pe semestrul intai al anului 2007, 6.322 mii Lei provin de la filiala.  

Cresterea vanzarilor de produse finite se datoreaza atat cantitatilor mai mari produse si 

vandute cat si evolutiei favorabile a preturilor. 

Astfel in perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2007, cantitatea de tevi PVC vanduta a 
crescut cu 40%  de la aproximativ 3.732 tone la 5.227 tone comparativ cu perioada de sase luni 

incheiata la 30 iunie 2006, cantitatea de profile PVC vanduta a crescut cu 29%  de la 
aproximativ 1.575 tone la 2.034 tone, cantitatea de granule PVC vanduta a crescut cu 13%  de la 

aproximativ 3.996 tone la 4.520 tone, iar cantitatea de tevi PP vanduta a crescut cu 88%  de la 
aproximativ 346 tone la 653 tone.  
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In anul incheiat la 31 decembrie 2006, cifra de afaceri a crescut cu 29% de la 121.824 mii Lei la 
156.821 mii Lei comparativ cu perioada incheiata la 31 decembrie 2005, datorita unor venituri 

mai mari atat din vanzarea productiei proprii cat si a marfurilor. Cresterea vanzarilor in anul 
incheiat la 31 decembrie 2006 se datoreaza in principal urmatoarelor: vanzarile de tevi PVC au 

crescut cu 35% de la 27.935 mii Lei la 37.731 mii Lei, vanzarile de profile de ferestre si usi 
(PVC si Al) si geam termopan au crescut cu 25%  de la 7.011 mii Lei la 12.687 mii Lei si 

vanzarile de tevi PE au crescut cu 34%  de la 10.981 mii Lei la 14.708 mii Lei. Astfel anul 
incheiat la 31 decembrie 2006, cantitatea de tevi PVC vanduta a crescut cu 29% de la 

aproximativ 7.346 tone la 9.477 tone comparativ cu anul incheiat la 31 decembrie 2005, 

cantitatea de profile Orizont vanduta a crescut cu 33% de la aproximativ 33.749 mp la 44.888 

mp, iar cantitatea de tevi PE vanduta a crescut cu 24%  de la aproximativ 2.224 tone la 2.764 

tone. In ceea ce priveste vanzarile de marfuri cea mai importanta crestere este cea a vanzarilor 

de cabluri, de la 2.732 mii Lei in anul incheiat la 31 decembrie 2005 la 7.576 mii Lei in anul 
incheiat la 31 decembrie 2006. 

In anul incheiat la 31 decembrie 2005, veniturile a crescut cu 10% de la 110.506 mii Lei la 

121.824 mii Lei comparativ cu anul incheiat la 31 decembrie 2004 in principal pe seama 

vanzarii productiei proprii. In anul incheiat la 31 decembrie 2005 vanzarile de granule PVC au 

inregistrat o crestere de 59%, de la 14.902 mii Lei la 23.677 mii Lei comparativ cu perioada 
incheiata la 31 decembrie 2004, vanzarile de Profile de ferestre si usi (PVC si Al) si geam 

termopan au inregistrat o crestere de 184%, de la 4.467 mii Lei la 12.687 mii Lei comparativ cu 
perioada incheiata la 31 decembrie 2004, iar vanzarile de tevi PE au inregistrat o crestere de 

15%, de la 9.551 mii Lei la 10.981 mii Lei comparativ cu perioada incheiata la 31 decembrie 
2004. 

In perioada 1 ianuarie 2004 – 30 iunie 2007 se poate observa o crestere a ponderii veniturilor 

din vanzarea marfurilor, de la 10% in cursul anului 2004 la 22% in perioada de sase luni 

incheiata la 30 iunie 2007. Aceasta se datoreaza pe de o parte comercializarii de marfuri de catre 

Grup pentru a completa portofoliul de produse cu componente de sistem apartinand altor 

producatori cat si  includerii in semestrul intai al anului 2007 a veniturilor din vanzarea 

marfurilor filialei (SC Plastsistem SA).   

Alte venituri 

Alte venituri cuprind acele venituri care nu au legatura cu cifra de afaceri a Grupului. In  

perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2007 cea mai importanta valoare este reprezentata de 
recunoasterea in cursul perioadei a fondul de comert negativ rezultat din achizitia de 

intreprinderi. In anii incheiati la 31 decembrie 2006, la 31 decembrie 2005 respectiv la 31 

decembrie 2004 sumele semnificative inregistrate in „Alte venituri operationale” se refera la 
plusuri la inventar, diverse retineri de la angajati. 

Tabelul de mai jos prezinta structura altor venituri pentru exercitiile financiare incheiate la 31 
decembrie 2004, 31 decembrie 2005, 31 decembrie 2006 si pentru perioadele de sase luni 

incheiate la 30 iunie 2006, respectiv 30 iunie 2007: 
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Perioada de şase luni încheiată la 30 iunie, Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie,
2007 2006 2006 2005 2004

(neauditat) (neauditat) (auditat) (auditat) (auditat)
(mii RON) (mii RON) (mii RON) (mii RON) (mii RON)

Alte venituri operaŃionale                            340                            514                    848                       333                       377 
Venituri din discounturi primite                            141                              53                    102                       122                           2 
CompensaŃii, amenzi şi penalităŃi                              18                            120                    175                       105                           8 
Venituri din subvenŃii                              33                              28                      42                         10                           1 
Venituri din deprecierea activelor circulante                                2                              21                      21                          -                           14 
Fond de comerŃ negativ                         1.824                               -                        -                            -                            -   

Alte venituri 2.358                       736                          1.188               570                     402                      

Sursa: Situatii financiare intocmite conform IFRS 

Costul vanzarilor, cheltuieli de distributie si administrative 

Costul vanzarilor cuprind costul marfurilor vandute, cheltuieli direct atribuibile productiei: 

cheltuielile cu materia prima, materialele si consumabilele, cheltuielile salariale, deprecierea, 
utilitati, si alte cheltuieli (reparatii, transport, serviciile prestate de terti etc), precum si cheltuieli 

indirecte de sectie (cheltuielile salariale, deprecierea, utilitati, reparatii, transport, serviciile 
prestate de terti etc). In cursul lunii productia obtinuta se inregistreaza la cost standard, la 

sfarsitul lunii in urma colectarii tuturor cheltuielilor aferente productiei si alocarii acestora pe 
centre de cost se obtine costul complet al fiecarui produs. Abaterea dintre costul standard si 

costul complet se inregistreaza ca si „Diferente de pret la produse”. 

Tabelele de mai jos prezinta costul vanzarilor, cheltuielile de distributie si de administratie in 
exercitiile financiare incheiate la 31 decembrie 2004, 31 decembrie 2005, 31 decembrie 2006 si 

perioadele de sase luni incheiate la 30 iunie 2006, respectiv la 30 iunie 2007: 

 Perioada de şase luni încheiată la 30 iunie, Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie,
2007 2006 2006 2005 2004

(neauditat) (neauditat) (auditat) (auditat) (auditat)
(mii RON) (mii RON) (mii RON) (mii RON) (mii RON)

Costul vânzărilor 72.171 47.476 118.102 87.879 78.295
Cheltuieli de distributie 3.840 1.331 5.962 3.888 171
Cheltuieli administrative 10.027 9.693 19.657 15.513 18.198

Total 86.038                    58.500                      143.721          107.280           96.664              

Sursa: Situatii financiare intocmite conform IFRS 

In perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2007, costul vanzarilor, cheltuielile de distributie si 
de administratie au crescut cu 47%, respectiv de la 58.500 mii Lei la 86.038 mii Lei in perioada 

de sase luni incheiata la 30 iunie 2006. Cresterea s-a datorat in principal costului mai mare cu 
materiile prime si cu marfurile vandute, costului cu transportul bunurilor si costurilor salariale 

mai mari. 

In anul incheiat la 31 decembrie 2006, costul vanzarilor, cheltuielile de distributie si de 
administratie au crescut cu 34%, respectiv de la 107.280 mii Lei la 143.721 mii Lei in anul 

incheiat la 31decembrie 2005. Cresterea s-a datorat in principal costului mai mare cu materiile 
prime si cu marfurile vandute, costului cu transportul bunurilor, cheltuielilor cu alte servicii ale 

tertilor  si costurilor salariale mai mari. 

In anul incheiat la 31 decembrie 2005, costul vanzarilor, cheltuielile de distributie si de 

administratie a crescut cu 11%, respectiv de la 96.664 mii Lei, respectiv la 107.280 mii Lei in 

anul incheiat la 31 decembrie 2004. Cresterea s-a datorat in principal costului mai mare cu 
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materiile prime si cu marfurile vandute, costului cu transportul bunurilor si costurilor salariale 
mai mari. 

Costul vanzarilor, cheltuielile de distributie si administratie detaliate dupa natura pentru 

exercitiile financiare incheiate la 31 decembrie 2004, 31 decembrie 2005, 31 decembrie 2006 si 

perioadele de sase luni incheiate la 30 iunie 2006, respectiv la 30 iunie 2007 se prezinta astfel: 

 Perioada de şase luni încheiată la 30 iunie, Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie,
2007 2006 2006 2005 2004

(neauditat) (neauditat) (auditat) (auditat) (auditat)
(mii RON) (mii RON) (mii RON) (mii RON) (mii RON)

Cheltuieli cu materiile prime 44.565 32.454 78.892 62.743 60.278
Cheltuieli cu marfurile 14.804 7.248 18.932 8.797 7.631
Salarii 9.487 7.298 16.342 13.563 11.462
Consumabile şi alte cheltuieli materiale 3.744 2.147 5.643 3.948 5.101

Cheltuieli cu transport  de bunuri şi persoane 2.951 1.585 4.332 2.252 1.600
Cheltuieli cu utilităŃile 2.683 2.101 4.533 3.992 2.882
Amortizarea imobilizărilor corporale 3.470 3.679 7.188 6.619 5.305
ContribuŃii la fondul asigurărilor sociale 2.475 1.868 4.388 3.841 3.144
Alte cheltuieli 3.544 2.488 5.830 3.852 4.316
VariaŃia stocurilor (1.685) (2.368) (2.359) (2.327) (5.055)

Total 86.038                    58.500                      143.721          107.280           96.664              

Sursa: Situatii financiare intocmite conform IFRS 

Nivelul cheltuielilor cu materiile prime si cu marfurile vandute este influentat atat de volumul 
cantitatilor cumparate cat si de evolutia pretului acestora.  

In perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2007 cheltuielile cu consumabile si alte cheltuieli 
materiale au crescut cu 74% respectiv de la 2.147 mii Lei  la 3.744 mii Lei in perioada de sase 

luni incheiata la 30 iunie 2006. Aceasta s-a datorat cresterii consumului de combustibil pentru 

vehiculele de transport marfa, ambalaje pentru profile PVC si consumului de garnituri pentru 

tevi PVC si fitinguri PP. 

In anul incheiat la 31 decembrie 2006 cheltuielile cu consumabile si alte cheltuieli materiale au 
crescut cu 43% de la 3.948 mii Lei, respectiv la 5.643 mii Lei in anul incheiat la 31 decembrie 

2005. Aceasta s-a datorat cresterii consumului de combustibil pentru vehiculele de transport 

marfa, stivuitoare, consumului de materiale aferent productiei de structuri metalice, ambalaje 

pentru profile PVC si consumului de garnituri pentru tevi PVC. 

In anul incheiat la 31 decembrie 2005 cheltuielile cu consumabile si alte cheltuieli materiale au 

scazut cu 23% de la 5.101 mii Lei, respectiv la 3.948 mii Lei in anul incheiat la 31 decembrie 

2004. Aceasta scadere s-a datorat in principal faptului ca in anul incheiat la 31 decembrie 2004 

cheltuielile legate de feronerie erau inregistrate ca si Cheltuieli cu consumabile si alte cheltuieli 
materiale iar in anul incheiat la 31 decembrie 2005 au fost prezentate ca si Cheltuieli cu materii 

prime. 

In perioada analizata s-au inregistrat cheltuielile mai mari cu tichetele de masa datorita 

numarului mai mare de angajati si cresterii valorii unui tichet de masa. 

In perioada 1 ianuarie 2004 - 30 iunie 2007 „Cheltuieli cu utilitatile” au crescut datorita cresterii 
volumului activitatii cat si pretului acestora.  

In perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2007, comparativ perioada de sase luni incheiata la 

30 iunie 2006, salariile au crescut cu 30%, respectiv de la 7.298 mii Lei la 9.487 mii Lei ca 
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urmare a cresterii salariilor de baza si a numarului de angajati. Numarul mediu al angajatilor a 
crescut cu 1,63% comparativ cu perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2006. Pentru 

perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2007 participarea angajatilor la profit a fost estimata 
avand la baza profitul primelor sase luni incheiate la 30 iunie 2007 si este in suma de 1,242 mii 

Lei. 

In anul incheiat la 31 decembrie 2006, comparativ cu anul incheiat la 31 decembrie 2005, 

salariile au crescut cu 20%, respectiv de la 13.563 mii Lei la 16.342 mii Lei ca urmare a 

cresterii salariilor de baza, participarii angajatilor la profit si a numarului de angajati. Numarul 
mediu al angajatilor a crescut cu 3,72% comparativ cu anul incheiat la 31 decembrie 2005, de 

asemenea participarea angajatilor la profit, inclusa in salarii, a crescut de la 2.561 mii Lei la 
2.688 mii lei.  

In anul incheiat la 31 decembrie 2005, comparativ cu anul incheiat la 31 decembrie 2004, 

salariile au crescut cu 18%, respectiv de la 11.462 mii Lei la 13.563 mii Lei ca urmare a 
cresterii salariilor de baza, participarii angajatilor la profit  si a numarului de angajati. Numarul 

mediu al angajatilor a crescut cu 10,88% comparativ cu anul incheiat la 31 decembrie 2004, de 
asemenea participarea angajatilor la profit, inclusa in salarii, a crescut de la 2.263 mii Lei la 

2.561 mii lei.  

Evolutia numarului mediu de salariati in perioada 1 ianuarie 2004 – 30 iunie 2007 se prezinta 

astfel: 

 Numarul mediu al angajatilor 2004 2005 2006 2007

SC Teraplast SA 408 466 507 527
SC Politub SRL 27 32 35 36
SC Plastsistem SA 98 93 71 60

Total 533 591 613 623
Sursă: Raportări manageriale  

Cele mai importante sume incluse in Alte cheltuieli se refera la Cheltuieli cu alte servicii ale 

tertilor, Cheltuieli de publicitate si protocol, Cheltuieli cu ambalajele si Cheltuieli de intretinere 
si reparatii. In anul incheiat la 31 decembrie 2006 Cheltuieli cu alte servicii ale tertilor au 

crescut cu 117% respectiv de la 976 mii Lei, la 2.115 mii Lei in principal datorita externalizarii 

activitatilor de montaj ferestre (octombrie 2005). 

Cheltuielile cu materiile prime, ajustate cu variatia stocurilor, cu marfurile vandute si 

cheltuielile salariale au avut ponderea cea mai insemnata in costul vanzarilor pe parcursul 
perioadei prezentate in tabelul de mai sus, reprezentand intre 79% si 81% din costul vanzarilor.    

Variatia stocurilor a scazut cu 28%, respectiv de la 2.368 mii Lei pentru perioada de sase luni 

incheiata la 30 iunie 2006 la 1.685 mii Lei in perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2007. In 

anul incheiat la 31 decembrie 2006 variatia stocurilor a crescut cu 1%, respectiv de la 2.327 mii 

Lei la 2.359 mii Lei. In anul incheiat la 31 decembrie 2005 variatia stocurilor a scazut cu 54%, 

respectiv de la 5.055 mii Lei la 2.327 mii Lei. Aceste variatii se datoreaza in principal 

modificarilor in structura costului standard.  
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Tabelul de mai jos prezinta structura cheltuielilor financiare pentru exercitiile incheiate la 31 
decembrie 2004, 31 decembrie 2005, 31 decembrie 2006 si pentru perioadele de sase luni 

incheiate la 30 iunie 2006, respectiv 30 iunie 2007: 

Perioada de şase luni încheiată la 30 iunie, Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie,
2007 2006 2006 2005 2004

(neauditat) (neauditat) (auditat) (auditat) (auditat)
(mii RON) (mii RON) (mii RON) (mii RON) (mii RON)

Cheltuieli cu dobânzile                            913                            609                 1.477                    1.137                    1.093 
Cheltuieli cu discounturi acordate si alte 
cheltuieli finnaciare                              41                               -                      191                         62                       254 

Cheltuieli financiare 954                          609                          1.668               1.199                  1.347                   

Sursa: Situatii financiare intocmite conform IFRS 

Cea mai mare parte a cheltuielilor financiare este reprezentata de cheltuielile cu dobanzile, 

acestea avand o pondere intre 81% si 100% din total cheltuieli financiare. 

Alte cheltuieli 

Alte cheltuieli cuprind cheltuieli care nu au legatura cu costul vanzarii, cheltuieli administrative 

sau de distributie a Grupului. In anii incheiati la 31 decembrie 2004, 31 decembrie 2005, 31 
decembrie 2006 si pentru perioadele de sase luni incheiate la 30 iunie 2006, respectiv 30 iunie 

2007 sumele semnificative inregistrate in „Alte cheltuieli” se refera la cheltuieli cu beneficii 
pensionare, minusuri la inventar, cadouri si sponsorizari. 

Tabelul de mai jos prezinta structura altor cheltuieli pentru exercitiile incheiate la 31 decembrie 

2004, 31 decembrie 2005, 31 decembrie 2006 si pentru perioadele de sase luni incheiate la 30 

iunie 2006, respectiv 30 iunie 2007: 

 Perioada de şase luni încheiată la 30 iunie, Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie,
2007 2006 2006 2005 2004

(neauditat) (neauditat) (auditat) (auditat) (auditat)
(mii RON) (mii RON) (mii RON) (mii RON) (mii RON)

Cadouri şi sponsorizări acordate                            154                            110                    489                       575                       210 
Cheltuieli cu beneficii pensionare                            665                            646                 1.292                       891                       674 
Alte cheltuilei operaŃionale                            124                            315                    569                       206                       190 
Cheltuieli cu deprecierea activelor circulante                            140                            118                    380                         72                         13 
PenalităŃi                              60                              11                      29                         34                         13 

Alte cheltuieli 1.143                       1.200                       2.759               1.778                  1.100                   
Sursa: Situatii financiare intocmite conform IFRS 

Cheltuielile cu beneficii pensionare au crescut cu 3%, respectiv de la 646 mii Lei  in perioada de 

sase luni incheiata la 30 iunie 2006 la 665 mii Lei la 30 iunie 2007. In anul incheiat la 31 

decembrie 2006, comparativ cu anul incheiat la 31 decembrie 2005, cheltuielile cu beneficii 

pensionare au crescut cu 45%, de la 891 mii la 1.292 mii Lei. In anul incheiat la 31 decembrie 

2005, comparativ cu anul incheiat la 31 decembrie 2004, cheltuielile cu beneficii pensionare au 

crescut cu 32%, de la 674 mii la 891 mii Lei. 

In perioada de sase incheiata la 30 iunie 2007, comparativ cu perioada de sase luni incheiata la 

30 iunie 2006, Cheltuieli cu deprecierea activelor circulante au crescut cu 18%, de la 118 mii la 

140 mii Lei. In anul incheiat la 31 decembrie 2006, comparativ cu anul incheiat la 31 decembrie 

2005, Cheltuieli cu deprecierea activelor circulante au crescut cu 427%, de la 72 mii la 380 mii 
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Lei. In anul incheiat la 31 decembrie 2005, comparativ cu anul incheiat la 31 decembrie 2004, 
cheltuielile cu beneficii pensionare au crescut cu 453%, de la 13 mii la 72 mii Lei. 

Alte castiguri 

 Perioada de şase luni încheiată la 30 iunie, Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie,
2007 2006 2006 2005 2004

(neauditat) (neauditat) (auditat) (auditat) (auditat)
(mii RON) (mii RON) (mii RON) (mii RON) (mii RON)

Venituri din diferentele de curs valutar                         3.113                            988                 2.356                    1.693                    1.530 
Cheltuieli din diferentele de curs valutar                          (579)                          (596)               (1.110)                  (1.112)                     (947)
Venituri din vânzarea de imobilizări corporale                              37                              73                      98                    1.104                       226 
Valoarea contabilă netă a imobilizărilor 
corporale                               -                            (112)                  (107)                     (614)                       (37)

Total alte câştiguri 2.571                       353                          1.237               1.071                  772                      

Sursa: Situatii financiare intocmite conform IFRS 

In alte castiguri sunt incluse venituri si cheltuieli din diferente de curs valutar, si rezultatul din 

vanzarea imobilizarilor.  

Pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2007 veniturile din diferentele de curs valutar 
au crescut cu 215%, de la 988 mii Lei la 3.113 mii Lei, cresterea se datoreaza in principal 

faptului ca la data de 30 iunie 2007 soldurile creantelor si datoriilor au fost reevaluate folosind 

cursul de schimb publicat de Banca Nationala a Romaniei pentru aceasta data, in timp ce in 

Situatia Contului de Profit si Pierdere consolidat pentru perioada de sase luni incheiata la 30 

iunie 2006 aceasta ajustare nu este reflectata.  

Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2006 veniturile au crescut cu 39%, de la 1.693 mii Lei la 

2.356 mii Lei, crestere datorata unui sold mai mare al creditelor in EUR precum si aprecierii 

monedei nationale fata de EUR. 

Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2005 veniturile au crescut cu 11%, de la 1.530 mii Lei la 

1.693 mii Lei, crestere datorata unui sold mai mare al creditelor in EUR precum si aprecierii 

monedei nationale fata de EUR. 

Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2005, rezultatul din vanzarea imobilizarilor a crescut de la 
189 mii Lei la 490 mii Lei. Acest rezultat s-a datorat vanzarii in cursul acestui an a unui teren 

situat in Targu Mures. 

Impozitul pe profit 

Impozitul pe profit sau pierdere al perioadei cuprinde impozit pe profit curent si impozitul pe 

profitul amanat. 

La 1 ianuarie 2005, rata nominala a impozitului pe profit din Romania a fost redusa de la 25% la 

16%. Desi Grupul functiona doar in Romania si nu avea sucursale in afara Romaniei, diferentele 

dintre IFRS, Standardele Romanesti de Contabilitate, si reglementarile fiscale din Romania duc 

la rate de impozit efective divergente in perioadele analizate.  

In anul incheiat la 31 decembrie 2006, rata efectiva de impozitare a fost de 18%. 

In anul incheiat la 31 decembrie 2005, rata efectiva de impozitare a fost de 16%.  
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In anul incheiat la 31 decembrie 2004, rata efectiva de impozitare a fost de 20%.  

Rata efectiva de impozit mai mare decat rata nominala a impozitului pe profit se datoreaza in 

principal unui profit brut conform IFRS mai scazut decat cel calculat  conform Standardelor 

Romanesti de Contabilitate. Diferentele dintre profitul brut conform IFRS si cel statutar se 

datoreaza ajustarilor de translatare a situatiilor financiare intocmite pentru conformitate cu 

IFRS.  Informatii cu privire la diferentele semnificative dintre Standardele Contabile Romanesti 

si Standardele Internationale de Raportare Financiara  sunt cuprinse in Capitolul Sumar al 

diferentelor semnificative intre Standardele Contabile Romanesti si Standardele Internationale 
de Raportare Financiara. 

Toate companiile din Grup au inregistrat si platit impozit pe profit in cursul perioadelor 

mentionate mai sus.  

Diferentele contabile dintre IFRS si Standardele Romanesti de contabilitate care dau nastere 

impozitului pe profit amanat rezulta in principal din calculul deprecierii activelor actualizate 
conform aplicarii IAS 29. 

Profitul net aferent perioadei 

Profitul inainte de impozitare in anul incheiat la 31 decembrie 2006 a scazut de la 13.358 mii 

Lei la 11.244 mii Lei comparativ cu anul incheiat la 31 decembrie 2005 in principal datorita 

unor cheltuieli mai mari in anul 2006. Cheltuielile cu beneficii pensionare in anul incheiat la 31 
decembrie 2006 au crescut de la 891 mii Lei la 1.292 mii Lei comparativ cu anul incheiat la 31 

decembrie 2005; cheltuielile cu deprecierea activelor circulante in anul incheiat la 31 decembrie 
2006 au crescut de la 72 mii Lei la 380 mii Lei comparativ cu anul incheiat la 31 decembrie 

2005 iar cheltuielile cu dobanzile in anul incheiat la 31 decembrie 2006 au crescut de la 1.477 
mii Lei la 1.137 mii Lei comparativ cu anul incheiat la 31 decembrie 2005. 

De asemenea in 2006 nivelul profitabilitatii a fost afectat de cresterea pretului pulberii PVC intr-

o masura mai mare decat pretul de vanzare a produselor rezultate. 

In anul incheiat la 31 decembrie 2005, profitul net a crescut cu aproximativ 11% comparativ cu 

anul incheiat la 31 decembrie 2004, ajungand la 11.238 mii Lei. Aceasta crestere a avut la baza 

un profit din exploatare mai mare si un rezultat financiar net mai mare. 

Lichiditate si Resurse de Capital  

In cadrul perioadei analizate, Grupul a inregistrat un grad de indatorare in crestere deoarece 
datoriile pe termen lung au crescut de la 8.343 mii Lei la 31 decembrie 2004 la 10.644 mii Lei 

la 31 decembrie 2005, la 31 decembrie 2006 datoriile pe termen lung au inregistrat o usoara 
scadere ajungand la 10.616 mii Lei. La 30 iunie 2007 datoriile pe termen lung au crescut cu 

31% la 16.302 mii Lei comparativ cu anul incheiat la 31 decembrie 2006. 

La 30 iunie 2007 Grupul avea contractate 29 de contracte de leasing pentru camioane si 

autoturisme incheiate cu Volvo Truck Corporation, Porsche Leasing, RCI Leasing, BCR 

Leasing si Comautosport. 
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Grupul a contractat credite pe termen lung in valuta (EUR si USD), majoritatea cu rata de 
dobanda variabila. Grupul are semnate contracte de imprumuturi incheiate cu urmatoarele banci: 

Unicredit Tiriac Bank, Raiffeisen Bank si BRD. 

Pe termen scurt, Grupul are incheiat un contract de facilitate de credit cu BCR pe care il 

utilizeaza sub forma de linie de credit. Acesta este destinat finantarii nevoilor curente de 

exploatare ale Grupului. Informatii cu privire la contractele de finantare incheiate de Grup sunt 

cuprinse in Capitolul – „Contracte importante”. 

Programul de investitii in cursul perioadei analizate a fost in principal finantat din imprumuturi. 

Conform informatiilor oferite de Grup, programul de investitii pentru perioada 2008-2013 este 

finantat si prin contractarea de credite suplimentare. 

Dupa data de 30 iunie 2007, Emitentul a contractat un nou credit pentru finantarea capitalului de 

investitii in valoare de 3.500.000 EUR de la cu Unicredit Tiriac Bank SA – Sucursala Cluj pe o 
perioada de 7 ani si 27 contracte de leasing de la Raiffeisen Leasing IFN SA. 
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Tabelul urmator prezinta fluxul de numerar al Grupului pentru anii incheiati la 31 decembrie 
2004, 31 decembrie 2005, 31 decembrie 2006 si perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 

2007: 

 Perioada de sase luni 
încheiată la 30 iunie, Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie,

2007 2006 2005 2004
(neauditat) (auditat) (auditat) (auditat)
(mii RON) (mii RON) (mii RON) (mii RON)

Fluxuri de numerar din activităŃi operaŃionale
Profitul brut al anului 10.244 11.244 13.358 12.686
Cheltuieli financiare 913 1.477 1.137 1.347
Venituri din investiŃii (86) (146) (150) (117)
(Câştig)/pierdere din vânzarea sau casarea de 
mijloace fixe (37) 9 (490) (188)
Cresterea provizionului pentru creanŃele incerte 452 161 72 55
Creştere / (Descreştere) a provizioanelor pentru 
stocuri 75 197 - -
Amortizarea activelor pe termen lung 3.470 7.188 6.619 5.305
Cheltuieli beneficii angajati pensii 665 1.131 891 674
(Câştig)/pierdere net(ă) din schimb valutar (1.789) (1.191) (45) 1.751
Cheltuieli cu provizioanele - 161 - -
Fond comercial negativ (1.823) - - -

- - - -
Măşcări în capitalul circulant - - - -
Creştere creanŃe comerciale şi alte creanŃe (2.381) (9.279) (7.342) (3.327)
Creştere stocuri (4.040) (2.593) (1.230) (2.627)
(Creştere)/descreştere alte active (82) 38 5 755
Creştere datorii comerciale şi alte datorii 4.274 7.344 4.140 3.693
Creştere alte datorii 298 752 1.785 97

Numerar generat din activităŃi operaŃionale 10.153 16.493 18.750 20.104

Dobânzi plătite (994) (1.460) (1.135) (1.654)
Impozit pe profit plătit (1.409) (2.900) (2.787) (3.466)

Numerar net generat din activităŃi operaŃionale 7.750 12.133 14.828 14.984

Fluxuri de numerar din activităŃi investiŃionale
InvestiŃii în valori mobiliare - (1) (1) -
Dobânzi încasate 58 140 119 57
RedevenŃe şi alte venituri încasate din investiŃii 1 - 16 8
Alte dividende încasate 26 6 15 52
PlăŃi aferente imobilizărilor corporale (12.728) (14.889) (16.407) (10.819)
Venituri din vânzarea de imobilizări corporale 37 98 1.104 226
PlăŃi aferente imobilizărilor necorporale (241) (594) (604) (894)
AchiziŃie de filiale (2.037) - - -

Numerar net (utilizat în)/generat din activităŃi 
investiŃionale (14.884) (15.240) (15.758) (11.370)

Fluxuri de numerar din activităŃi de finanŃare
Încasări din împrumuturi 7.498 14.227 11.182 4.430
Rambursari de împrumuturilor (465) (7.338) (4.957) (2.732)
PlăŃi de leasing (226) (336) (277) (189)
Dividende plătite către: - -

- deŃinătorilor de capital propriu ai societăŃii mamă - (3.546) (3.017) (3.174)

Numerar net utilizat (generat) în activităŃi de 
finanŃare 6.807 3.007 2.931 (1.665)

Creştere netă a numerarului şi a echivalentelor 
de numerar (327) (100) 2.001 1.949
Numerar şi echivalente de numerar la începutul 
anului financiar 4.328 4.466 2.452 521
Efectele ratelor de schimb asupra soldului de 
numerar în valute 41 (38) 13 (18)
Numerar şi echivalente de numerar la sfârşitul 
anului financiar 4.042 4.328 4.466 2.452 

Sursa: Situatii financiare intocmite conform IFRS 
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Flux de numerar din activitãti de exploatare  

In perioada de sase luni incheiatã la 30 iunie 2007, fluxul de numerar net din activitãtile 

operationale a fost de 7.750 mii Lei comparativ cu 12.133 mii Lei in anul incheiat la 31 

decembrie 2006. Aceasta se datoreazã in principal profitului brut mai mic in perioada de sase 

luni incheiatã la 30 iunie 2007 si modificãrilor capitalului de lucru - cresterii resurselor 

imobilizate pentru achizitia de stocuri de materii prime si marfuri, precum si in stocul de 

produse finite. In perioada de sase luni incheiatã la 30 iunie 2007 aproximativ jumãtate din 

valoarea cresterii stocurilor Grupului la 30 iunie 2007 se datoreazã consolidarii Plastsistem. In 
timp ce fluxul de numerar rezultat din exploatare a scãzut cu aproximativ 38% comparativ cu 

anul incheiat la 31 decembrie 2006, fluxul de numerar net din activitãþile de exploatare a scãzut 
cu 36% datoritã dobanzii si impozitului pe profit mai redus plãtit in primul semestru al anului 

2007. 

In anul incheiat la 31 decembrie 2006, fluxul de numerar net din activitãtile de exploatare a 
scãzut panã la 16.493 mii Lei comparativ cu 18.750 mii Lei in anul incheiat la 31 decembrie 

2005 in principal datoritã profitului brut mai mic si modificãrilor capitalului de lucru, in timp ce 
rata de crestere a creantelor si stocurilor a devansat rata de crestere a datoriilor. In timp ce fluxul 

de numerar rezultat din exploatare a scãzut cu aproximativ 12% comparativ cu anul incheiat la 

31 decembrie 2005, fluxul de numerar net din activitatile de exploatare a scãzut cu 18% datoritã 
impozitului pe profit si dobanzii mai mari plãtite. 

In anul incheiat la 31 decembrie 2005, fluxul de numerar net din activitãtile de exploatare a 

scãzut la 14.828 mii Lei comparativ cu 14.984 mii Lei in anul incheiat la 31 decembrie 2004 in 

principal datoritã modificãrilor capitalului de lucru. In timp ce profitul brut a crescut cu 

aproximativ 5% comparativ cu anul incheiat la 31 decembrie 2004, modificarea capitalului de 

lucru a avut un efect negativ asupra fluxului de numerar in principal datorita faptului ca rata de 

crestere a creantelor si stocurilor a devansat rata de crestere a datoriilor. 

Flux de numerar din activitãti de investitii  

Grupul a achizitionat mijloace fixe avand urmatorul impact asupra fluxului de numerar: 12.728 

mii Lei in perioada de sase luni incheiatã la 30 iunie 2007, 14.889 mii Lei in anul incheiat la 31 

decembrie 2006, 16.407 mii Lei in anul incheiat la 31 decembrie 2005 si 10.819 mii Lei in anul 

incheiat la 31 decembrie 2004.  

Grupul a achizitionat imobilizãri necorporale - licente avand un impact asupra fluxului de 

numerar de 241 mii Lei in perioada de sase luni incheiatã la 30 iunie 2007, de 594 mii Lei in 

anul incheiat la 31 decembrie 2006, 604 mii Lei in anul incheiat la 31 decembrie 2005 si 894 

mii Lei in anul incheiat la 31 decembrie 2004.  

Suma de 2.037 mii Lei plãtitã in perioada incheiatã la 30 iunie 2007 se referã la achizitionarea a 
49,09% din capitalul Plastsistem. 

Numerarul intrat in anul incheiat la 31 decembrie 2005 in valoare de 1.104 mii Lei se referã in 

principal la vanzarea unui teren situat in Targu Mures . 
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Flux de numerar din activitãti de finantare  

Fluxul de numerar din activitãtile de finantare in perioada analizatã a cuprins dividendele 

plãtite, imprumuturile si angajamentele de leasing contractate si rambursarea imprumuturilor si 

ratelor de leasing.  

Numerarul net generat de activitãtile de finantare in perioada de sase luni incheiatã la 30 iunie 
2007 a crescut de la 3.007 mii Lei la 6.807 mii Lei comparativ cu anul incheiat la 31 decembrie 

2006 in principal datoritã faptului cã in primul semestru al anului 2007 nu au fost inregistrate 

plãtii de dividende, in timp ce in anul incheiat la 31 decembrie 2006 suma plãtitã actionarilor a 

fost de 3.546 mii Lei. 

Numerarul net generat de activitãtile de finantare in anul incheiat la 31 decembrie 2006 a 

crescut de la 2.931 mii Lei la 3.007 mii Lei comparativ cu anul incheiat la 31 decembrie 2005 

datoritã incasãrilor din imprumuturi ce depãsesc rambursãrile, efectul net al finantãrii bancare 

depãsind cresterea plãtilor de dividende. 

In anul incheiat la 31 decembrie 2005 numerarul net generat de activitãtile de finantare a fost de 

2.931 mii Lei, in timp ce in anul incheiat la 31 decembrie 2004 numerarul net folosit pentru 

activitãtile de finantare a fost in valoare de 1.665 mii Lei. Aceasta se datoreazã in principal 

cresterii incasarilor din imprumuturi pe termen lung.  

Analiza Bilant 

Imobilizarile 

Analiza activului Grupului releva faptul ca ponderea cea mai mare in total active o detin 
activele imobilizate (62,4% in 2004, 59,59% in 2005, 56,85% in 2006 si 57,03% in primul 

semestru al anului 2007), iar in cadrul acestora imobilizarile corporale, reprezentand 60,96% in 
total active in anul 2004, 58,22% in anul 2005 si 55,57% in anul 2006. 

Activele au inregistrat cresteri semnificative de la un an la altul de 26,85 % in 2005 fata de 

2004, de 20,56 % in 2006 fata de 2005, de 29,84 % la 30 iunie 2007 fata de 2006 sustinuta in 

special de cresterea imobilizarilor corporale si a creantelor 
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 Imobilizari corporale 

Evolutia activelor corporale este evidentiata in tabelul de mai jos: 

MiiLei
Terenuri si 
constructii

Utilaje şi 
echipamente

Vehicule în 
leasing 

financiar

InstalaŃii şi 
obiecte de 
mobilier

Imobilizari 
corporale in 

curs Total

Valoare bruta la 31.12.2004                    22.431                 90.791                1.110                       126                 1.052      115.510 
Amortizare cumulata                    (6.015)               (62.218)                 (262)                       (99)                      -        (68.594)
Valoare neta la 31.12.2004                    16.416                 28.573                   848                         27                 1.052        46.916 

Valoare bruta la 31.12.2005                    25.703               100.195                1.408                       119                 4.119      131.544 

Amortizare cumulata                    (6.510)               (67.614)                 (492)                       (95)                      -        (74.711)
Valoare neta la 31.12.2005                    19.193                 32.581                   916                         24                 4.119        56.833 

Valoare bruta la 31.12.2006                    31.192               102.367                1.374                       119               10.375      145.427 
Amortizare cumulata                    (7.114)               (72.055)                 (755)                     (103)                      -        (80.027)

Valoare neta la 31.12.2006                    24.078                 30.312                   619                         16               10.375        65.400 
Valoare bruta la 30.06.2007                    42.593               109.771                2.334                       256               15.947      170.901 
Amortizare cumulata/ Pierdere 
din combinare                    (7.974)               (75.952)                 (912)                     (152)                  (239)      (85.229)

Valoare neta la 30.06.2007                    34.619                 33.819                1.422                       104               15.708        85.672  

Sursa: Situatii financiare intocmite conform IFRS 

Valoarea neta contabila a crescut la 31 decembrie 2005 cu 21% raportat la 31 decembrie 2004, 
iar la 31 decembrie 2006 cu 15% raportat la 31 decembrie 2005, in principal ca urmare a punerii 

in functiune de noi capacitati de productie (hala tevi PP ), construirii depozitului de profile de la 

Bistrita, de utilaje si echipamente in principal pentru producerea de granule, profile PVC, tevi 

PP si PVC, respectiv in 2006 ca urmare a achizitionarii si reamenajarii spatiilor de depozitare de 

la Iasi, Constanta, Oradea si Galati si a cladirii administrative de la Brasov.  

Valoarea neta contabila a crescut la 30 iunie 2007 cu 31% raportat la 31 decembrie 2006, in 

principal ca urmare a punerii in functiune de noi capacitati de productie (fabrica de ferestre de la 

Brasov), construirii depozitului de feronerie si conexe de la Bistrita, matrite pentru fitinguri si 

profile PVC, linie automata de confectionat ferestre (Brasov).  

Terenurile au o pondere mica in valoarea neta contabila a activelor imobilizate reprezentand 

aproximativ 4% din aceasta valoare. Achizitiile importante in anul incheiat la 31 decembrie 

2006 se refera la terenurile aferente spatiilor de depozitare de la Iasi, Constanta, Oradea si 

Galati. In perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2007 cea mai importanta achizitie este 
terenul de la Saratel, pe care vor fi mutate toate capacitatile de productie ale Grupului. 

Imobilizari corporale in curs 

Imobilizari corporale in curs ale Grupului aflate in sold la 30 iunie 2007 se refera in principal la 

investitii pentru alimentarea cu energie electrica a complexului de la Saratel, hala si 
echipamentele de productie pentru panourile termoizolante tip sandwich,  modernizarea 

depozitului de la Oradea, modernizare si securizare Fabrica Orizont - Bistrita.  

Imobilizari corporale in curs ale Grupului aflate in sold la 31 decembrie 2006 se refera in 

principal la investitii pentru fabrica de ferestre de la Brasov, sectia de profile PVC, pavilionul 

administrativ, depozitul de feronerie si conexe.  

Imobilizari corporale in curs ale Grupului aflate in sold la data de 31 decembrie 2005 se refera 

in principal la investitii pentru sectia de tevi de polipropilena si  fitinguri si pavilionul 

administrativ. 
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Deprecierea imobilizarilor corporale 

In situatiile financiare statutare, amortizarea se calculeaza la valoarea reevaluata, folosindu-se 

metoda liniara de-a lungul duratei utile de viata estimata a activelor. 

In situatiile financiare IFRS, amortizarea se calculeaza de la valoarea costului istoric actualizat 

la puterea de cumparare echivalenta a monedei nationale la 31 decembrie 2003  folosindu-se 
metoda liniara de-a lungul duratei utile de viata estimata a activelor. 

Imobilizari necorporale 

Imobilizarile necorporale au o pondere redusa in total activ, mai putin de 1.5% pe parcursul 
perioadei analizate. 

Din categoria imobilizarilor necorporale fac parte licente, software si imobilizari necorporale in 

curs. 

Alte imobilizari financiare 

Evolutia imobilizarilor financiare este evidentiata in tabelul de mai jos: 

31 decembrie,
2006 2005 2004

(neauditat) (auditat) (auditat) (auditat)
(mii RON) (mii RON) (mii RON) (mii RON)

Numele investitiei

S.C. PLASTSISTEM S.A. -                    90 90 90
S.C. CERTIND S.A. 11 11 11 10
Parteneriat pentru dezvoltarea durabila 1 1

Total 12 102 101 100

30 iunie 2007

 

La data de 30 iunie 2007 Plastsistem este parte integranta a Grupului  de aceea nu mai apare ca 

si investitie. 

Grupul detine o participatie de 10.976 RON in S.C. CERTIND SA, reprezentand 7,5% din 
capitalul social al acestei societati. 

Active circulante 

Stocuri 

Analiza activului Grupului releva faptul ca ponderea stocurilor in total active s-a mentinut 

relativ constanta in perioada analizata (16,61% in 2004, 14,35% in 2005, 13,94% in 2006 si 

15,08% in primul semestru al anului 2007). Cresterea stocurilor se datoreaza in principal 

cresterii volumului activitatii, avand acelasi trend ca si cifra de afaceri.  

Tabelul de mai jos prezinta structura stocurilor din bilantul Grupului la data de 30 iunie 2007, 

31 decembrie 2006, 31 decembrie 2005 si 31 decembrie 2004: 
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31 decembrie,
2006 2005 2004

(neauditat) (auditat) (auditat) (auditat)
(mii RON) (mii RON) (mii RON) (mii RON)

Produse finite 11.444                 9.296               7.582               5.901               
Materii prime 5.332                   3.374               3.104               4.196               
Marfuri 4.258                   1.440               937                  1.154               
Consumabile 1.547                   1.507               1.207               998                  
Obiecte de inventar 337                      184                  269                  179                  
Produse semifabricate 169                      353                  427                  290                  
Produse reziduale 114                      171                  192                  30                    
Produse in curs de executie 87                        267                  249                  -                  
Ambalaje 36                        11                    44                    33                    
Ajustari de valoare pentru stocuri (273)                     (197)                -                  -                  

Total 23.051 16.406 14.011 12.781

30 iunie 2007

 

Sursa: Situatii financiare intocmite conform IFRS 

Evolutia vitezei de rotatie a stocurilor in perioada revizuita se prezinta astfel: 

 31 decembrie,
2006 2005

Viteza de rotatie (numar de zile) 50 47 56

30 iunie 2007

 

 

Creante comerciale si alte creante 

Tabelul de mai jos prezinta structura creantelor comerciale si alte creante din bilantul Grupului 

la data de 30 iunie 2007, 31 decembrie 2006, 31 decembrie 2005 si 31 decembrie 2004: 

31 decembrie,
2006 2005 2004

(neauditat) (auditat) (auditat) (auditat)
(mii RON) (mii RON) (mii RON) (mii RON)

Creante comerciale 37.627                 28.425             20.198             12.978             
Avansuri platite furnizorilor pentru stocuri 877                      170                  274                  85                    
Avansuri platite  pentru imobilizari corporale 455                      1.179               448                  480                  
Avansuri platite furnizorilor pentru servicii 150                      103                  39                    107                  
Garantii comerciale platite 40                        357                  33                    -                  
Avansuri pentru imobilizari necorporale -                       38                    -                  -                  
Ajustari de valoare pentru creante incerte (740)                     (288)                (127)                (55)                  

Total 38.409 29.984 20.865 13.595

30 iunie 2007

 

Sursa: Situatii financiare intocmite conform IFRS 

In structura creantelor Grupului cele mai importante valori sunt reprezentate de creantele 

comerciale care detin intre 95% si 98% din total creante. Cresterea creantelor se datoreaza in 
principal cresterii volumului activitatii. Viteza de rotatie a creantelor comerciale a scazut de la 

42 zile in 2005, la 48 zile in 2006 respectiv 54 zile in primele sase luni ale anului 2007. 
Creantele au crescut cu 56% de la 12.978 mii Lei la data de 31 decembrie 2004 la 20.189 mii 

Lei la data de 31 decembrie 2005, cu 41% in 2006 de la 20.189 mii Lei la data de 31 decembrie 
2005 la 28.425 mii Lei la data de 31 decembrie 2006 si cu 32% in semestrul intai al anului 2007 

de la 28.425 mii Lei la data de 31 decembrie 2006 la 37.627 mii Lei la data de 30 iunie 2007.  

Evolutia vitezei de incasare a creantelor comerciale este similara evolutiei vitezei de plata a 

datoriilor comerciale. 
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„Ajustarile de valoare pentru creante incerte” reprezinta mai putin 1% din cifra de afaceri pentru 
toata perioada analizata. 

Datorii 

Tabelul de mai jos prezinta pe scurt structura si scadentele datoriilor si veniturilor inregistrate in 

avans din bilantul Grupului la data de 30 iunie 2007, 31 decembrie 2006, 31 decembrie 2005 si 
31 decembrie 2004: 

31 decembrie,
2006 2005 2004

Mii Lei Mii Lei Mii Lei Mii Lei

Împrumuturi bancare pe termen lung 15.658 10.161 10.215 8.010
Împrumuturi pe termen scurt şi porŃiunea curentă a 
împrumuturilor pe termen lung 23.817 18.226 12.462 8.448
Datorii de leasing pe termen lung 643 455 429 333
Datorii de leasing pe termen scurt 409 300 168 195
Datorii comerciale 30.144 21.412 13.781 9.516
Bonusuri plătibile angajaŃilor 3.154 2.830 2.660 1.237
Datorii privind angajaŃii şi contribuŃiile sociale 1.482 1.377 1.040 1.015
Dividende de plata - - - 2.347
Provizioane curente 161 161 - -
Obligatii legate de pensii 4.765 4.100 2.969 2.078
TVA de plată 1.037 649 616 373
Datorii din achiziŃia de active pe termen lung 506 773 682 1.122
Avansuri pentru clienŃi 361 196 575 260
Datorii cu impozitul amânat 392 265 1.092 1.615
Datorii cu impozitul curent 914 605 621 765
Alte datorii 321 473 246 148

Total 83.764 61.983 47.556 37.462

30 iunie 
2007

 
Sursa: Situatii financiare intocmite conform IFRS 

Alte datorii includ in principal drepturi salariale neridicate, creditori diversi, venituri in avans si 
dobanda de plata. 

In ceea ce priveste structura, cea mai mare a datoriilor este reprezentata de datoriile comerciale 

si imprumuturi bancare. 

Cresterea datoriilor comerciale se datoreaza in principal cresterii volumului activitatii. Viteza de 

rotatie a datoriilor comerciale a scazut de la 27 zile in 2005, la 32 zile in 2006, respectiv 39 zile 
in primele sase luni ale anului 2007. In 2005 cresterea datoriilor comerciale este de 45% de la 

9.516 mii Lei la data de 31 decembrie 2004 la 13.781 mii Lei la data de 31 decembrie 2005, in 
2006 cresterea datoriilor comerciale este de 55% de la 13.781 mii Lei la data de 31 decembrie 

2005 la 21.412 mii Lei la data de 31 decembrie 2006 iar in primul semestru al anului 2007 

cresterea datoriilor comerciale este de 41% de la 21.412 mii Lei la data de 31 decembrie 2006 la 

30.144 mii Lei la data de 30 iunie 2007. 

Imprumuturile bancare au crescut in perioada analizata: cu 38% de la 16.457 mii Lei la data de 
31 decembrie 2004 la 22.677 mii Lei la data de 31 decembrie 2005, cu 25% de la 22.677 mii 

Lei la data de 31 decembrie 2005 la 28.387 mii Lei la data de 31 decembrie 2006, respectiv cu 

39% de la 28.387 mii Lei la data de 31 decembrie 2006 la 39.476 mii Lei la data de 30 iunie 

2007. Cresterea volumului datoriilor bancare se explica atat prin creditele contractate pentru 
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investitii in imobilizari corporale precum si prin nevoia de finantare a unui capital circulant in 
crestere. 

Modificari semnificative ale situatiei financiare sau comerciale 

Grupul declara ca nu exista modificari semnificative ale pozitiei financiare sau comerciale care 

s-au produs de la sfarsitul ultimei perioade financiare pentru care au fost publicate situatii 
financiare intermediare, respectiv 30 iunie 2007. De asemenea, nu au fost inregistrate modificari 

semnificative ale situatiei economico-financiare a Grupului fata de datele prezentate in Prospect. 

Capitalul circulant net 

Emitentul declara ca in opinia sa capitalul circulant net nu este suficient pentru obligatiile sale 

actuale, Emitentul angajand in completarea acestuia imprumuturi bancare. 

Capitaluri proprii si gradul de indatorare 

Emitentul declara ca nivelul capitalurilor proprii conform situatiilor financiare intocmite 

conform Reglementarilor Contabile Romanesti  la 31 decembrie 2007 este de 67.921 mii Lei si 
nivelul de indatorare este de 51%. Toate imprumuturile bancare ale Grupului sunt garantate. 

Operatiuni cu persoane implicate 

Potrivit prevederilor IFRS partile sunt considerate a fi afiliate daca una din ele are capacitatea 

de a o controla sau de a o influenta semnificativ pe cealalta, in luarea deciziilor financiare si de 

exploatare.  

Tranzactii cu partile afiliate - un transfer de resurse sau obligatii intre parti afiliate, indiferent 

daca se percepe sau nu un pret.  

Control – detinerea, direct sau indirect, prin filiale, a mai mult de jumatate din drepturile de vot  

ale unei intreprinderi, sau a unei ponderi substantiale in drepturile de vot si in puterea de a 
conduce, prin lege sau prin acord intre parti, politica financiara si de exploatare a conducerii 

intreprinderii.  

Influenta semnificativa (in sensul IFRS) – participarea la deciziile de politica financiara si de 

exploatare ale unei entitati, fara a o putea controla. Influenta semnificativa poate fi exercitata in 

mai multe moduri, de obicei prin reprezentarea in consiliul de administratie, dar, de asemenea, 

si prin participarea la procesul de stabilire a politicilor intreprinderii, la tranzactii semnificative 

intre societatile grupului, la schimbul de personal managerial sau prin dependenta de informatii 

tehnice. Influenta semnificativa poate fi obtinuta prin detinerea de actiuni, prin lege sau prin 
acord intre parti 

Emitentul are relatii contractuale in derulare cu societãti comerciale care pot fi considerate a fi 

pãrti implicate in acceptiunea definitiei prevazute de IFRS. Detalii ale acestor contracte se 

regasesc in Capitolul „Operatiuni cu persoane implicate”. 
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Administrarea riscurilor 

Riscul de credit 

Activele financiare, care pot expune Grupul riscului de credit, constau in principal in creante. 
Grupul aplica politici pentru a se asigura ca vanzarile de produse si servicii sunt efectuate catre 

clienti cu un istoric de credit corespunzator. Valoarea contabila a creantelor, fara provizionul 
pentru pierderi din creante si debitori diversi, reprezinta suma maxima expusa riscului de credit. 

Desi colectarea creantelor ar putea fi influentata de factori economici, conducerea Grupului 

considera ca nu exista un risc semnificativ de pierderi pentru Grup in afara de provizioanele 

inregistrate deja.  

Numerarul este plasat la institutii financiare, care, in momentul depunerii, sunt considerate a 

prezenta un risc minim de neindeplinire a obligatiilor. 

Risc de lichiditate 

Gestionarea prudenta a riscului de lichiditate se realizeaza prin mentinerea unui nivel suficient 
de numerar si disponibilitatea finantarii printr-o valoare adecvata a facilitatilor de credit 

angajate. 

Risc de rata de dobanda 

Grupul este expus riscului de rata de dobanda prin imprumuturile pe termen scurt si lung ale 

acestuia, purtatoare de dobanda, majoritatea fiind acordate la rate de dobanda variabile. Grupul 
nu a incheiat nicio intelegere pentru acoperirea acestui risc. Grupul nu are active purtatoare de 

dobanda. 

Risc valutar 

Grupul a contractat o suma substantiala in valuta prin imprumuturi pe termen lung si, astfel, este 

expus riscului de schimb valutar. Activele si pasivele exprimate in valuta determina expunerea 

la cursul de schimb. 

Grupul nu a incheiat intelegeri formale pentru acoperirea riscului valutar al operatiunilor 

desfasurate; in consecinta, Grupul nu aplica contabilitatea de acoperire a riscului.  

Estimarea valorii juste 

Valoarea justa a instrumentelor financiare care nu sunt tranzactionate pe o piata activa este 

stabilita folosind tehnici de evaluare. 

Se presupune ca valoarea contabila minus provizionul pentru creante si datorii aproximeaza 
valorile juste ale acestora. Valoarea justa a datoriilor financiare in scopul inregistrarii este 

estimata prin actualizarea fluxurilor de numerar viitoare contractuale la rata de dobanda curenta 
pe piata disponibila Grupului pentru instrumente financiare similare. 



 

 - 57 - 

Evolutii recente 

Productia si distributia de panouri sandwich 

Activitatea de productie a panourilor termoizolante cu miez de spuma poliuretanica a inceput in 
luna august a anului 2007 in cadrul societatii Plastsistem prin punerea in functiune unei linii de 

productie automatizata, avand o capacitate anuala de productie intre 1.000.000 si 1.500.000 mp 
in functie de tipo-dimensiune. Desi inceputa de curand, activitatea de productie de panouri 

termoizolante cu miez de spuma poliuretanica se desfasoara in prezent in 2 schimburi de 8 ore 

pe zi. Grupul intentioneaza sa achizitioneze o a doua linie de panouri termoizolante tip 

sandwich, conform planului de investitii aceasta urmeaza a fi pusa in functiune in 2009. 

Vanzari cantitative de panouri termoizolante au cunoscut urmatoarea evolutie in perioada 

august- decembrie 2007: 

august-07 septembrie-07 octombrie-07 noiembrie-07 decembrie-07

Panouri termoizolante PLS 30-50 mp 4.971             9.912             11.679          22.741         19.421          
Panouri termoizolante PLS 60-100 mp 9.738             12.815           23.172          27.547         20.757          
Accesorii montaj panouri PLS buc 42                  782                2.021            8.793           2.802             

Sursa: Raportari Manageriale 

Vanzarile de panouri au crescut in luna noiembrie 2007 comparativ cu luna octombrie 2007 in 

principal datorita introducerii incepand cu a doua jumatate a lunii noiembrie a celui de-al doilea 

schimb. Reducerea vanzarilor in luna decembrie 2007 comparativ cu luna noiembrie 2007 se 

datoreaza in principal unei activitati mai scazute in domeniul constructiilor. 

Alte evenimente 

In perioada iulie-decembrie 2007, Emitentul a achizitionat alte actiuni ale Plastsistem 

reprezentand 3,6% din capitalul social, cu un pret de achizitie de 218.791 RON. Ulterior 

Emitentul a contribuit la majorarea capitalului social al Plastsistem in suma totala de 688.100 

RON, rezultand in detinerea a 70,429% din capitalul social al Plastsistem. 

Teraplast si-a majorat capitalul social de la 3.645.420 RON la 24.822.990 RON utilizand 
rezerve in suma de 21.177.570 RON. Teraplast a emis 705.919 de noi actiuni care au fost 

distribuite cu titlu gratuit in functie de participarea fiecarui actionar la capitalul social. Valoarea 

nominala a fiecarei actiuni a scazut de la 30 RON la 0.1 RON.  

Emitentul a contractat un credit pe termen lung in suma de 3,5 milioane EUR pentru investitii in 

echipamente, rambursabil pana in noiembrie 2014 (a se vedea Capitolul „Contracte 

importante”).  

Emitentul a incheiat inca 27 contracte de leasing pentru masini si echipamente, valoarea totala a 
capitalului contractat este in suma de 416.045 EUR, iar dobanda totala este in suma de 79.066 

EUR. 

Ulterior datei de 30 iunie 2007 Grupul a contractat investitii in echipamente si teren in suma 
totala de 7.117.989 RON si 4.188.920 EUR. 
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Alte date financiare 

Perioada de şase luni încheiată la 30 iunie, Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie,
2007 2006 2006 2005 2004

(neauditat) (neauditat) (auditat) (auditat) (auditat)
(mii RON) (mii RON) (mii RON) (mii RON) (mii RON)

Venituri 93.364 62.841 156.821 121.824 110.506
Alte venituri operaŃionale 340 513 848 333 376

93.704 63.354 157.669 122.157 110.882

Profit înainte de impozitare 10.244 3.701 11.244 13.358 12.686
Cheltuieli cu dobânzile (913) (609) (1.477) (1.137) (1.093)

Amortizarea imobilizărilor corporale (3.470) (3.679) (7.188) (6.619) (5.305)

EBITDA 14.627 7.989 19.909 21.114 19.084
Marjă EBITDA 16% 13% 13% 17% 17%

Venituri din diferentele de curs valutar 3.113 988 2.356 1.693 1.530

Cheltuieli din diferentele de curs valutar (579) (596) (1.110) (1.112) (947)
Venituri din dobânzi 58 74 140 119 57
Venituri din discounturi primite 141 53 102 122 2
Cheltuieli cu discounturi acordate (41) - - - (253)
Alte venituri financiare 1 16 8
Alte cheltuieli financiare - - - (62) (1)

Venituri din vânzarea de imobilizări 
corporale 37 73 98 1.104 226
Valoarea contabilă netă a imobilizărilor 
corporale - (112) (108) (614) (37)

Venituri din interese de participare 26 6 6 15                    -       
Venituri din acŃiuni - - - - 52

Profit din activitatea operatională 8.401 3.824 11.237 13.214 13.142

Marjă din activitatea din operatională 9% 6% 7% 11% 12%  

Note: 

(1) EBITDA se refera la profitul inainte de dobanzi, impozit pe profit, cheltuiala cu amortizarea asa cum se 

mentioneaza in situatiile financiare auditate ale Grupului. EBITDA nu este un concept definit conform IFRS sau altor 

principii contabile acceptate in general. 

Sumar al diferentelor semnificative intre Standardele Contabile Romanesti si Standardele 
Internationale de Raportare Financiara 

Situatiile financiare consolidate ale Grupului Teraplast intocmite in conformitate cu IFRS au 
fost pregatite pe baza evidentelor contabile statutare tinute in conformitate cu principiile 

contabile romanesti, ajustate pentru conformitate cu IFRS. Standardele contabile romanesti 

difera semnificativ de Standardele Internationale de Raportare Financiara.  

In acest sens, o descriere sumara a diferentelor semnificative intre standardele contabile 

nationale si cele internationale este prezentata in cele ce urmeaza. Totusi, aceasta prezentare nu 

se doreste a fi o detaliere exhaustiva a diferentelor existente intre cele doua standarde amintite 

mai sus. 

Raportare in conformitate cu IAS 29 

Situatiile financiare ale Grupului au fost pregatite pe baza principiului continuitatii activitatii, 

conform conventiei costului istoric, ajustat la efectele hiperinflatiei pana la 31 decembrie 2003. 

Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste cere ca situatiile financiare ale societatilor 

care raporteaza in moneda unei economii hiperinflationiste sa fie intocmite in termeni de unitate 
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monetara curenta la data bilantului si toate sumele sa fie reevaluate in aceleasi conditii. IAS 29 
prevede ca raportarea rezultatului operational si a pozitiei financiare in moneda locala, fara 

reevaluare, este nefolositoare pentru ca banii isi pierd puterea de cumparare iar o comparatie 
intre valoarea tranzactiilor sau a altor evenimente care au loc in momente diferite, chiar si in 

cadrul aceleiasi perioade de raportare, ar fi gresita. 

IAS 29 sugereaza ca o economie trebuie considerata hiperinflationista daca se indeplinesc 

anumite conditii, una dintre ele fiind aceea ca rata cumulativa a inflatiei pe o perioada de trei ani 

sa depaseasca 100%. 

Pana la 31 decembrie 2003 economia Romaniei a fost considerata hiperinflationista si de aceea 

s-au efectuat ajustari ale soldurilor initiale in vederea reflectarii aplicarii IAS 29. 

Aplicarea IAS 29 categoriilor specifice de tranzactii si solduri in cadrul situatiilor financiare 

presupune urmatoarele tratamente: 

Active si pasive monetare 

Activele si pasivele monetare nu au fost reevaluate in vederea aplicarii IAS 29, ele fiind deja 

reevaluate la data bilantului. Efectul inflatiei asupra pozitiei monetare nete a Grupului este 
inclus in contul de profit si pierdere ca pierdere sau castig din pozitia monetara. 

Active si pasive nemonetare si capitaluri proprii 

Toate activele si pasivele nemonetare, precum si toate componentele capitalurilor proprii au fost 
reevaluate aplicand indicele de inflatie din data in care activele, pasivele sau componentele 

capitalurilor proprii au fost inregistrate initial in situatiile financiare (data achizitiei sau 
contribuirii) pana la data bilantului. 

Standardele nationale de contabilitate 

Normele contabile nationale nu permit reflectarea efectului hiperinflatiei in valoarea activelor si 

pasivelor nemonetare. 

Conform normelor contabile nationale se poate proceda la reevaluarea imobilizarilor corporale 

cu reflectarea in contabilitate a rezultatelor acesteia. 

Daca rezultatul reevaluarii reprezinta o crestere fata de valoarea contabila neta, atunci aceasta 

este tratata astfel: 

• ca o crestere a rezervei din reevaluare prezentata in cadrul elementului "Capital si 

rezerve", daca nu a existat o descrestere anterioara recunoscuta ca o cheltuiala aferenta 
acelui activ; sau 

• ca un venit care sa compenseze cheltuiala cu descresterea recunoscuta anterior la acel 
activ. 

Deprecierea se calculeaza pe baza costului reevaluat 

In vederea prezentarii mijloacelelor fixe in conformitate cu IFRS au fost inregistrate 

urmatoarele corectii ale valorii costului acestora: 



 

 - 60 - 

• reversarea cheltuielii cu dobanda si a diferentelor de curs aferente creditelor de investitii 
incluse initial in cost; 

• suma reprezentand reevaluarea inclusa in situatiile financiare statutare, a fost ajustata in 
corespondenta cu  rezerva din reevaluare; 

• deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale se inregistreaza avand la baza costul 

inflatat. 

Provizioane pentru pensii 

Standardele internationale de contabilitate 

O alta diferenta semnificativa in situatiile financiare statutare si cele intocmite in conformitate 

cu IFRS rezulta din aplicarea IAS 19 „ Beneficiile angajatilor”. 

Acest standard recomanda modul de contabilizare si actualizare a informatiilor referitoare la 
beneficiile angajatilor. Standardul cere unei intreprinderi sa recunoasca: 

• datorie in cazul in care un angajat a prestat servicii in schimbul beneficiilor ce urmeazã a 

fi platite in viitor; 

• cheltuiala in cazul in care compania consuma beneficiile economice ce apar ca urmare a 
serviciului prestat de un angajat in schimbul beneficiilor. 

Obligatia Grupului privind drepturile de pensionare recunoscuta in bilantul contabil reprezinta 
obligatia beneficiilor definite, ajustata la castigurile si pierderile actuariale nerecunoscute si 

orice costuri postangajare.  

Standardele nationale de contabilite 

Incepand cu 2008 Ordinul Ministrului Economiei si Finantelor nr. 2374/2007, care modifica si 

compleaza Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1752/2005 precizeaza ca in cazul in care 
exista obligatii de natura pensiilor si se constituie provizioane, valoarea provizioanelor pentru 

pensii se va stabili de catre specialisti in domeniu. 

Impozit amanat 

O alta diferenta semnificativa intre situatiile financiare statutare si cele pregatite in conformitate 

cu IFRS este cea legata de cheltuiala cu impozitul pe profit, respectiv datoria cu impozitul pe 
profit.  

In situatiile financiare intocmite in conformitate cu IFRS cheltuiala cu impozitul pe profit 

reprezinta suma dintre impozitul curent si impozitul amanat. 

Impozitul pe profit curent se calculeaza in conformitate cu legislatia fiscala in vigoare in 

Romania si se bazeaza pe rezultatele raportate in contul de profit si pierdere al Grupului 

intocmit in conformitate cu standardele locale de contabilitate, dupa ajustari facute in scopuri 

fiscale. Impozitul pe profit curent se aplica la profitul contabil, ajustat conform legislatiei 

fiscale, la o rata de 16%, respectiv 25% pentru 2004.  



 

 - 61 - 

Impozitul pe profit amanat reflecta efectul fiscal al diferentelor temporare dintre valoarea 
contabila a activelor si pasivelor utilizata in scopul raportarii financiare si valorile fiscale 

utilizate in scopul calcularii impozitului pe profit. Impozitul pe profit amanat datorat se 
evidentiaza in contrapartida cu o cheltuiala. Impozitul pe profit amanat de recuperat sau de plata 

se determina utilizand rata de impozitare care se asteapta a fi aplicabila in anul in care 
diferentele temporare vor fi recuperate sau decontate. Evaluarea impozitului pe profit amanat de 

plata sau de recuperat reflecta consecintele fiscale care vor rezulta din modul in care Grupul se 
asteapta sa recupereze sau sa deconteze valoarea contabila a activelor si pasivelor sale la data 

bilantului. 

Impozitul curent si cel amanat sunt recunoscute in corespondenta cu o cheltuiala sau un venit in 
contul de profit si pierderi, cu exceptia cazurilor in care se refera la elemente creditate sau 

debitate direct in capitalul propriu, caz in care impozitul este de asemenea recunoscut direct in 
capitalul propriu, sau a cazurilor in care provin din contabilizarea initiala a unei combinari de 

intreprinderi. In cazul unei combinari de intreprinderi, efectul fiscal este luat in calculul 

fondului de comert sau in determinarea valorii excedentare a intereselor achizitorului in 

valoarea justa neta a activelor, datoriilor si a datoriilor potentiale identificabile ale achizitorului 

asupra costului. 

Impozitul pe profit amanat al Grupului reflecta efectul fiscal al diferentelor temporare dintre 
valoarea contabila a activelor si pasivelor utilizata in scopul raportarii financiare in conformitate 

cu IFRS si valorile fiscale utilizate in scopul calcularii impozitului pe profit, bazate pe 
contabilitatea statutara. 

Ajustari de consolidare 

Situatiile financiare consolidate incorporeaza situatiile financiare ale Emitentului, ale filialei 

(SC Plastsistem SA) si ale entitatii controlate in comun (SC Politub SRL). 

Achizitiile de filiale si activitati sunt contabilizate utilizand metoda achizitiei. Activele, datoriile 

si datoriile potentiale identificabile ale societatii achizitionate care indeplinesc conditiile pentru 

a fi recunoscute conform IFRS 3 “Combinarea de intreprinderi” sunt recunoscute la valoarea 

justa minus costurile de vanzare la data achizitiei. 

Interesele minoritare in activele nete (exclusiv fondul de comert) ale filialei consolidate sunt 
identificate separat de capitalul propriu al Grupului. Interesele minoritare constau din suma 

acelor interese la data combinarii originare de intreprinderi  si din partea minoritara din 

modificarile in capitalul propriu incepand cu data combinarii.  

Grupul isi raporteaza interesele in entitati controlate in comun utilizand consolidarea 

proportionala. Partea Grupului din activele, datoriile, veniturile si cheltuielile entitatilor 

controlate in comun este combinata cu elementele echivalente din situatiile financiare 
consolidate, linie cu linie.  

Toate tranzactiile in cadrul grupului, soldurile, veniturile si cheltuielile sunt eliminate complet 

din consolidare.  
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Alte ajustari si reclasificari 

In vedere prezentarii situatiilor financiare in conformitate cu IFRS au mai fost inregistrate 

ajustari suplimentare dintre care cele mai importante se refera la: 

• reevaluarea la data de 30 iunie 2007 a tuturor soldurilor Grupului denominate in valuta 
(creante, datorii comerciale si imprumuturi) folosind cursul publicat de BNR pentru 30 iunie 

2007; 

• prezentarea participarii la profit a angajatilor ca o cheltuiala cu salariile si nu ca distribuire a 
profitului; 

• provizioane suplimentare pentru creante incerte si pentru stocuri cu miscare lenta. 
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DESCRIEREA PIETELOR RELEVANTE PENTRU EMITENT 

Contextul macroeconomic 

Cu o populatie ce numara la sfarsitul anului 2006 aproximativ 21,56 milioane de locuitori si o 
suprafata de circa 238,4 mii de kilometri patrati, Romania este cea mai populata si mai mare tara 

din Sud–Estul Europei. Desi a avut de depasit obstacole majore legate de tranzitia de la sistemul 
centralizat, pe fondul volumelor importante de investitii directe realizate in ultimii 5 ani, 

economia nationala a crescut in termeni reali cu rate situate intre 4% si 8,5% pe an, superioare 

celor raportate de statele europene din regiune. De asemenea, in aceeasi perioada rata inflatiei a 

evoluat pe un trend descendent, iar salariile si veniturile disponibile ale populatiei s–au apreciat 

semnificativ in termeni reali. 

 
 
Aflata deja in centrul atentiei investitorilor strategici si devenind, de la 1 ianuarie 2007, stat 

membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, Romania este in prezent considerata o piata 

regionala–cheie cu potential insemnat de crestere. Acest potential isi are originea in decalajul 

inca important de dezvoltare al economiei romanesti comparativ cu celelalte state membre. 

Astfel, cu toate ca populatia Romaniei reprezinta aproximativ 4,4% din populatia totala a 

Uniunii Europene, contributia sa la Produsul Intern Brut total al acesteia din urma era in anul 
2006 de numai 0,85%. Mai mult, in timp ce Produsul Intern Brut pe locuitor a crescut in 

Romania in perioada 2003 – 2006 in medie cu 6,4% pe an in termeni reali, acesta a ajuns sa 
reprezinte doar 19,4% din media UE–25 pentru anul 2006. 

 
 
Pentru urmatorii ani, implementarea reformelor structurale in conformitate cu cerintele Uniunii 
Europene, mentinerea sub control a presiunilor inflationiste si sustinerea cresterii economice, 

constituie reperele macroeconomice majore ale Romaniei. 

Sectorul constructiilor 

Sectorul constructiilor reprezinta o componenta–cheie ce reflecta indeaproape stadiul de 

dezvoltare al unei economii nationale. Parcursul ascendent inregistrat pana in prezent de 
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economia romaneasca s–a regasit cu precadere in evolutia sectorului constructiilor care in 
intervalul 2001 – 2005 a evoluat cu rate anuale de crestere situate intre 9% si 10% in termeni 

reali, pentru ca in anul 2006, in perspectiva aderarii Romaniei la Uniunea Europeana acesta sa 
atinga o valoare totala de circa 11,4 mld. de Euro, cu 19,3% mai mare decat cea inregistrata in 

2005. De asemenea, pentru anul 2007 sectorul constructiilor si–a continuat trendul ascendent, 
atingand o rata anuala de crestere de circa 30,9%, in conditiile in care avansul Produsului Intern 

Brut pentru aceeasi perioada a fost de 5,8%. 

 

 
 
De altfel, in ultimii ani constructiile s–au remarcat ca avand dinamica cea mai accentuata din 
ansamblul economiei romanesti. In acest sens, in timp ce Produsul Intern Brut a crescut cu rate 

anuale ce depasesc semnificativ media europeana, contributia sectorului constructiilor la 
evolutia pozitiva a acestui indicator macroeconomic a fost una din ce in ce mai importanta. 

Astfel, pentru anul 2006, un procent de 15,6% din cresterea Produsului Intern Brut a fost 
sustinut de cresterea din constructii, comparativ cu ponderea de 14,6% inregistrata in anul 2005. 

Mai mult, pentru primul semestru al anului 2007, un procent de 25,4% din cresterea Produsului 

Intern Brut al Romaniei a fost asigurat de cresterea sectorului constructiilor. 

De asemenea, in contextul cresterii sustinute a volumelor investitiilor directe, a retrocedarii 

terenurilor nationalizate si a politicilor flexibile de creditare, majoritatea tarilor Europei Centrale 

si de Est au cunoscut pe parcursul ultimilor ani cresteri importante pe segmentul constructiilor, 

care a ajuns in cea mai mare parte din cazuri sa le influenteze decisiv evolutia Produsului Intern 

Brut. Totusi, sectorul constructiilor din Romania a inregistrat rate de crestere superioare atat 
mediei Uniunii Europene (22,1% pentru trimestrul IV 2006 in Romania fata de 7,2% in UE–25 

pentru anul 2006) cat si celor raportate de majoritatea tarilor din regiune (8,8% in Cehia, 1,2% 
in Ungaria sau 14,6% in Slovacia). 
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In ciuda evolutiilor pozitive inregistrate in ultimii ani, superioare chiar celor inregistrate de catre 
tarile din regiune, sectorul constructiilor din Romania pastreaza un decalaj important fata de 

performantele tarilor europene mai dezvoltate si a Uniunii Europene in ansamblul sau. Acest 

decalaj provine in primul rand din deficitul inca consistent al Romaniei in materie de spatii 

construite (rezidentiale si nerezidentiale) si de infrastructura moderna, si in al doilea rand, din 

ponderea foarte redusa a Produsului Intern Brut national in totalul Produsului Intern Brut al 

Uniunii Europene. 

Astfel, desi Romania avea in anul 2006 o pondere a sectorului constructiilor in Produsul Intern 

Brut national semnificativ mai mare chiar decat cele ale tarilor din regiune (7% in Romania fata 
de 4,8% in Bulgaria, 4,1% in Ungaria sau 5,8% in Polonia), totusi ponderea acestuia in valoarea 

totala a sectorului constructiilor raportata la nivelul Uniunii Europene este una incomparabil mai 
mica decat cea a tarilor europene mai dezvoltate (1,08% in Romania fata de 13,26% in 

Germania, 15,92% in Franta sau 12,64% in Italia). 
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Tarile din regiune precum Bulgaria, Cehia, Ungaria sau Polonia de asemenea intrate de curand 

in Uniunea Europeana, cunosc o situatie similara cu cea a Romaniei, prezentand o pondere 

importanta a sectorului national al constructiilor in Produsul Intern Brut national, dar o 

participare foarte redusa la valoarea totala a sectorului constructiilor din UE–25. Acest aspect 

releva decalaje majore intre nivelul de dezvoltare inregistrat in tarile din Europa Centrala si de 
Est printre care si Romania si statele membre mai dezvoltate din Uniunea Europeana. 

In plus fata de situatia comparativa cu celelalte state membre si cu media Uniunii Europene, 

deficitul Romaniei in materie de spatii construite si infrastructura moderna este confirmat si de 
raportarile Institutului National de Statistica. Acestea arata ca, pe fondul unei cresteri in termeni 

nominali a valorii lucrarilor de constructii executate in perioada 2001 – sem.I 2007 de circa 3,6 
ori, ponderea valorii constructiilor noi si a reparatiilor capitale s–a apreciat de la 73,5% in anul 

2001 la 76,2% in semestrul I al anului 2007. In consecinta, sectorul constructiilor din Romania a 

continuat sa fie dominat de categoria lucrarilor de constructii noi si reparatii capitale in timp ce 

desi aflate in crestere, lucrarile de intretinere si reparatii curente pastreaza o pondere de sub 25% 

in valoarea totala a pietei. 
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Analizand in detaliu structura sectorului constructiilor, pot fi identificate trei segmente distincte 

din punct de vedere al destinatiei obiectivelor realizate: 

• Constructii rezidentiale, ce includ cladiri individuale, cladiri colective (de tip bloc) si 

cladiri de rezidenta pentru comunitati. Remarcandu–se in ultimii 5 ani ca avand dinamica 

cea mai accentuata, acest segment detinea in anul 2006 o pondere de 19,7% in totalul 

valorii sectorului de constructii din Romania. 

• Constructii nerezidentiale, ce includ spatii industriale (hale de productie si depozite), 
spatii comerciale (mari suprafete comerciale de retail si complexuri de tip mall) si cladiri 

administrative (hoteluri, spitale, scoli si spatii de birouri). Avand in anul 2006 o pondere 
de 40,6% in total valoare sector, acest segment continua sa reprezinte  componenta cea 

mai importanta din ansamblul pietei constructiilor. 

• Constructii ingineresti, ce includ lucrari de infrastructura de transport (drumuri si poduri). 
Desi pana in anul 2002 segmentul lucrarilor de constructii ingineresti detinea o pondere 
de peste 50% din sectorul romanesc de constructii, participarea sa la valoarea  totala a 

sectorului s–a diminuat constant in favoarea segmentului de constructii rezidentiale, pana 
la nivelul de 39,7% in anul 2006. 

In contextul cresterii sustinute a sectorului constructiilor din Romania, in perioada 2000 – 2006 

cele trei segmente componente au inregistrat ritmuri de crestere diferite, functie de 

particularitatile fiecaruia si de conditiile pietei. Evolutiile pozitive ale acestora, trebuie privite 

atat prin prisma investitiilor pentru realizarea de constructii noi, cat si prin cea a executiei 
lucrarilor de reparatii capitale si intretinere curenta la constructiile existente. 
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Segmentul constructiilor rezidentiale 

Pe segmentul constructiilor rezidentiale din Romania, datele publicate de Institutul National de 

Statistica indica persistenta unui decalaj major intre oferta de suprafata locuibila (reprezentata 

de stocul de locuinte existente si de constructiile de locuinte noi) si nevoia crescanda de locuinte 

manifestata in special in zonele urbane. Astfel, la o populatie de 21,6 mil. locuitori, in perioada 

2001 – 2006 stocul de locuinte in Romania a evoluat de la un nivel de 8,11 mil. locuinte (aferent 
unei suprafete locuibile de 304,45 mil. mp) pana la 8,23 mil. locuinte (aferent unei suprafete 

locuibile de 314,54 mil. mp). 

 

 
 
Cresterea cu 1,5% a numarului total de locuinte (sau cu 3,3% a suprafetei totale locuibile) 

inregistrata in intervalul 2001 – 2006, nu a fost suficienta pentru a ameliorara semnificativ 
indicatorii de confort locativ ai populatiei Romaniei. In acest sens, in anul 2006 unei persoane ii 

reveneau in medie circa 14,6 mp de suprafata locuibila, in timp ce unui locuitor din Uniunea 
Europeana ii revenea in medie o suprafata locuibila de circa 36 mp. In plus, chiar tari din 

regiune precum Cehia sau Ungaria, inregistrau valori medii duble ale acestui indicator 
comparativ cu cele raportate de Romania. 
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Pe fondul situatiei descrise mai sus, piata constructiilor rezidentiale din Romania cunoaste in 
ultimii ani o tendinta de crestere cu rate superioare celor inregistrate de segmentele de 

constructii nerezidentiale, respectiv ingineresti. Astfel, desi constructiile rezidentiale detineau in 

anul 2000 o pondere de doar 11% din piata constructiilor, valoarea acestora a crescut in termeni 

nominali de aproape 9 ori, ajungand la sfarsitul anului 2006 la un nivel de 6,87 mld. RON 

(echivalentul a circa 1,95 mld. Euro), corespunzatoare unei ponderi de 19,6% in total valoare 

sector. Mai mult, pentru primul semestru al anului 2007 acest segment a inregistrat o rata de 
crestere de circa 33,4% fata de perioada corespunzatoare a anului trecut. 

In ce priveste investitiile pentru realizarea de constructii rezidentiale noi, datele indica o 

tendinta accentuata de crestere a suprafetelor pentru care au fost eliberate autorizatii de 

constructie. In acest sens, in anul 2006 au fost eliberate 51.059 autorizatii de constructie pentru 

cladiri rezidentiale noi, corespunzand unei suprafete totale de 9,83 mil. mp, ceea ce reprezinta o 
crestere cu 17,3% a numarului de autorizatii si cu 33,6% a suprafetei fata de anul 2005. In plus, 

pentru primul semestru al anului 2007, au fost eliberate 26.039 autorizatii de constructie pentru 
cladiri rezidentiale noi, in crestere cu 28,4% fata de aceeasi perioada a anului 2006, ceea ce 

corespunde unei suprafete totale autorizate de circa 5,36 mil. mp. 
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Decalajul existent intre segmentul constructiilor rezidentiale din Romania si sectoarele 
rezidentiale ale tarilor din regiune este vizibil si in situatia comparativa privind ritmul de 

crestere al numarului autorizatiilor eliberate pentru constructia de cladiri rezidentiale. Astfel, 

pentru anul 2006, ratele de crestere a numarului de autorizatii eliberate in Romania au fost cu 

mult superioare celor inregistrate in Uniunea Europeana si in alte tari din regiune. 

 

 
 
Evolutia prezentata anterior s–a concretizat pentru Romania in livrarea, in intervalul 2001 – 

2006 in medie a 31,1 mii locuinte noi anual, avand o suprafata medie construita de circa 140 

mp. Accelerarea trendului de crestere a sectorului constructiilor rezidentiale este demonstrat de 
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numarul de locuinte finalizate, respectiv de suprafetele construite livrate anual. Astfel, daca 
intre anii 2001 – 2004, stocul de locuinte noi livrate pe piata a evoluat cu rate de crestere situate 

in intervalul 2,5% – 5%, in anul 2005 rata de crestere a fost de 9,1%, pentru ca in anul 2006 sa 
ajunga la nivelul de 20,6%, aferent unui stoc de 39.638 locuinte noi livrate. In plus, suprafata 

totala construita a locuintelor noi finalizate si–a dublat rata de crestere in anul 2006, atingand un 
nivel de 21,6% fata de anul 2005, corespunzator unui total de aproximativ 5,9 mil. mp livrati. 

 

 
 
Volumul de 39.638 de locuinte noi livrate in anul 2006 in Romania corespunde unui indice 

anual de 1,8 locuinte noi la 1.000 de locuitori. Aceast nivel este unul mult inferior atat mediei 

Uniunii Europene (unde in 2006 au fost livrate in medie 6 locuinte noi la 1.000 de locuitori), cat 

si valorilor indicilor raportati de tarile din regiune precum Polonia, Cehia sau Ungaria. Aceasta 

situatie confirma o data in plus ecartul major dintre stadiul de dezvoltare al Romaniei in materie 
de spatii rezidentiale, si cel existent in alte tari din Uniunea Europeana. 

 

 
 
Potentialul de recuperare a acestui decalaj se regaseste in diferenta crescanda dintre numarul de 

metri patrati pentru care s–a primit autorizatie pentru construirea de cladiri rezidentiale (9,83 

mil. mp in anul 2006, cu 33,6% mai mare fata de anul 2005) si numarul de metri patrati de 
constructii rezidentiale finalizate si livrate in fiecare an (5,87 mil. mp in 2006, cu 21,6% mai 

mare fata de anul 2005). Aceasta diferenta s–a ridicat in anul 2006 la circa 3,96 mil.mp, in 
crestere cu 56,3% fata de valoarea inregistrata in anul 2005. Mai mult, pentru primul semestru al 

anului 2007 au continuat sa fie emise autorizatii pentru construirea unei suprafete de cladiri 
rezidentiale de circa 5,36 mil. mp, ceea ce reprezinta un nivel foarte apropiat de volumul total 

livrat in tot anul 2006. Aceste evolutii indica faptul ca piata constructiilor rezidentiale din 

Romania se afla in plin proces de crestere accelerata. 
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Pe de alta parte, evolutia pozitiva a sectorului constructiilor s–a manifestat nu doar la nivel 

cantitativ, ci si la nivel calitativ. Astfel, in ce priveste segmentul constructiilor noi, 

imbunatatirea standardelor de calitate poate fi observata in schimbarea structurii privind dotarea 
cu instalatii a locuintelor noi. Astfel, daca in anul 2001 dintr–un total de 27.041 de constructii 

rezidentiale finalizate, doar 9.907 locuinte (reprezentand un procent de 36,6% din total) aveau 
prevazut sistem de canalizare si 12.611 locuinte (reprezentand un procent de 46,6% din total) 

beneficiau de sistem de alimentare cu apa potabila, in anul 2006 circa 53,9% din locuintele noi 

aveau acces direct canalizare si 64,1% beneficiau de alimentare cu apa potabila. 

 

 
 
In aceasta maniera, alaturi de consolidarea bazei de locuinte din Romania prin cresterea 
suprafetelor de cladiri rezidentiale finalizate si livrate catre beneficiari, imbunatatirea 

standardelor de confort locativ se constituie intr–o componenta importanta a cresterii sectorului 
constructiilor rezidentiale. Cum la nivelul anului 2006 inca se mentineau deficite importante in 

ce priveste dotarea cu instalatii a locuintelor noi, acest fapt ofera o indicatie asupra potentialului 

de dezvoltare pe termen mediu al acestui segment. 

In al doilea rand, stocul important de locuinte vechi si ponderea redusa a lucrarilor de intretinere 

si reparatii curente inregistrata in totalul valorii segmentului de constructii rezidentiale 
reprezinta doi factori care aduc in atentie necesitatea reabilitarii stocului de locuinte existente. In 

acest sens, in timp ce ponderea lucrarilor de reparatii si intretinere curente reprezenta in anul 

2006 doar 23,8% din total valoare sector constructii, aproximativ 67% din stocul de circa 8,20 

mil. locuinte existente la nivelul anului 2005, reprezentand aproximativ 312,02 mil. mp 

suprafata construita, aveau o vechime de cel putin 30 de ani. 
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In acest sens, ca parte a acquis–ului comunitar, Guvernul Romaniei a lansat Programul National 

de Reabilitare Termica a Cladirilor de Locuit, program care obliga proprietarii locuintelor 

construite inainte de 1989 (in special cele colective de tip bloc din zonele urbane) sa faca 
investitii pentru limitarea pierderilor termice prin izolarea termica a peretilor exteriori, 

inlocuirea ferestrelor si interventii la conductele cu pierderi. Mai mult, in urma aplicarii acestui 
program, acestia vor primi un certificat energetic, document ce va deveni, incepand cu anul 

2009, obligatoriu in orice tranzactie de vanzare sau concesionare a unei locuinte. 

Astfel, simultan cu evolutia pozitiva a lucrarilor de constructii noi, si segmentul lucrarilor de 

reparatii capitale si reabilitare a constructiilor existente capata dimensiune si impuls. Daca 
prima componenta se remarca prin dinamism si crestere accelerata pentru a recupera decalajele 

fata de Uniunea Europeana, aceasta a doua componenta se impune prin dimensiune (peste 300 

mil. mp de constructii rezidentiale existente). Totodata, se remarca faptul ca evolutia lucrarilor 

de reparatii capitale si intretinere curenta urmeaza parcursul inregistrat de lucrarile de 

constructii noi. Incepand cu anul 2005, ambele categorii au cunoscut lunar rate de crestere fata 

de perioada similara a anului precedent situate in intervalul 20 – 50%. 
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Segmentul constructiilor nerezidentiale 

Prin varietatea tipurilor de constructii din componenta sa, sectorul nerezidential reprezinta 

elementul cel mai important din ansamblul pietei constructiilor, in care detinea in semestrul I al 

anului 2007 o pondere de aproape 42%. Valoarea acestui segment a crescut din anul 2001 pana 

in semestrul I al anului 2007 de aproximativ 4,7 ori in termeni nominali, ajungand la o valoare 

anuala de circa 19,27 mld. RON (echivalentul a 5,51 mld. Euro). 

Situatia pe care o cunoaste acest segment este, in linii mari, una similara cu cea a segmentului 

constructiilor rezidentiale. Astfel, in timp ce cresterea economica accelerata si volumul 
investitiilor straine directe intrate in Romania au adus in prim plan nevoia de spatii de birouri, 

industriale sau comerciale construite la standarde de calitate comparabile cu cele intalnite in 
Uniunea Europeana, stocul de astfel de spatii nerezidentiale era unul scazut la nivelul anului 

2000. Dezvoltatorii au sesizat aceasta oportunitate si, incepand cu anul 2001, oferta pe acest 
segment s–a largit considerabil. 

Aceasta evolutie poate fi observata in raportarile Institutului National de Statistica privind 

cresterile anuale inregistrate de suprafetele pentru care au fost eliberate autorizatii de constructie 
pentru cladiri nerezidentiale. Astfel, din anul 2002 cand se ridica la circa 2 mil. mp, suprafata 

totala autorizata pentru constructia de cladiri nerezidentiale a crescut in anul 2006 la peste 5 mil. 
mp, inregistrand pentru acel an o rata de crestere de peste 40%. 
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In plus, performantele prezentate anterior se pastreaza la nivele remarcabile si atunci cand sunt 
comparate cu media inregistrata de Uniunea Europeana sau cu evolutiile individuale ale unora 

dintre statele membre. In mod evident, fata de acestea din urma Romania are inca de recuperat 
ecarturi importante pe acest segment. 

 

 
 
Cresterile anuale ale suprafetelor autorizate pentru constructia de cladiri nerezidentiale s–au 

concretizat ulterior in evolutii pozitive consistente ale valorii comenzilor noi. In acest mod, 

corespunzator cresterii in anul 2006 cu 41,5 % a suprafetelor autorizate, valoarea comenzilor 
noi a crescut cu 5 mld. RON. Mai mult, in primele doua semestre ale anului 2007 se 

acumulasera deja comenzi in valoare de circa 4,2 mld RON, suma apropiata de cifra inregistrata 
in anul 2006. 



 

 - 76 - 

 

 
 
Categoriile pe care poate fi urmarita evolutia segmentului constructiilor nerezidentiale sunt 

reprezentate de cele ale spatiilor de birouri, spatiilor comerciale, spatiilor industriale, 

hotelurilor, scolilor si spitalelor. In timp ce primele trei categorii mentionate prezinta relevanta 

doar analizate prin prisma lucrarilor de constructii noi, stocul important de scoli si spitale avand 
vechimi de peste 30 de ani reclama luarea in considerare a lucrarilor de reabilitare si reparatii 

capitale. 

In ceea ce priveste categoria spatiilor de birouri, ritmul de dezvoltare inregistrat in ultimii ani 

este unul remarcabil. Se construieste cu preponderenta la nivel de clasa A, iar spatiile sunt in 
general contractate pentru inchiriere cu cel putin un an inainte de finalizarea lucrarilor de 

constructie. In aceasta maniera, in timp ce stocul de spatii de birouri de calitate a ajuns in anul 

2007 numai in Bucuresti la circa 430,000 mp (concretizati in 49 cladiri), rata de neocupare a 

coborat in aceeasi perioada la sub 1,5%, ceea ce reprezinta un nivel record pentru Europa. 

Piata spatiilor de birouri este dominata de zona Bucuresti, unde numai in anul 2006 au fost 
finalizati si livrati circa 130,000 mp. Mai mult, in timp ce nu mai departe de anul 2004 erau 

livrate spatii de birouri in suprafata de 78,000 mp, la sfarsitul anului 2008 sunt asteptati sa fie 

finalizati circa 400,000 mp, ceea ce va dubla stocul existent la momentul actual. In ciuda acestor 

evolutii, ecartul fata de capitalele tarilor din regiune se mentine la un nivel foarte important, cu 

atat mai mult atunci cand comparatia este facuta cu orase precum Varsovia unde stocul de spatii 

de birouri se ridica la sfarsitul semestrului I al anului 2007 la circa 1,8 mil. mp sau Praga pentru 

aceeasi perioada avea un stoc de spatii de birouri de 1,1 mil. mp. 

Segmentul spatiilor comerciale este caracterizat de expansiunea marilor lanturi catre noi locatii 
in conditiile in care in prezent, spatiile sunt pre–inchiriate in totalitate inainte de finalizare si 

livrare iar rata de neocupare a scazut la aproximativ 3%. Spre deosebire de evolutia segmentului 
spatiilor de birouri care ramane in continuare centrata pe zona Bucuresti, cresterea segmentului 

spatiilor comerciale s–a extins puternic catre provincie. Astfel, in 2007 la sfarsitul semestrului al 
doilea, au fost livrate 3 proiecte totalizand 34,500 mp din care unul in Bucuresti si doua in 
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provincie. Mai mult, pentru sfarsitul anului 2007 sunt asteptate sa fie finalizate si livrate inca 
sase proiecte totalizand 161,200 mp, si acestea exclusiv in provincie. 

In ciuda acestor evolutii, Romania detine inca un stoc de spatii comerciale inchiriabile foarte 

mic in comparatie cu cele ale altor tari din Uniunea Europeana. Astfel, detinand la sfarsitul 

semestrului I al anului 2007 la circa 584.000 mp de spatii comerciale inchiriabile, echivalentul 

unei medii de 26,2 mp la 1.000 de locuitori, Romania se situa pe locul 19 in Europa la acest 

capitol. Prin contrast, chiar tarile din regiune inregistreaza niveluri ale spatiilor comerciale la 

1.000 de locuitori de cel putin 5 ori mai mari decat Romania. Pentru sfarsitul anului 2008, sunt 
asteptate sa fie livrate 10 proiecte in Bucuresti si provincie, totalizand 430,000 mp. In acest 

mod, stocul de spatii comerciale al Romaniei se va apropia de nivelul de 1 mil. mp. 

 

 
 
In ce priveste segmentul spatiilor industriale, dinamica acestuia isi are originea in expansiunea 

sectorului de logistica/distributie si in procesul de relocare a facilitatilor industriale din ariile 

intravilane. Se construiesc depozite cu suprafete flexibile, usor de compartimentat, avand 

inaltimi de pana la 9 metri si suprafete utile medii de circa 3.000 mp. Daca in anul 2003 erau 

livrati circa 10.000 mp de spatii industriale, in anul 2006 se livrau deja circa 61,300 mp, 

ajungandu–se astfel la un stoc total de 260,100 mp de spatii industriale noi. In plus, pe parcursul 

anului 2007 au mai fost livrati, pe transe, inca 434.000 mp, reprezentand o rata de crestere de 

100% a stocului existent de spatii industriale. Cu toate acestea, Romania inca prezinta un 
important portential de crestere pe acest segment, dat fiind faptul ca Polonia, tara membra a 

Uniunii Europene si avand o suprafata de circa 312,7 mii de km patrati, detine un stoc de spatii 
industriale de circa 3,52 mil. mp, de patru ori mai mare decat cel al Romaniei. 

Incepand cu anul 2005, segmentul hotelier inregistreaza un trend ascendent in principal datorita 
turismului de afaceri. Piata este dominata de Bucuresti, unde in anul 2006 era raportat un stoc 

total de circa 5.400 camere de hotel. Pentru urmatorii trei ani sunt asteptate sa fie finalizate si 

livrate inca aproximativ 4.000 de camere, majoritatea in orasele din provincie avand peste 
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100.000 de locuitori. Pe segmentul scolilor si spitalelor componenta de lucrari de reabilitare si 
reparatii capitale este una importanta. In acest caz, Guvernul Romaniei a aprobat pentru anul 

2007 fonduri totale in valoare de circa 1,1 mld. Euro avand ca destinatie constructia si 
reabilitarea a 84 de unitati de invatamant precum campusuri universitare, scoli si gradinite. 

Aceste lucrari vizeaza in special imbunatarirea parametrilor de izolare termica prin montarea de 
ferestre termoizolante, precum si inlocuirea sau reparatia sistemelor de instalatii sanitare. 

Segmentul constructiilor ingineresti 

In timp ce in anul 2001 segmentul constructiilor ingineresti reprezenta un procent de 51% in 

totalul valorii sectorului constructiilor, in decurs de 5 ani acesta si–a triplat valoarea in termeni 

nominali, atingand in semestrul I al anului 2007 un nivel de 18,03 mld. RON (echivalentul a 

5,23 mld. Euro). Deficitul Romaniei in materie de infrastructura moderna (drumuri, poduri, 

retea de apa si canalizare) este vizibil si in ratele de crestere a numarului lucrarilor noi de 

inginerie civila, mult superioare celor inregistrate in Uniunea Europeana. 

 

 
 
Reteaua de distributie a apei potabile din Romania are o lungime de 47.778 km, reprezentand 

circa 71% din lungimea totala a strazilor in mediul urban, in timp ce aproximativ 67% din 
populatia din zonele rurale nu avea acces la alimentarea cu apa potabila in anul 2005. Reteaua 

de canalizare are in schimb o lungime de 18.381 km, din care mediul urban detine o lungime 

totala de 16.397 km, ceea ce reprezinta un procent de peste 89% din total. Aceasta face ca, in 

timp ce 92,3% din populatia urbana (sau 10,3 mil. loc.) beneficia de acces la serviciile de 

canalizare, doar 7,7% din populatia rurala (sau 1,15 mil. loc.) avea acces la aceasta retea. 

Pe ansamblu, in anul 2006 numai un procent de 52% din populatia Romaniei beneficia atat de 

servicii de alimentare cu apa cat si de canalizare, in timp ce 65,2% din populatie beneficia de 

apa potabila asigurata din reteaua publica. Prin comparatie, in Europa populatia este conectata la 
sistemele publice de alimentare cu apa in proportie de 96 – 100%. Concluzia este aceea ca 

retelele de utilitati publice din Romania raman la nivelul anului 2007 subdimensionate, avand in 
vedere faptul ca nu toate gospodariile dintr–o localitate beneficiaza de astfel de facilitati. 
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In plus fata de cele prezentate mai sus, conductele din sistemul de furnizare si distributie a apei 
potabile sunt in general realizate din beton armat, azbociment sau plumb, materiale considerate 

in Uniunea Europeana ca fiind daunatoare sanatatii publice. De asemenea, circa 30% din 
conducte sunt confectionate din otel si nu beneficiaza de un sistem functional de curatare si 

intretinere. In conditiile in care studiile institutelor de specialitate arata ca apa potabila din 
Romania este contaminata cu produsi de coroziune si impuritati, aproximativ 70 – 75% din 

actuala retea de alimentare cu apa potabila necesita inlocuire. In aceasta maniera, daca reteaua 
de canalizare este subdimensionata, reteaua de alimentare cu apa potabila este neconforma cu 

normele de sanatate publica promovate de Uniunea Europeana intr–un procent de peste 70%. 

In ciuda starii precare a retelei de apa potabila si canalizare din Romania, numai 32 de localitati 
avand o populatie de peste 100.000 locuitori au beneficiat de investitii pentru reabilitarea 

infrastructurii de apa si apa uzata dupa anul 1990. In acest sens, Guvernul Romaniei a lansat in 
anul 2007, Programul Operational Sectorial de Mediu care are printre alte obiective, si 

imbunatarirea calitatii si accesului la infrastructura de apa si apa uzata. Conform datelor 

furnizate in raportul privind acest program, investitiile necesare pentru perioada 2007 – 2013 in 

vederea reabilitarii si extinderii retelei de alimentare cu apa potabila din Romania sunt cele mai 

mari dintre toate noile state membre ale Uniunii Europene, ridicandu–se la circa 3,8 mld. de 

Euro. Aceste fonduri vor fi asigurate de la bugetul de stat, bugetele locale, credite si fonduri 
europene. Decalajul de dezvoltare fata de celelalte noi state membre ale Uniunii Europene, 

coroborat cu lansarea Programului Operational Sectorial de Mediu se constituie intr–o 
oportunitate considerabila pentru cresterea pietei instalatiilor de camine, tubulatura si fitinguri, 

destinate sistemelor de canalizare si distributie a apei potabile. 
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Piata materialelor plastice polimerizate 

In mod evident, dezvoltarea accelerata a sectorului constructiilor din Romania a gasit raspuns 

direct si imediat in expansiunea pietei materialelor de constructii, care a devenit astfel tot mai 

dinamica si mai diversificata. Alaturi de materialele de constructii clasice, cum ar fi cimentul, 

mortarul uscat, caramida sau prefabricatele, in piata au aparut solutii noi, mai economice si mai 

eficiente, create pe baza materialelor plastice polimerizate precum policlorura de vinil, 

polipropilena sau polietilena: 

• Policlorura de vinil (prescurtat PVC) este un produs macromolecular obtinut prin 
polimerizarea clorurii de vinil. PVC–ul se prezinta sub forma de pulbere alba, inodora si 

insipida, si are o larga utilizare in industria materialelor constructii, a ambalajelor, 

automobilistica si in agricultura; 

• Polipropilena (cunoscuta drept PP) este un produs macromolecular obtinut prin 
polimerizarea propilenei la presiune scazuta. Aceasta se prezinta in principal sub forma de 

granule si prezinta o larga aplicabilitate in productia de materiale de constructii, in special 
sisteme de tubulatura; 

• Polietilena (denumita si PE) este un produs macromolecular obtinut prin polimerizarea 
etilenei la presiune ridicata, medie sau joasa, obtinandu–se astfel varietati ce difera prin 

proprietati si destinatii. Astfel, polietilena de desitate joasa este flexibila si rezistenta la 

rupere si este utilizata la fabricarea foliilor pentru ambalaje, a articolelor vestimentare sau a 

izolatiilor pentru cablurile electrice. Pe de alta parte, polietilena de inalta densitate are o 

rezistenta la socuri deosebita si este folosita pentru fabricarea recipientilor sub presiune sau 

a tubulaturii de aductiune. 

Piata policlorurii de vinil 

Reflectand gradul sporit de aplicabilitate in industria materialelor de constructii precum si 

cresterea importanta a cererii inregistrate pe aceasta piata, consumul mondial de policlorura de 

vinil a urmat in ultima jumatate de secol un trend exponential de crestere. Astfel, daca in anul 

1950 aceasta se ridica la circa 0,22 mil. tone, la nivelul anului 2000 consumul de PVC pe plan 

mondial ajunsese la circa 25 mil. tone. Din anul 2000, consumul de PVC la nivel mondial a 
evoluat cu o rata medie anuala de crestere de circa 3,5%, ajungand in anul 2005 la un nivel de 

aproximativ 30,3 mil. tone. Mai mult, in anul 2006 cererea mondiala de PVC se ridica la circa 
33 mil. tone, in crestere cu 9,4% fata de anul precedent. 
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Traversand o perioada de crestere economica sustinuta, vizibila mai ales in evolutia sectoarelor 

constructiilor, China si zona Europei Centrale si de Est se remarca cu cele mai importante 

contributii la cresterea mondiala a consumului de PVC. Astfel, intre anii 2000 si 2005, China a 
inregistrat o crestere medie anuala de 12,5%, ajungand la un consum de circa 7,7 mil. tone PVC 

in anul 2005, ceea ce reprezinta 25,5% din consumul total mondial. Pentru acelasi interval, tarile 
din zona Europei Centrale si de Est au raportat o rata medie anuala de crestere a consumului de 

PVC de 8,4%, atingand in anul 2005 un consum total de aproximativ 1,1 mil. tone PVC. 
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In ceea ce priveste regiunea Europei Centrale si de Est, cresterea consumului de PVC este in 
stransa corelatie cu dezvoltarea rapida a sectorului constructiilor din aceasta zona. Astfel, pentru 

anul 2005 se observa ca sectorul constructiilor detinea o pondere de circa 67% in total consum 
de PVC, in timp ce sectoarele ambalajelor, agricol sau automobilistic inregistrau fiecare ponderi 

situate in intervalul 3–10%. 

 

 
 
Mai mult, analizat prin prisma categoriilor de produse pentru care PVC–ul reprezinta materia 

prima principala, se remarca faptul ca aproximativ 55% din consumul de PVC se distribuie intre 
productia de profile si cea de tubulatura, ambele fiind considerate tipuri moderne si eficiente de 

materiale de constructii, ce sunt folosite cu preponderenta in ultimii ani. In primul rand, acest 

fapt reconfirma corelatia stransa dintre evolutia sectorului constructiilor si cea a consumului de 

PVC. In acelasi timp, faptul ca cele doua categorii de produse nu numai ca retin ponderile cele 

mai mari in totalul consumului (si anume, 29% din consum total PVC catre profile, respectiv 

26% catre tubulatura), dar inregistreaza si cele mai mari rate de crestere pe piata din Europa 

Centrala si de Est in anul 2006 (circa 24% pentru profile, respectiv 22% pentru tubulatura), 

ofera o indicatie asupra potentialul de crestere al consumului de PVC. 
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Avand in vedere datele prezentate mai sus, devine evident faptul ca in ce priveste Romania, 

ascensiunea sectorului constructiilor pe toate segmentele (rezidential, nerezidential si 
ingineresc) are o influenta directa asupra consumului de PVC. Potentialul de crestere al 

consumului de PVC este cu atat mai mare cu cat nivelul de 70 de mii de tone consum PVC 
inregistrat in anul 2006 este inca unul mult inferior atat in valoare absoluta cat si relativa 

consumului total inregistrat in alte tari din regiune. 

 

 
 
Potentialul pietei romanesti a materialelor de constructii realizate din PVC este ilustrat si in 

decalajul important inregistrat in consumul anual de PVC pe locuitor inregistrat in Romania fata 

de alte tari din regiune. Astfel, in timp ce in anul 2006 consumul de PVC pe locuitor se situa in 
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Romania in jurul valorii de 3,2 kg, in Polonia acesta era de 8,7 kg, un nivel de 2,7 ori mai mare 
fata de cel raportat de tara noastra. 

In contextul prezentat mai sus, Ungaria si Polonia detineau in anul 2006 unele din cele mai mari 

capacitati de productie de PVC din regiunea Europei Centrale si de Est. Astfel, avand un 

consum total anual de 95 mii tone PVC in 2006, Ungaria beneficia de o capacitate de productie 

de PVC ce se ridica la 400 mii tone anual. In acelasi timp, raportand un consum total anual de 

330 mii de tone PVC, Polonia detinea o capacitate de 300 mii tone. Pe de alta parte, Romania 

beneficia de o capacitate anuala de productie de 350 mii tone, de cinci ori mai mare decat 
consumul anual raportat pentru anul 2006. In conditiile cresterii sustinute a sectorului 

constructiilor din Romania, proximitatea bazei de materii prime pentru producatorii locali de 
materiale de constructii din PVC, reprezinta un avantaj competitiv major fata de concurentii din 

tarile din regiune si se constituie intr–un element important pentru cresterea pietei de PVC si de 
materiale de constructii realizate din PVC. 

 

 
 
Piata polipropilenei 

In ce priveste piata polipropilenei, consumul mondial a crescut constant in ultimii ani, evoluand 
de la 30,6 mil. tone in anul 2000 la 43,7 mil. tone in anul 2006, ceea ce reprezinta o rata de 

crestere de 6,4% fata de anul 2005. Si in acest caz, Asia ramane cel mai mare consumator pe 
plan mondial, retinand un procent de 37,7% in anul 2006. Totodata, zona Europei Centrale si de 

Est s–a remarcat cu cresteri ale consumului peste media inregistrata la nivel mondial, raportand 

o rata de crestere de circa 10,8% pentru anul 2006. 

In acelasi timp, capacitatea anuala de productie, disponibila in aceasta regiune aflata in plin 

proces de recuperare a ecartului fata de performantele statelor Europei de Vest, era in anul 2005 

de 1,66 mil. tone, in crestere cu 26% fata de anul 2002. Mai mult, in timp ce in tarile Europei de 

Vest consumul mediu anual de polipropilena pe cap de locuitor era in anul 2005 de 20,6 kg, 

doar in Cehia acesta se ridica in aceeasi perioada la o valoare mai mare cu 50%, pana la nivelul 
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de 30,5 kg. Aceasta comparatie arata potentialul insemnat al pietei de polipropilena pentru tarile 
Europei Centrale si de Est. 

In linie cu evolutia pozitiva a sectorului constructiilor, consumul de polipropilena din Romania 

a crescut mai ales datorita utilizarii acesteia ca materie prima pentru fabricarea de materiale de 

constructii (in special tubulatura). Acest fapt este vizibil in evolutia valorii importurilor de 

granule PP, intre anii 2002 si 2006. 

 

 
 
In concluzie, materialele plastice polimerizate (cum sunt PVC–ul, PP–ul si PE–ul) reprezinta 
materii prime moderne si eficiente avand o larga aplicabilitate in domeniul materialelor de 

constructii. De aceea, consumul acestora evolueaza in stransa legatura cu sectorul constructiilor 

in general si cu piata materialelor de constructii in particular, iar evolutiile din tarile emergente 

sustin aceasta observatie. 

Piata tubulaturii din materiale plastice 

Datorita proprietatilor fizico–chimice superioare si a costurilor de productie reduse, tubulatura 

realizata din materiale plastice polimerizate cunoaste in ultimii ani un real succes pe piata 

materialelor de constructii, tinzand astfel sa inlocuiasca in utilizare tubulatura confectionata din 

materiale clasice precum azbocimentul, cuprul sau plumbul. In functie de materia prima folosita 

in procesul de fabricatie, precum si de destinatia in utilizare, tubulatura din materiale plastice se 

imparte in trei categorii distincte: 

• Tubulatura realizata din policlorura de vinil (PVC), utilizata in sistemele de canalizare 

interioara si exterioara, foraj, drenaj si izolatii ale cablurilor electrice si de telecomunicatii; 

• Tubulatura realizata din polipropilena (PP), utilizata in sistemele de transport si distributie a 
apei potabile si calde, precum si a fluidelor industriale; 
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• Tubulatura realizata din polietilena (PE), utilizata in sistemele de transport si distributie a 
agentului termic si a gazelor, precum si pentru protectia cablurilor de telecomunicatii. 

Dintre acestea, in anul 2006 polietilena era materia prima dominanta in productia de tubulatura 

din materiale plastice, aceasta detinand la nivelul tarilor din Europa Centrala si de Est un 

procent mai mare de jumatate din total. 

 
 

 
 
La nivelul anului 2005, Romania raporta o productie totala de tubulatura din materiale plastice 

termoizolante de circa 48 mii de tone, de patru ori mai mica decat cea a Poloniei. In acelasi 

timp, decalajul Romaniei pe acest segment de produs reiese si din nivelul productiei de 

tubulatura din materiale plastice raportate la numarul de locuitori. Astfel, in timp ce in Romania 

se produceau in anul 2005 circa 2,23 kg de tubulatura din materiale plastice pe locuitor, alte tari 

din regiune de asemenea membre ale Uniunii Europene, raportau pentru acelasi indicator, un 
nivel cel putin dublu. 
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In ce priveste corelatia dintre piata de tubulatura din materiale plastice polimerizate si sectorul 

constructiilor din Romania, Emitentul apreciaza ca pentru constructia a 100 mp de spatiu 

rezidential (apartament), necesarul de tubulatura din materiale plastice pentru sistemul de 

canalizare si aductiune apa este de 81 ml (echivalentul a 46,17 kg teava). In acelasi timp, pentru 
constructia unei suprafete de 1.000 mp de hala industriala, necesarul de tubulatura din materiale 

plastice pentru realizarea sistemului de canalizare si aductiune apa este de 202 ml (echivalentul 

a 183,09 kg teava). Pe de alta parte, pentru o cladire de birouri, necesarul de tubulatura din 

materiale plastice pentru sistemul de canalizare si aductiune apa estimat pentru construirea unei 

suprafete medii de 1.000 mp, este de 405 ml (echivalentul a 330,84 kg teava). 

Piata tubulaturii din PVC 

In conditiile in care sectorul constructiilor din Romania inregistreaza rate de crestere superioare 
chiar celor raportate de catre tarile din regiune, dimensiunea pietei de tubulatura din PVC la 

nivelul anului 2006 era, conform unui studiu realizat de firma de consultanta in marketing 
Neomar Consulting, de circa 27,9 mil. Euro, corespunzatoare unei cantitati anuale vandute de 

aproximativ 23 mii tone. Segmentarea pietei tubulaturii din PVC pe tipuri de aplicatii releva, 

conform Neomar Consulting, ca la nivelul anului 2007 retelele de canalizare reprezentau, cu un 

procent de 84% din totalul pietei, destinatia principala a acestui tip de produs. Astfel, tubulatura 

din PVC vanduta in Romania este folosita in cea mai mare masura la reabilitarea retelelor de 

canalizare, celelalte utilizari precum sistemele de drenaj sau sistemele de alimentare cu apa rece, 
inregistrand cote marginale de pana la 3%. Conform aceluiasi studiu, segmentarea pietei de 

tubulatura din PVC pe canale de distributie evidentiaza faptul ca cele doua canale dominante 

sunt reprezentate de companiile de constructii care prefera sa cumpere direct de la furnizori (in 

procent de 32%) si firmele de distributie a materialelor de constructii, in procent de 44% din 

total piata. 

La nivelul anului 2006, piata tubulaturii din PVC era dominata de patru jucatori importanti, care 
impreuna detineau circa 76% din totalul vanzarilor de tubulatura din PVC din Romania. Dintre 
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aceastia, conform aceluiasi studiu, societatea Teraplast detinea o cota de piata de aproximativ 
41%, urmata de societatea Valplast Industrie SA cu circa 21% din piata. Astfel, conform 

Neomar Consulting, Teraplast este liderul incontestabil al pietei tubulaturii din PVC, aceasta 
inregistrand in anul 2006 o valoare a vanzarilor pe acest segment aproape dubla fata de cea 

inregistrata de urmatoarea clasata, compania Valplast Industrie SA. 

 

 
 
Din cauza faptului ca tubulatura reprezinta un tip de produs caracterizat de o valoare mica pe 

unitatea de volum, ponderea costului cu transportul in pretul final creste rapid odata cu distanta 

de livrare, aceasta facand ca baza de productie locala sa se constituie intr-un avantaj competitiv 
major pentru jucatorii din aceasta piata. In aceasta maniera, importurile de tubulatura in 

Romania sunt neeconomice si in consecinta, se mentin la un nivel marginal. Astfel, in anul 
2006, importurile de tubulatura din PVC au reprezentat doar 1.500 de tone, reprezentand circa 

6% din dimensiunea totala a pietei, un nivel comparabil cu cel inregistrat in anul 2005. 

Piata tubulaturii din PE 

In ce priveste segmentul tubulaturii din polietilena din Romania, valoarea acestuia se ridica in 

anul 2006 la aproximativ 69,3 mil. Euro, in crestere cu 38,1% fata de anul 2005. Conform 
aceluiasi studiu realizat de Neomar Consulting, acest nivel corespunde unei cantitati de circa 45 

mii de tone, mai mare cu 37,2% fata de cea raportata pentru anul 2005. Evolutia prezentata mai 
sus este strans legata de derularea programelor de finantare a lucrarilor de refacere si 

modernizare a infrastructurii de apa, canal si gaz. Astfel, pentru anul 2007 Neomar estimeaza ca 

69% din piata tubulaturii din PE a fost destinata construirii retelelor de alimentare cu apa rece, 

in timp ce un procent de 24% din valoarea pietei a provenit din dezvoltarea retelelor de 

alimentare cu gaz. Avand in vedere segmentarea pietei tubulaturii din PE pe destinatii 

prezentata mai sus, vanzarea directa catre constructorii acestor tipuri de retele apare ca prima 

alegere in procesul de distributie. Astfel, un procent de 65% din valoarea pietei de tubulatura 
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din PE inregistrata la nivelul anului 2007 a fost reprezentat de vanzarile directe de la producator 
catre constructori.  

La nivelul anului 2006, acest segment era dominat de cinci jucatori, care impreuna detineau 

circa 77% din valoarea pietei tubulaturii din polietilena din Romania. Dintre acestia, avand 

capacitati locale de productie, se remarca compania Valrom Industrie SRL aflata pe primul loc 

cu o cota de piata de 31%, urmata de societatea Politub (parte din Grupul Teraplast) cu o cota de 

piata de 13%. Astfel, conform Neomar Consulting, societatea Valrom Industrie SRL este liderul 

incontestabil al pietei tubulaturii din PE din Romania, acesta inregistrand la nivelul anului 2006 
o valoare a vanzarilor pe acest segment de aproape 2,4 ori mai mare decat cea inregistrata de 

urmatoarea clasata, compania Politub S.R.L.  

In ce priveste segmentul tubulaturii din polietilena din Romania, valoarea acestuia se ridica in 

anul 2006 la aproximativ 70 mil. Euro, in crestere cu 27,3% fata de anul 2005. Conform 

aceluiasi studiu realizat de Neomar Consulting, acest nivel corespunde unei cantitati de 45.546 
de tone, mai mare cu 37,7% fata de anul 2005. Evolutia prezentata este in stransa corelatie cu 

derularea programelor de finantare a lucrarilor de refacere si modernizare a infrastructurii de 
apa, canal si gaz. Acest segment este dominat de cinci jucatori, care impreuna detineau in anul 

2006 mai mult de 70% din piata tubulaturii din polietilena. Dintre acestia, avand capacitati 

locale de productie, se remarca Valrom aflat pe primul loc cu o cota de piata de 31%, urmat de 
Grupul Teraplast (prin compania Politub) cu o cota de piata de 13%. Si in acest caz, 

componenta importuri ramane la un nivel marginal, acestea reprezentand in anul 2006 un 
procent de sub 5% din valoarea totala a pietei. 

 

 
 
Si in acest caz, caracteristica principala a acestui produs, si anume valoarea redusa pe unitatea 

de volum, face ca transportul sa se constituie intr-o componenta importanta odata cu cresterea 
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distantei de livrare. De aceea, jucatorii avand capacitati locale de productie domina piata 
tubulaturii din PE din Romania, in timp ce componenta importurilor ramane la un nivel 

marginal, acestea reprezentand in anul 2006 un procent de sub 5% din valoarea totala a pietei. In 
consecinta, avandu-si originea in deficitele majore de inzestrare, evolutia pozitiva a consumului 

de tubulatura in Romania (atat din PVC cat si din PE) este asteptata sa stimuleze in cea mai 
mare masura productia interna, aceasta constituindu-se intr-o oportunitate importanta pentru 

jucatorii care detin capacitati locale de productie. 

Piata sistemelor de tamplarie termoizolanta 

Necesitatea limitarii pierderilor termice ale cladirilor (ce se produc in proportie de 9% prin 

podea, 24% prin acoperis, 26% prin pereti si 41% prin ferestre), simultan cu cresterea gradului 

de sofisticare a consumatorilor, au determinat orientarea pietei materialelor de constructii catre 

sistemele de tamplarie termoizolanta, considerate mai fiabile si mai economice decat cele 

folosite pana in prezent. Astfel, intr–o tara ce inregistreaza variatii mari de temperatura asa cum 
este Romania, optiunea pentru sistemele de tamplarie termoizolanta a devenit una din ce in ce 

mai presanta. 

Conform estimarilor Patronatului Producatorilor de Tamplarie Termoizolanta (PPTT), in 

contextul unei evolutii in ultimii ani cu rate medii de crestere de circa 30%, piata de tamplarie 
termoizolanta din Romania a atins in anul 2006 o valoare totala de aproximativ 800 mil. de 

Euro. Cresterea accentuata a pietei s–a produs pe fondul volumului lucrarilor de reabilitare 

termica a constructiilor existente (in special a locuintelor rezidentiale colective de tip bloc din 

zonele urbane), dar si al evolutiei pozitive spectaculoase a lucrarilor de constructii noi, atat 

rezidentiale cat si nerezidentiale. In acelasi timp, incepand cu anul 2005 cheltuielile facute 

pentru achizitionarea si instalarea sistemelor de tamplarie termoizolanta au devenit deductibile 

din impozitul pe venitul global. 

In acest sens, conform unui studiu realizat de firma de consultanta in marketing Neomar 

Consulting, rata de penetrare a tamplariei termoizolante la nivel national a cunoscut in ultimii 

ani o evolutie remarcabila. Astfel, daca intre anii 2000 si 2004, rata de penetrare si–a triplat 

nivelul de la circa 3,2% in anul 2000 la peste 9% in anul 2005, incepand cu anul 2005 acest 

indicator si–a accelerat puternic cresterea si intr–un interval de numai un an si–a dublat valoarea 

pana la nivelul de 22,6%. Mai mult, in ultima perioada, rata de crestere a penetrarii tamplariei 
termoizolante la nivel national a depasit rata de crestere a sectorului constructiilor, fenomen 

explicat prin aceea ca tamplaria termoizolanta este folosita nu numai pentru utilarea 
constructiilor noi, dar si pentru inzestrarea celor existente. 
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Sistemele de tamplarie termoizolanta folosesc profile realizate din diverse tipuri de materiale, 

cum ar fi policlorura de vinil, aluminiul, otelul, lemnul stratificat sau aluminiul placat cu lemn. 

Dintre acestea, datorita costului mai redus de fabricatie si izolarii termice superioare, profilele 

din PVC prezentau in anul 2006 un grad de utilizare superior celui aferent profilelor din 

aluminiu. Astfel, in timp ce 70,1% din producatorii de profile termoizolante foloseau in anul 
2006 profile din aluminiu, un procent de 93,4% din producatori folosisera profilele din PVC, cu 

5% mai mult fata de nivelul inregistrat in anul 2005. 

La nivelul anului 2006, profilele realizate din PVC detineau ponderea cea mai importanta in 

consumul total de profile, aceasta ridicandu–se la nivelul de circa 73%, in crestere cu 7,1% fata 

de anul 2004. In principal, cresterea ponderii consumului de profile de PVC s–a produs in 
defavoarea profilelor din aluminiu, care si–au diminuat substantial cota in consumul total de 

profile de la 32,7% in 2004 la 26,2% in 2006. 
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In acelasi timp, optiunea consumatorilor pentru tamplaria termoizolanta de calitate incepe sa fie 

foarte clar conturata. Astfel, la nivelul anului 2006, un procent de 85,2% din profilele din PVC 

folosite erau incadrate in clasa A de calitate dupa grosimea peretilor, in timp ce doar 13,7% din 

profile erau din clasa B sau economic. In plus, ponderea valorica a profilelor cu 5 camere 

(reprezentand clasa premium) a crescut de la 15,1% in anul 2004 la 29,2% in anul 2006, 
simultan cu reducerea ponderii valorice a profilelor cu 3 camere (considerate ca facand parte din 

clasa economic) de la 59,8% in 2004 la 45,3% in 2006. Cu alte cuvinte, gradul de utilizare al 
profilelor tricamerale este in declin, diferenta migrand catre profilele pentacamerale. In acest 

fel, optiunea consumatorilor pentru calitate adauga o alta dimensiune potentialului de crestere al 
pietei de tamplarie termoizolanta. 
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Factorul calitate predomina nu doar in ce priveste tipul de profil utilizat in procesul de 

fabricatie, dar si in cazul tipului de geam folosit. Astfel, in fabricarea tamplariei termoizolante, 

tipul de geam termoizolant cu emisivitate redusa (cunoscut sub denumirea de geam low–E) era 

folosit in anul 2006 intr–un procent de 60,3%, cu 11,1% mai mult decat in 2005. In aceeasi 

perioada, doar 4,9% din consumul total era reprezentat de geamul simplu, iar ponderea era in 
scadere. 

In prezent, piata de tamplarie termoizolanta din Romania este inca puternic fragmentata. Astfel, 

la nivelul anului 2006 in piata existau circa 300 de producatori de tamplarie termoizolanta, din 

care doar 17,7% aveau in medie pe an mai mult de 50 angajati, in timp ce 29,3% din producatori 

aveau in medie pe an intre 1 si 9 angajati. In aceeasi nota, in anul 2006 piata era dominata in 
proportie de 46,5% de producatorii mici, avand o capacitate lunara de productie de mai putin de 

500 mp. Totusi se remarca faptul ca in anul 2006 ponderea acestora a scazut in favoarea 
producatorilor avand capacitati lunare de productie mai mari de 500 mp. 
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Pe cale de consecinta, se poate afirma ca in perioada actuala piata de tamplarie termoizolanta 

este dominata de jucatorii mici si mijlocii, dealeri–montatori care activeaza in special pe 

segmentul reabilitarilor termice a locuintelor existente. Majoritatea acestora nu detine insa baze 

proprii de productie, ci procura elementele de profil, geam si feronerie de la producatorii 

specializati. Astfel, in 2006 doar 26,9% dintre producatorii de tamplarie termoizolanta foloseau 
geam termoizolant din productia proprie, restul practicand achizitii de la producatorii 

specializati. Desi fata de anul 2005 acest procent era in usoara crestere, el ramane totusi redus in 
productia totala. 

Mai mult, majoritatea profilelor (atat din PVC cat si din aluminiu) provin din import. Astfel, 

conform studiului realizat de firma de consultanta in marketing Neomar Consulting, in anul 
2006 dimensiunea totala a pietei de profile din PVC din Romania era de circa 133,3 mil. Euro, 

din care importurile se ridicau la valoarea de 90,2 mil. Euro, dubla fata de dimensiunea 
productiei interne de profile PVC. Pe de alta parte, productia interna de profile din PVC retinea 

in anul 2006 doar un procent de 32,3%, ridicandu–se pana la valoarea de 43,1 mil. Euro. 

Evolutia valorica si cantitativa a importurilor ofera o imagine fidela asupra cresterii pietei. Daca 
in anul 2003 se importa o cantitate de circa 16 mii tone profile PVC, in anul 2006 aceasta 

ajunsese la aproape 45 mii de tone, reprezentand o crestere de 45% fata de anul 2005. De 
aceeasi maniera, ratele de crestere ale importurilor valorice de profile PVC se situeaza pentru 

ultimii 4 ani in intervalul 38 – 45%. 
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In al doilea rand, stadiul incipient de dezvoltare a pietei este pus in evidenta de potentialul 
insemnat al acesteia. In acest sens, conform Neomar Consulting, chiar in urma unor rate de 

crestere considerabile ale pietei, inzestrarea locuintelor cu tamplarie termoizolanta ramane in 
continuare una deficitara. Astfel, la nivelul anului 2006, un procent de 77,4% din locuintele 

existente in Romania erau neutilate cu tamplarie termoizolanta. Potentialul pietei nu se opreste 

aici, caci din procentul de 22,6% locuinte utilate cu tamplarie termoizolanta, doar 46% erau 

complet utilate, restul fiind doar partial utilate. Concluzia imediata este aceea ca, din totalul 

locuintelor existente la nivelul anului 2006, doar un procent de 10,4% erau complet utilate cu 

tamplarie termoizolanta. 

Pentru anul 2006, piata de tamplarie termoizolanta realizata cu profile din PVC era in procent de 

51% dominata de reabilitarile termice ale apartamentelor existente, urmate de constructiile de 

cladiri rezidentiale individuale de tip vila, in procent de 19%. In timp ce numarul mediu de 

ferestre pentru o locuinta este de 4,87 Emitentul estimeaza ca necesarul de tamplarie 

termoizolanta pentru un apartament de 100 mp se ridica la 19,5 mp. 

De asemenea, in contextul alocarii de fonduri guvernamentale si structurale, lucrarile publice de 

reabilitare a cladirilor nerezidentiale (cum ar fi scolile si spitalele) au contat cu un procent de 
11% in anul 2006. In acelasi timp, pe segmentul cladirilor de birouri sau al celor comerciale, 

tamplaria termoizolanta din PVC detine procente de maxim 5% din totalul lucrarilor, in aceste 
cazuri predominand tamplaria realizata din profile de aluminiu. 
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Totodata, la nivelul anului 2006, distributia tamplariei termoizolante se facea in proportie de 

circa 59,3% prin reteaua proprie de show–room–uri, canal adresat in principal tipului de lucrari 
de reabilitare a apartamentelor de locuinte. Acestea sunt urmate de canalul licitatiilor publice 

(cu un procent de 18,2%), canal adresat in principal lucrarilor publice de reabilitare. 

Piata panourilor termoizolante 

In contextul dezvoltarii accelerate a sectorului constructiilor nerezidentiale de tip industrial si 
comercial, necesitatea construirii intr–un interval de timp redus si la un nivel calitativ superior a 
unor suprafete mari, a adus atat in atentia constructorilor cat si a beneficiarilor, solutia 

panourilor termoziolante de tip sandwich. 

Panourile termoizolante de tip sandwich reprezinta elemente constructive cu coeficient redus de 

transfer termic, utilizate in realizarea inchiderilor exterioare pentru incintele de mare suprafata 

precum halele de productie, spatiile de depozitare, centrele comerciale, constructiile sociale 
provizorii, centrele zootehnice sau organizarile de santier. Aceste elemente constructive sunt 

realizate din doua fete de tabla cutata intre care este introdus un miez de spuma poliuretanica, 
polistiren sau vata minerala, de grosime variabila. In functie de caracteristici tehnice precum 

dimensiunile, incarcarea, sau sistemul de prindere, destinatia panourilor termoizolante poate fi 
realizarea de pereti sau de acoperisuri. 

Daca pana in ultima perioada, in construirea marilor suprafete predominau sistemele de 

inchidere simple, realizate din panouri de tabla cutata, odata cu extinderea agresiva a marilor 
suprafete comerciale si industriale, solutia panourilor termoizolante s–a extins cu rapiditate in 

Romania. In acest sens, desi aflata intr–o faza preliminara a evolutiei sale, piata panourilor 
termoizolante evolueaza cu rate semnificative de crestere. Astfel, potrivit unui studiu realizat de 

firma de consultanta in marketing Neomar Consulting, in timp ce in anul 2005 dimensiunea 

totala a pietei in termeni cantitativi era de 4.275.526 mp, pentru anul 2006 aceasta se ridica deja 
la 7.094.319 mp, inregistrand un procent de crestere de aproape 66%. Totodata, in termeni 
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valorici dimensiunea pietei a atins in anul 2006 un nivel de circa 133 mil. Euro, in crestere cu 
75,5% fata de anul anterior. 

 

 
 
Expansiunea fara precedent a segmentului constructiilor nerezidentiale si ponderea dominanta a 
importurilor, releva faptul ca piata panourilor termoizolante din Romania se gaseste in aceasta 

perioada in faza de crestere accelerata. 

In acest sens, la nivelul anului 2005 valoarea importurilor de panouri termoizolante s–a ridicat 
la circa 56,2 mil. Euro, reprezentand o pondere de 74,2% din totalul pietei. Mai mult, in 2006 

importurile de panouri termoizolante au continuat sa domine piata, ponderea acestora in totalul 
pietei crescand pana la nivelul de 77,8%. Aceasta pondere corespunde unui nivel valoric al 

importurilor de aproximativ 103,49 mil. Euro, ceea ce reprezenta o rata de crestere de peste 84% 

fata de anul precedent. 

Pe de alta parte, pentru anul 2006 dimensiunea valorica a productiei locale de panouri 

termoizolante era de aproximativ 29,5 mil. Euro, aferenta unei ponderi in totalul pietei de numai 

22,2%, in scadere cu 3,6% fata de nivelul inregistrat in anul anterior. Aceasta dimensiune 

valorica corespunde unui nivel cantitativ de 1.657.524 mp de panouri termoizolante, ceea ce 

reprezenta un procent de doar 23,4% din cantitatea totala vanduta in anul 2006 in Romania. 

In concluzie, cresterea sustinuta a consumului de panouri termoizolante din Romania s–a 

realizat in principal pe seama importurilor, iar evolutia cantitativa a acestora reflecta cresterea 

pietei totale. Avand o pondere de 41,1% in anul 2006, Italia reprezinta principalul furnizor de 

panouri termoizolante pentru piata romaneasca, urmata la mare distanta de Grecia (15,4%), 

Ungaria (13,1%) si Germania (8,3%). 
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In al doilea rand, structura concurentei reflecta faptul ca piata panourilor termoizolante din 

Romania contine inca un considerabil spatiu pentru consolidare. In acest sens, conform studiului 

realizat de firma Neomar Consulting, la nivelul anului 2006 primii cinci jucatori detineau circa 

30% din totalul vanzarilor exprimate in metri patrati, in timp ce segmentul micilor furnizori care 

au livrat in cursul aceluiasi an cantitati intre 50.000 mp si 200.000 mp pastra un important 
procent de 55,8%. In plus, aceasta ultima categorie include si o importanta componenta de 

importuri pentru autoconsum (estimata pana la nivelul de 35%), realizata de beneficiarii unor 
lucrari de mari dimensiuni care au preferat aprovizionarea direct de la producatorii din 

strainatate, in detrimentul furnizorilor locali. 

Segmentarea productiei locale in functie de destinatia panourilor termoizolante releva existenta 
unui echilibru intre categoria panourilor pentru pereti si a celor pentru acoperis. Astfel, in anul 

2006 un procent de 44% din productia locala era reprezentat de panourile termoizolante 
destinate peretilor, in timp ce restul de 56% erau panouri pentru acoperis. 

Totodata, la volumul total al productiei locale de circa 1,65 mil. mp inregistrat in anul 2006, 

primii cinci producatori locali au contribuit in proportie de circa 88%. Este de remarcat faptul ca 
desi capacitatile de productie locale au crescut substantial fata de anul 2005 (de la 1,15 mil. mp 

conform Neomar Consulting), volumul productiei locale nu a reusit sa atinga ritmul total de 
crestere al pietei panourilor termoizolante, deficitul in crestere fiind acoperit din importuri, care 

astfel si–au crescut ponderea in total valoare piata. 

In anul 2006 productia locala era dominata in proportie de 60% de panourile termoizolante 

realizate cu miez de poliuretan, in timp ce panourile cu miez din polistiren detineau circa 38% 

din total. Doar 2% din volumul productiei locale era reprezentat de panourile termoizolante cu 

miez de vata minerala. Mai mult decat atat, in consumul total al pietei, panourile cu miez de 

poliuretan au fost folosite in procent de circa 67% din lucrarile de constructie a halelor si 

depozitelor, in timp ce panourile cu miez din vata minerala si cele simple din tabla cutata au 

contat fiecare cu procente de 9%, respectiv 14%. 
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In timp ce numarul mediu de lucrari pe firma de constructii a fost in anul 2006 de 10,95 
consumul mediu anual de panouri termoizolante pe lucrare a fost de 10.161 mp. In acelasi timp, 

necesarul de panouri termoizolante estimat de constructori pentru construirea unei suprafete de 
1.000 mp de hala este de 615 mp panouri pentru pereti si 1.020 mp panouri pentru acoperis, in 

conditiile in care greutatea unui panou pe metrul patrat este de circa 11 kg. 

Totodata, conform studiului realizat de Neomar Consulting, segmentarea pietei panourilor 

termoizolante in functie de tipul de lucrari a relevat faptul ca in anul 2006 destinatia principala a 

acestei solutii constructive a fost reprezentata de tipuri diferite de hale (de productie, depozitare 
sau alte tipuri) acestea detinand circa 93% din consumul total. 

 

 
 
In concluzie, in contextul in care in piata romaneasca s–a conturat tot mai clar optiunea pentru 
solutia constructiva a panourilor termoizolante, insuficienta capacitatilor locale de productie a 

condus la cresteri spectaculoase ale importurilor pentru acest tip de material de constructie. 
Totusi, panourile termoizolante reprezinta produse caracterizate de o valoare mica pe unitatea 

de volum, fapt pentru care componenta de cheltuiala de transport in pretul final escaladeaza 

rapid pe masura cresterii distantelor de transport. Aceast fapt permite producatorilor locali 

obtinerea unor marje superioare celor realizate de producatorii straini, in conditiile unor preturi 

finale mai mici decat cele ale produselor importate. 
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DESCRIEREA ACTIVITATII EMITENTULUI 

Scurt istoric 

Societatea comerciala Teraplast a fost creata prin preluarea activitatilor desfasurate de 

Intreprinderea de Materiale de Constructii Bistrita, o intreprindere de stat infiintata in anul 1977 
ce producea profile si tubulatura din PVC. In plus, aceasta fabrica includea si o unitate de 
productie de cahle din teracota, succesoarea legala a unui atelier privat infiintat la Bistrita in 
anul 1896 si avand ca obiect de activitate fabricarea manuala a produselor ceramice. 

Astfel, Teraplast beneficiaza in prezent de o experienta de trei decenii in domeniul prelucrarii 
maselor plastice si 110 ani in fabricarea produselor din teracota. In anul 1992, in vederea 

asigurarii accesului la piete externe prin adoptarea unor tehnologii de productie avansate, 

Teraplast a incheiat un parteneriat strategic cu compania maghiara cu profil de activitate similar, 

Gemenc Plast Rt, pentru ca in anul 1995 compania Teraplast sa isi privatizeze integral capitalul. 

In asociere cu compania Rompetrol S.A. precum si cu societatile franceze Gaz de France si 
Socomo–Socotub, Teraplast a infiintat in anul 1994 societatea mixta Politub, avand ca profil de 

activitate producerea si distribuirea de tubulatura din polietilena destinata instalatiilor de 

distribuire a apei potabile si a gazelor naturale. Fiecare asociat avea o participatie de 25% in 

companie. In acelasi an, Teraplast in calitate de actionar principal avand o participatie de 17,9% 

impreuna cu alte persoane fizice infiinteaza societatea Plastsistem avand ca obiect principal de 

activitate fabricarea de produse injectate si tamplarie PVC si comercializarea de produse 

complementare portofoliului de produse al societatii Teraplast GP. 

In anul 1995, partenerul maghiar Gemenc Plast Rt (in prezent denumita Marley Magyarorszag 
Zrt.)  a fost preluat de firma britanica Marley, care la randul ei a fost preluata in anul 1999 de 

grupul multinational Etex. In urmatorii ani, grupul Etex s-a divizat in doua companii – Etex si 
Aliaxis, aferente celor doua linii de activitate principale – acoperisuri si panouri, respectiv 

tubulatura si cabluri. Astfel, Aliaxis, unul dintre liderii mondiali in productia si distributia de 
tevi si tubulatura, cu prezenta in 88 de tari si un portofoliu de peste 250.000 de produse, este 

prezent actionar indirect al Teraplast, oferind Emitentului avantajul apartenentei la un grup 

international, cu o vasta experienta in domeniu. 

In anul 1999, Teraplast a preluat participatia companiei Rompetrol S.A. in Politub, devenind 

astfel asociat principal cu o participatie de 50% alaturi de partenerii francezi de la Socotub 
(denumita anterior Socomo-Socotub), care in anul 2006 au achizitionat participatia detinuta de 

Gaz de France. In cursul anului 2007, Teraplast a devenit actionar majoritar cu o participatie de 

circa 70,42% in compania Plastsistem, care ulterior a fost reorganizata pentru a desfasura 

activitati de productie de panouri termoizolante cu miez de spuma poliuretanica. 

In aceasta maniera, societatea Teraplast impreuna cu Politub si Plastsistem au creat bazele 

Grupului Teraplast, unul dintre cei mai mari procesatori de PVC din Romania conform 

estimarilor Emitentului. Astfel, Grupul Teraplast detine in prezent capacitatea de a furniza pe 

piata materialelor de constructii solutii constructive moderne, eficiente si inovatoare, precum 
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sisteme de scurgere, canalizare si aductiune, sisteme de amenajari interioare, sisteme de 
tamplarie termoizolanta, sau sisteme de inchidere exterioara cu panouri termoizolante. 

Portofoliul de produse 

Mostenind o impresionanta traditie de trei decenii in procesarea maselor plastice si de peste o 

suta de ani in fabricarea cahlelor din teracota, Grupul Teraplast proiecteaza, produce si 
comercializeaza in prezent o gama diversificata de produse, structurata pe categorii functionale 

precum: 

• sisteme de tubulatura din mase plastice; 

• profile extrudate din PVC; 

• sisteme de tamplarie termoizolanta; 

• panouri termoizolante de tip sandwich; 

• sisteme de incalzire din teracota; 

• produse semifabricate din PVC; 

• alte produse complementare. 

Sisteme de tubulatura din mase plastice 

In ce priveste produsele din categoria sistemelor de tubulatura din mase plastice, Emitentul 

urmareste sa ofere un nivel ridicat de calitate si fiabilitate clientilor sai. In acest scop, acesta 
promoveaza conceptul de solutie integrata teava–fiting, prin care clientilor le este recomandat 

un produs de tubulatura deja mufat, numai impreuna cu piesa de legatura (denumita si fiting), 
care poate fi cot, ramificatie, reductie, dop, mufa sau racord. In plus, pentru a oferi o gama cat 

mai larga de produse din aceasta categorie, Grupul Teraplast isi completeaza portofoliul cu 

tipurile de tevi si fitinguri pentru care productia proprie ar fi neeficienta economic. In acest fel, 
categoria sistemelor de tubulatura include urmatoarele tipuri de produse: 

• Tevi si fitinguri din PVC, destinate sistemelor de scurgere si canalizare, foraj, drenaj si 

izolarii retelelor de cabluri electrice si telecomunicatii; 

• Tevi si fitinguri de presiune din PP, PP–H si PP–R, destinate transportului si distributiei 
de apa potabila, fluide industriale si apa calda; 

• Tevi si fitinguri din PP si destinate sistemelor de canalizare interioara; 

• Tuburi multistrat din PEX–AL si fitinguri cu compresiune si sertizare, destinate 

distributiei de apa rece, calda si sistemelor de incalzire; 

• Tevi de presiune din PE, destinate transportului si distributiei de apa potabila si gaz si 
protectiei cablurilor de telecomunicatii; 

• Camine, capace de camine si alte accesorii destinate sistemelor de canalizare exterioara; 
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• Tuburi de protectie din PVC destinate sistemelor de instalatii electrice de interior si 
ingropate in pamant, precum si tuburi flexibile gofrate. 

Profile extrudate din PVC 

Categoria profilelor extrudate din PVC cuprinde atat profile destinate realizarii de tamplarie 
termoizolanta, cat si profile industriale, destinate amenajarilor interioare sau exterioare. In cazul 

profilelor pentru sisteme de tamplarie termoizolanta, Emitentul a anticipat corect tendinta de 
sofisticare a clientelei, si a optat inca din start pentru productia de profile pentacamerale 

(prevazute cu 5 camere de izolare) considerate ca facand parte din segmentul de produse 
premium. In ce priveste segmentul profilelor pentru amenajari interioare sau exterioare, acesta 

include urmatoarele tipuri de produse: 

• Lambriuri; 

• Usi pliante; 

• Pereti despartitori; 

• Profile pentru jaluzele; 

• Membrane pentru izolatii; 

• Profile cutate pentru acoperis; 

• Jgheaburi pentru protectia cablurilor; 

• Profile extrudate speciale (baghete si coltare). 

Sisteme de tamplarie termoizolanta 

Categoria sistemelor de tamplarie termoizolanta include in principal produse realizate din 

profilele pentacamerale de PVC. Totodata, Grupul beneficiaza de dotarile necesare producerii 
geamului termoizolant, astfel incat pentru realizarea ferestrelor cu tamplarie termoizolanta din 

PVC, unele materiale precum sticla-foaie si sistemele de feronerie sunt achizitionate de la 
producatorii specializati. Mai mult, pentru a raspunde solicitarilor speciale, Emitentul realizeaza 

si sisteme de tamplarie din profile de aluminiu, ca produse complementare. Astfel, aceasta 

categorie include urmatoarele tipuri de produse: 

• Sisteme de ferestre termoizolante Orizont 5000 din profile PVC pentacamerale; 

• Sisteme de ferestre termoizolante realizate din profile de aluminiu; 

• Sisteme de usi de interior si exterior cu geam termoizolant; 

• Geam termoizolant. 
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Panouri termoizolante de tip sandwich 

Categoria panourilor termoizolante de tip sandwich cuprinde panouri cu miez de spuma 

poliuretanica utilizate in realizarea inchiderilor exterioare pentru constructiile de mare suprafata, 

precum: 

• Panouri destinate peretilor, avand grosimi intre 30 si 100 mm, latimi de 1.000 mm si 

lungimi la cerere; 

• Panouri destinate acoperisurilor, avand grosimi intre 40 si 100 mm, latimi de 1.000 mm 
si lungimi la cerere. 

Sisteme de incalzire din teracota 

Categoria sistemelor de incalzire din teracota este reprezentata de produse precum cahlele de 

teracota, sobele si semineele. In plus, Grupul comercializeaza si accesorii pentru montajul 

sobelor din teracota. 

Produse semifabricate din PVC 

In aceasta categorie sunt incluse granulele din PVC destinate companiilor prelucratoare din 
domeniul productiei de tuburi electroizolante, cabluri electrice si accesorii. In functie de 

produsul finit, granulele din PVC pot fi rigide, semiplastifiate sau plastifiate si pot avea o gama 

variata de culori. 

Alte produse complementare 

In categoria altor produse complementare sunt incluse confectii metalice sub forma structurilor 
destinate halelor, sisteme electrice, fitinguri, cabluri, jgheaburi, lambriuri, izolatii electrice, sau 

talpi pentru incaltaminte. 

Investitii 

In contextul evolutiei pozitive spectaculoase inregistrate de sectorul constructiilor din Romania, 

Emitentul a recunoscut si valorificat oportunitatea creata de cresterea cererii pe piata 

materialelor de constructii, prin derularea in intervalul 2004 – 2006 a unui program de investitii 

in suma totala de peste 8 mil. Euro pentru extinderea capacitatilor de productie, diversificarea 

portofoliului de produse si optimizarea proceselor interne. 

Astfel, sumele totale investite de catre Emitent in anul 2004 au fost de 2.562.733 Euro, din care 

cea mai importanta investitie avand o valoare de 1.589.043 Euro, inceputa in 2003 si finalizata 
in 2006, este reprezentata de punerea in functiune a Fabricii de ferestre Orizont Bistrita. Alte 

investitii importante, in valoare de 90.000 Euro au fost realizate in capacitatile de productie a 
granulelor PVC si ale fitingurilor. In acelasi an, in vederea optimizarii proceselor interne si 

dezvoltarii activitatii de cercetare – dezvoltare, a fost inaugurat Centrul de Cercetare (a se vedea 

sectiunea "Cercetare-dezvoltare" din prezentul capitol) in care a fost investita suma de 136.000 

Euro, din care 20.000 Euro a reprezent o subventie acordata de Guvernul Romaniei. Mai mult, 

anul 2004 a constituit si momentul achizitiei primelor licente pentru programul infomatic 

integrat SAP, suma totala investita fiind de 300.000 Euro. 
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In anul 2005, valoarea totala a investitiilor realizate a fost de 2.532.804 Euro. In vederea 
satisfacerii cererii in crestere a pietei, Emitentul a alocat investitii importante atat pentru 

instalarea de noi capacitati de productie de produse din PVC si PP, precum si pentru extinderea 
spatiilor de depozitare existente. In acest sens, capacitatea de productie a profilelor PVC a fost 

extinsa prin achizitionarea a 3 noi linii tehnologice in valoare totala de 1.256.990 Euro. In 
productia de tevi PP au fost investiti 359.100 Euro pentru punerea in functiune a unei noi hale, 

achizitionarea unei linii de extrudare si amenajarea spatiului de depozitare aferent. In vederea 
asigurarii conformitatii produselor cu standardele de calitate si certificarile existente, laboratorul 

si Centrul de Cercetare al companiei sunt acreditate RENAR si au beneficiat de o investitie 

totala de 40.000 Euro, realizata printr-un proiect guvernamental, prin care au fost achizitionate 

noi echipamente de masurare si testare. 

Investitiile realizate in anul 2006 au fost in suma totala de 2.975.579 Euro. Pentru a-si consolida 
pozitia in pietele relevante, compania a decis integrarea in aval a distributiei. Astfel, in anul 

2006 au fost preluate de la compania Plastsistem patru depozite situate in Constanta, Galati, Iasi 

si Oradea, valoarea acestora fiind de aproximativ 1.292.500 Euro. Au fost realizate investitii 

suplimentare de aproximativ 459.215 Euro in dotari tehnice pentru productia de tevi si fitinguri 

din PVC si PP, profile si tamplarie in fabricile situate in Bistrita. Intrucat volumul de productie 

a crescut semnificativ fata de anii anteriori, compania a amenjat un nou depozit pentru fitinguri, 
pentru care suma investita a fost de circa 309.978 Euro si a extins sistemul informatic SAP, prin 

achizitia de noi licente si un server in valoare de  aproximativ 82.793 Euro. 

Planul de investitii al Grupului 

Planurile de investitii mentionate mai jos au fost aprobate de catre adunarea generala a 

actionarilor doar la nivelul societatii Teraplast pentru anii 2008-2013, in cazul societatilor 

Politub si Plastsistem investitiile fiind aprobate doar pentru anul 2008. Astfel nu exista nicio 

certitudine ca investitiile mentionate la nivelul societatilor Politub si Plastsistem pentru anii 
2009-2013 vor fi aprobate in forma descrisa mai jos. 

Grupul Teraplast si-a propus pentru urmatorii 5 ani un program de investitii cu o valoare totala 

de aproximativ 55,2 milioane EUR, cu o pondere mai mare in 2008 (45% din total investitii 

planificate) si respectiv in 2009 (20% din total investitii planificate). Acesta cuprinde 

constructia noilor fabrici in parcul industrial din Saratel, achizitionarea de echipamente si linii 
de productie in vederea extinderii capacitatii de productie, precum si diversificarea gamei de 

produse prin inceperea  productiei de camine, teava PP corugata si fitinguri din PVC. 

Programul de investitii pentru anul 2008 are in vedere dezvoltarea capacitatilor de productie in 

noul parc industrial din Saratel care va concentra cea mai mare parte a activitatilor Grupului in 
vederea obtinerii sinergiei generata de folosirea optima a facilitatilor noii locatii (infrastructura, 

spatii de depozitare, operatori manipulare etc.). 



 

 - 105 - 

Conform programului pentru perioada 2008-2013, cele mai importante lucrari de investitii sunt 
exemplificate mai jos: 

S.C. Teraplast SA

Cost estimativ EUR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL

Fabrica Tevi PVC 6.954.119 804.500 0 0 0 940.000 8.698.619

Constructie fabrica noua 3.888.319 0 0 0 0 0 3.888.319

Linii de productie noi 1.520.300 804.500 0 0 0 0 2.324.800

Alte echipamente si instalatii 

fabrica tevi PVC 1.545.500 0 0 0 0 940.000 2.485.500

Fabrica Tevi PP 5.833.581 1.004.500 2.496.000 1.884.000 350.000 0 11.568.081

Constructie fabrica noua 2.868.216 0 0 0 0 0 2.868.216

Linii de productie noi 2.935.365 1.004.500 2.496.000 1.884.000 0 0 8.319.865

Alte echipamente si instalatii 

fabrica tevi PP 30.000 0 0 0 350.000 0 380.000

Fabrica fitinguri 1.903.044 1.992.500 1.000.000 1.906.000 1.100.000 1.906.000 9.807.544

Constructie atelier echipare 

camine si dotari aferente 125.000 73.500 280.000 0 0 0 478.500

Echipamente si matrite 1.778.044 1.919.000 720.000 1.906.000 1.100.000 1.906.000 9.329.044

Fabrica profile PVC 1.410.100 780.300 1.100.000 200.000 500.000 200.000 4.190.400

Linii de extrudare 454.000 0 700.000 0 0 0 1.154.000

Alte echipamente si instalatii 

fabrica profile PVC 956.100 780.300 400.000 200.000 500.000 200.000 3.036.400

Fabrica granule PVC 502.500 0 0 0 0 0 502.500

Instalatii de productie 502.500 0 0 0 0 0 502.500

Logistica 4.452.240 3.723.780 3.985.500 1.346.400 1.050.400 206.400 14.764.720

Depozite 4.240.000 3.210.000 3.180.000 790.000 760.000 0 12.180.000

Alte dotari logistice 212.240 513.780 805.500 556.400 290.400 206.400 2.584.720

Fabrica de Ferestre 30.000 25.000 0 0 0 0 55.000

Diverse dotari 30.000 25.000 0 0 0 0 55.000

Alte dotari 165.000 0 0 0 0 0 165.000

Comunicare 14.000 0 0 0 0 0 14.000

Dotari administrative 1.585.600 0 0 0 0 0 1.585.600

Constructie corp 

administrativ 1.000.000 0 0 0 0 0 1.000.000

Alte dotari administrative 585.600 0 0 0 0 0 585.600

Total 22.850.184 8.330.580 8.581.500 5.336.400 3.000.400 3.252.400 0 51.351.464

Sursa: Raportari Manageriale  

S.C. Politub SRL

Cost estimativ EUR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL

Fabrica tevi PE

Relocarea fabricii si sediului administrativ890.000 0 0 0 0 0 890.000

Depozite 0 0 0 95.000 0 0 95.000

Echipamente 210.000 485.000 0 350.000 0 250.000 1.295.000

Total 1.100.000 485.000 0 445.000 0 250.000 2.280.000

Sursa: Raportari Manageriale  

S.C. Plastsistem SA

Cost estimativ EUR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL

Fabrica panouri termoizolante 647.790 2.010.000 0 0 0 0 2.657.790

Extindere corp hala de productie 0 230.000 0 0 0 0 230.000

Diverse echipamente si instalatii 227.790 0 0 0 0 0 227.790

Linie productie noua 420.000 1.780.000 0 0 0 0 2.200.000

Sectia confectii metalice 124.800 0 0 0 0 0 124.800

Diverse echipamente si instalatii 124.800 0 0 0 0 0 124.800

Dotari IT si marketing 22.311 0 0 0 0 0 22.311

Alte investitii 5.800 0 0 0 0 0 5.800

Total 800.701 2.010.000 0 0 0 0 2.810.701

Sursa: Raportari Manageriale  
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Capacitatea de productie estimata a noii linii de panouri termoizolante este de aproximativ 
1.500.000 mp/an/3 schimburi. 

Capacitatea de productie estimata a noii linii de tevi PE va fi de aproximativ 9.500 tone/an. 

Capacitatea de productie a tevilor corugate in 2008 este estimata la aproximativ 3.000 tone/an, 

iar pana in 2010 se intentioneaza dublarea capacitatii prin adaugarea a noi linii de productie. 

Productia de camine va incepe in anul 2008 prin punerea in functiune a unei linii cu o capacitate 

de productie de pana la 1.400 tone/an. In anul 2010 este estimata dublarea capacitatii de 
productie prin investitii suplimentare intr-o noua linie. 

Emitentul intentioneaza sa isi acopere necesitatile de finantare aferente planului de investitii cu 

sumele obtinute din Oferta precum si prin contractarea unor noi imprumuturi. De asemenea, in 
masura in care oportunitatile din piata o vor permite, Grupul poate suplimenta planul de 

investitii de dezvoltare cu o suma cuprinsa intre 5 mil. si 10 mil. Euro. 

Produsele noi care vor fi lansate in anul 2008 

Caminele (de vizitare) sunt parti componente ale sistemelor de canalizare exterioara. Conform 

normativelor in constructii, la fiecare 50 metri de retea de canalizare exterioara trebuie montat 
un camin de vizitare. Fata de cele din beton, frecvent utilizate pana in prezent, caminele de 

vizitare din PVC si PP au avantajul unei greutati mult mai reduse care faciliteaza montajul.   

Tevile corugate extind gama tevilor de diametru mare. Au rigiditate ridicata, dar pot inlocui cu 
succes tubulatura de beton utilizata in sistemele de canalizare exterioara. Parametrii tehnici ai 

acestor produse sunt agreati de directivele de dezvoltare a sistemelor de tevi din Uniunea 
Europeana. 

Fitingurile PVC completeaza gama de fitinguri PP produse, au diametre mari si sunt utilizate ca 
elemente de legatura in sistemele de canalizare exterioara. 

Dotari si echipamente 

Filosofia de investitii a Grupului Teraplast are in vedere imbunatatirea continua a productivitatii 

si calitatii produselor prin asigurarea unei baze eficiente de productie. Astfel, in urma 

investitiilor realizate in ultimii trei ani, majoritatea dotarilor si echipamentelor de care dispune 

Emitentul in prezent sunt noi si inglobeaza tehnologie de ultima ora, in timp ce pentru cele 

instalate anterior au fost efectuate lucrari de modernizare si retehnologizare. Aceasta abordare 

permite productia la standardele de calitate ale Uniunii Europene, in conditiile unor costuri 
reduse cu personalul si intretinerea. Gradul ridicat de automatizare al liniilor tehnologice de 

productie permite monitorizarea permanenta a parametrilor de functionare, astfel incat in cazul 
aparitiei unor probleme tehnice, operatorii sunt avertizati in timp real prin intermediul 

computerelor de sistem. Activitatea de revizie generala este planificata in perioadele de 

activitate mai redusa (lunile decembrie–februarie), cand liniile de productie sunt oprite pentru 
circa doua saptamani. Reparatiile curente ale echipamentelor de productie sunt realizate intern, 

in timp ce piesele de schimb si consumabilele sunt livrate in general in baza contractelor de 
garantie si post–garantie. In asemenea situatii, stocurile de produse asigura continuitatea 

fluxului de livrari catre clienti. 
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Productia de mase plastice a demarat in cadrul Intreprinderii de Materiale de Constructii Bistrita 
inca din anul 1977, astfel ca fabrica de profile si granule din PVC reprezinta una din primele 

entitati productive functionale preluate si modernizate de catre Teraplast. In anii urmatori, 
activitatea de productie s–a dezvoltat in mod constant atat din punct de vedere al volumelor cat 

si al gamei de produse. Astfel, in anul 2000 a fost inaugurata fabrica de tubulatura din PVC, in 
anul 2004 a fost dat startul fabricii de tamplarie cu geam termoizolant Orizont Bistrita, iar in 

anul 2006 a fost demarata productia de tevi PP si fitinguri. 

In prezent, Grupul Teraplast isi desfasoara principalele activitati de productie in entitati 
productive relativ distincte ca amplasament, cum sunt: 

• Fabrica de tevi din PVC; 

• Fabrica de tevi si fitinguri din PP; 

• Fabricile de profile si granule plastifiate si rigide din PVC; 

• Fabricile de geam si tamplarie termoizolanta Orizont; 

• Fabrica de teracota; 

• Fabrica de tevi din PE; 

• Fabrica de panouri termoizolante de tip sandwich. 

Fabrica de tevi din PVC 

Fabrica de tevi din PVC este o entitate productiva apartinand societatii Teraplast si include doua 

linii de dozare–malaxare cu o capacitate anuala de productie de 21.054 tone de suspensie PVC 

si patru linii de extrudare tubulatura cu o capacitate anuala de productie de 11.322 tone tevi 

PVC, avand o gama dimensionala intre 12 – 400 mm diametru. Majoritatea dotarilor si 

echipamentelor de productie sunt de provenienta austriaca si au fost achizitionate si instalate in 
intervalul 1996 – 2006. Gradul de utilizare dat de productia efectiva de tevi PVC realizata in 

anul 2006 a fost de 82%, in conditiile in care plafonul maxim indicat de specificatiile tehnice ale 
echipamentelor de extrudare a tevilor din mase plastice este in general de 70 – 80%. Gradul 

inalt de adaptabilitate al capacitatilor de productie in functie de factorul de sezonalitate permite 
ca in perioada de varf de activitate (intervalul mai–octombrie) productia sa creasca cu pana la 

41%, lucrandu–se 7 zile pe saptamana, in cicluri de 3 schimburi de 8 ore pe zi. 

Prin intermediul unui sistem automatizat asistat de computer, principala materie prima – 

policlorura de vinil, este amestecata cu stabilizatori, lubrifianti, materiale auxiliare, 

modificatori, si colorant, in diverse proportii in functie de tipo–dimensiunea produsului finit. 

Amestecul final este depozitat in silozuri care alimenteaza linia de dozare–malaxare, urmand ca 
acesta sa fie omogenizat si plastifiat cu ajutorul extruderului si al coextruderului. Materialul 

astfel obtinut este preluat si turnat in matrita care modeleaza produsul finit. Dupa fixarea si 
calibrarea graduala prin racire si vidare, produsul final primeste ultimele elemente de 

identificare prin inscriptionare. Ultima etapa a procesului de productie este reprezentata de 
taiere, atasarea unei mufe si bascularea produselelor finite in zona terminala, de unde sunt 

preluate de catre operatori pentru a fi ambalate manual. 
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Fabrica de tevi si fitinguri din PP 

Fabrica de tevi si fitinguri din PP este o entitate productiva a societatii Teraplast ce cuprinde 

doua linii de extrudare cu o capacitate anuala de productie de 1.224 tone tevi PP. Productia de 

teava din polipropilena completeaza domeniul de utilizare a tevilor din PVC, pentru regimuri de 

utilizare la temperaturi de maxim 95ºC si presiuni de cel mult 25 de bari. Echipamentele de 

productie sunt de provenienta germana si au fost puse in functiune in anii 1999 si 2005. Gradul 

de utilizare dat de productia efectiva de tevi PP realizata in anul 2006 a fost de 71%, situandu–

se in intervalul maxim recomandat de specificatiile tehnice ale echipamentelor. 

Sistemul de productie automatizat este utilizat si in fabricarea acestui tip de produse. Granulele 

de polipropilena si colorantul sunt dozate si amestecate pentru a fi plastifiate, prin topire, si 

transformate in tubulatura prin intermediul liniilor de extrudare. Produsul finit, in forma si 

dimensiunea dorita, este obtinut prin racirea amestecului topit, in prealabil modelat cu ajutorul 

matritei. Etapele de finalizare a produsului constau in marcaj prin inscriptionare, taiere si 
atasarea mufei. Interventia operatorului uman apare, ca si la celelalte produse, doar in faza 

finala de ambalare. Procesul de productie al fitingurilor este similar cu cel al tevilor cu 
observatia ca, datorita numarului mare de repere fabricate, amestecul plastifiat este introdus 

intr–o diversitate de matrite ce inglobeaza si elementele de marcaj. 

Fabricile de profile si granule plastifiate si rigide din PVC  

Fabricile de profile si granule din PVC reprezinta entitati productive ale societatii Teraplast ce 

includ douasprezece linii de extrudare cu o capacitate anuala de productie de 7.864 tone profile 
PVC si cinci granulatoare cu o capacitate anuala maxima de productie de 14.688 tone granule 

PVC. Echipamentele sunt de provenienta italiana, germana si poloneza si au fost achizitionate si 
instalate intre anii 1996 si 2006. Gradul de utilizare dat de productia efectiva de profile PVC 

realizata in anul 2006 a fost de 59%, in conditiile in care plafonul maxim indicat de 

specificatiile tehnice ale echipamentelor de extrudare a tevilor din mase plastice este situat in 

intervalul 50 – 60%. Pe de alta parte, pentru un plafon maxim de 100% indicat de specificatiile 

tehnice pentru granulatoare, gradul de utilizare al acestora pentru anul 2006 a fost de 79%. 

In vederea confectionarii sistemelor de tamplarie termoizolanta, Teraplast produce exclusiv 

profile PVC de tip pentacameral. In ce priveste productia de profile avand ca destinatie 

amenajarile interioare si exterioare, gama de dotari si matrite permite obtinerea unei diversitati 
de produse, de la baghete decorative si profile pentru lambriuri, pana la profile cutate pentru 

acoperisuri. Profilele PVC sunt obtinute ca rezultat al unui proces de productie similar celui de 
fabricare al tubulaturii PVC, materia prima fiind extrudata prin intermediul sistemului 

automatizat in profile a caror calibrare este realizata prin vidare si racire graduala. Ulterior, 
pentru obtinerea dimensiunilor finale, operatorul masoara si stabileste lungimea de taiere. Cu 

ajutorul unui dispozitiv basculant, profilele astfel dimensionate sunt aduse in zona terminala a 

ambalarii manuale. 

In functie de compozitia retetei, se pot obtine granule PVC plastifiate (utilizate in izolarea 

cablurilor), semi–plastifiate (pentru fabricarea talpilor de pantofi) sau rigide (destinate fabricarii 
tubulaturii). Materia prima principala este amestecata cu stabilizatori, carbonat de calciu, 

lubrifianti si coloranti, dozate prin intermediul liniei automatizate de dozare–malaxare. 

Amestecul astfel obtinut este omogenizat, preluat in buncare etanse si transferat in granulatoare. 
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In interiorul acestora, amestecul malaxat este plastifiat, omogenizat si extrudat sub forma de 
fire, pentru ca apoi instalatia de taiere sa furnizeze produsul finit – granulele, care sunt ambalate 

in saci de diverse capacitati. 

Fabricile de geam si tamplarie termoizolanta 

Fabrica de confectii a sistemelor de tamplarie termoizolanta este o entitate productiva ce 
apartine societatii Teraplast si este dotata cu o linie de productie de geam termoizolant avand o 

capacitate anuala de productie de 122.400 mp, precum si cu o linie de confectii de tamplarie 

termoizolanta cu o capacitate anuala de productie de 103.428 mp. Echipamentele de productie 

sunt de provenienta germana si au fost puse in functiune in anii 2004 si 2006. Activitatea de 

productie ferestre termoizolante se desfasoara in  cicluri de 2 schimburi de 8 ore pe zi, timp de 

255 zile pe an. Pentru producerea tamplariei termoizolante sunt utilizate profile pentacamerale 

din PVC, geam termoizolant si feronerie. Dintre acestea, componenta principala achizitionata de 

la producatorii specializati este sistemul de armatura si feronerie, profilele pentacamerale din 
PVC si geamul termoizolant fiind produse de catre Teraplast. 

In cazul productiei geamului termoizolant, foaia de sticla laminata este preluata automat pe linia 
de fabricatie si taiata in dimensiunile dorite, in timp ce pe o linie paralela se formeaza automat 

cadrele distantier din bagheta de aluminiu. Ulterior, in interiorul cadrului din aluminiu este 
introdusa o substanta absorbanta, iar pe foaia de sticla este aplicat un strat de butil pentru 

etansare si lipire. Asamblarea geamului termoizolant se face prin transportatrea foilor de geam 

automat pe statia de montare a cadrului distantier. Acesta intra in masina de asamblare–presare 

unde este introdus gazul inert, este aplicat materialul de etansare pe intreg conturul geamului, 

dupa care geamul termoizolator este depozitat in stelaje. 

Procesul de confectionare al sistemelor de tamplarie termoizolanta cu profile PVC 

pentacamerale este semiautomat. Acesta consta in alimentarea manuala a liniilor de productie cu 

profile din PVC, armaturi si feronerie, echipamentele realizand imbinarea lor corespunzatoare. 

In functie de destinatia finala, cadrele sunt stocate ca produs finit si li se monteaza manual, cu 

ajutorul barelor de fixare, geamul termoizolant, astfel fiind livrabile ca produse finite de 

tamplarie termoizolanta (usi si ferestre). 

Fabrica de teracota 

Fabrica de cahle, sobe si seminee din teracota este una din primele entitati productive ale 

societatii Teraplast si este dotata cu o linie de preparare – presare – finisare – uscare cu o 

capacitate anuala de productie de 3.250 mii unitati echivalente si doua cuptoare de ardere puse 

in functiune in anii 1983 si 2000 si avand o capacitate de ardere totala anuala de 2.668 mii 

unitati echivalente. Productia efectiva de teracota la nivelul anului 2006 indica un grad de 

utilizare al cuptoarelor de ardere de 97%. In functie de nivelul comenzilor primite, cuptoarele de 
ardere a cahlelor de teracota functioneaza atat intermitent, intr–un ciclu de schimb de 8 ore pe 

zi, cat si continuu, in cicluri de 3 schimburi de 8 ore pe zi, timp de 255 zile pe an. 

Procesul de productie al cahlelor de teracota este unul preponderent traditional. Cahlele de 

teracota sunt rezultatul unui proces tehnologic care presupune prepararea prin macinare a masei 
de baza constand intr–un amestec de argila refractara, nisip, caolin, frite ceramice, coloranti si 

pigmenti. Acest amestec formeaza prin umidifiere o pasta care prin uscare este transformata in 
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calupuri. Dupa uscare, calupurile sunt fasonate si li se aplica un strat de glazura. Cea mai 
importanta faza a procesului de productie consta in arderea cahlelor in cele doua cuptoare (un 

cuptor microtunel cu functionare continua si un cuptor cu functionare intermitenta). Produsele 
finite astfel rezultate sunt sortate dupa aspect in categorii distincte de calitate. 

Fabrica de tevi din PE 

Fabrica de tevi din PE este entitatea productiva a societatii Politub, ce dispune de trei linii de 

fabricatie de provenienta germana cu o capacitate anuala de productie de 8.000 tone. Linia de 

fabricatie este asistata de calculator pe intreg parcursul procesului de productie si este dotata cu 

aparatura ultrasonica ce masoara permanent, pe toata lungimea tevii, grosimea peretelui. Liniile 

de extrudere sunt deservite de instalatii auxiliare automate, de uscare a granulelor si de racire a 

apei tehnologice. In plus, exista si un laborator de probe si incercari, dotat cu utilaje si aparatura 

informatizate, asigurand un control permanent asupra calitatii materiilor prime si produselor 

finite. 

Procesul de productie este asemanator cu cel descris in cazul productiei de tevi din PVC si PP. 

Astfel, materia prima sub forma de granule de polietilena este absorbita din silozuri prin 
vacuumul creat de pompele de alimentare automate si transportata catre palniile de alimentare 

ale extruderelor. Materialul topit ajunge din matrita in calibror care are rolul de a da forma tevii. 
Aceasta trece prin baile de calibrare unde este racita treptat prin stropire si ajunge sub marcator 

care imprima datele specifice de identificare. Ulterior, teava intra in dispozitivul de taiere 

circulara care conform programarii facute anterior sectioneaza teava la lungimea dorita. In final, 

tevile sunt preluate si ambalate cu dopuri de protectie la capete si etichetate corespunzator 

pentru livrare. 

Fabrica de panouri termoizolante de tip sandwich 

Activitatea de productie a panourilor termoizolante cu miez de spuma poliuretanica a demarat in 

luna august a anului 2007 in cadrul societatii Plastsistem prin punerea in functiune a unei linii 

automatizate de provenienta italiana, avand o capacitate anuala de productie situata in intervalul 

1 – 1,5 mil. metri patrati in functie de tipo-dimensiunea produsului finit. Desi inceputa de 

curand, activitatea de productie de panouri termoizolante cu miez de spuma poliuretanica se 

desfasoara in prezent in 2 schimburi de 8 ore pe zi. 

Pentru producerea panourilor termoizolante, materiile prime folosite sunt tabla zincata din otel 

destinata fetelor panoului, precum si o suma de cinci compusi chimici (izocianat, poliol, aditiv, 

catalizator si pentan) ce intra in reteta miezului de spuma poliuretanica. Linia de productie este 

complet automatizata si este formata din instalatii de prelucrare a tablei (ce asigura desfasurarea 

si prelucrarea tablei pana la obtinerea a doua benzi profilate in forma dorita pentru panou), 

instalatii pentru obtinerea spumei poliuretanice si producerea panourilor termoizolante. In plus, 
linia este dotata cu instalatii de manipulare, stivuire si ambalare a produselor finite. Instalatiile 

pentru obtinerea spumei poliuretanice au rolul de a preincalzi foile de tabla si de a doza si 
omogeniza amestecul de compusi chimici. Acesta este uniform distribuit pe suprafata interioara 

a uneia dintre foile de tabla, sub influenta caldurii acesta expandandu–se intre cele doua fete ale 
panoului, formand miezul de spuma poliuretanica. In final, panoul termoizolant este debitat la 

lungimea stabilita si este transportat la dispozitivele de stivuire. 
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Sursele de materii prime 

Principalele materii prime utilizate de Grupul Teraplast in activitatea de productie sunt 

reprezentate de suspensia de PVC, granulele de polipropilena, granulele de polietilena, tabla 

zincata si compusii chimici pentru spuma poliuretanica. Politica Emitentului in ce priveste 

aprovizionarea cu materii prime vizeaza incheierea de parteneriate strategice cu furnizori locali 

sau regionali de talie, avand capacitatea de a livra in termen si la standarde internationale de 

calitate, cantitatile solicitate. Mai mult, prin politica sa Grupul urmareste obtinerea raportului 

optim intre diversificarea portofoliului de furnizori si controlul costurilor cu materiile prime. 

Suspensia de PVC reprezinta materia prima principala pentru producerea de tubulatura si 

profile. In prezent, Grupul Teraplast nu utilizeaza strategii de acoperire a eventualelor fluctuatii 

ale pretului la PVC (strategii de hedging). Urmand metodologia de preturi inclusa in contractul-

cadru incheiat intre parti, circa 97% din necesarul de productie al Grupului Teraplast este 

asigurat de producatorul local Oltchim S.A. In acelasi timp, Emitentul isi completeaza necesarul 
de PVC prin achizitii de la o sursa alternativa, respectiv furnizorul regional BorsodChem Rt 

Ungaria. Astfel, facand parte dintr–un consortiu de cumparatori alaturi de Aliaxis si alte 
companii afiliate din Europa, in anul 2007 Emitentul a incheiat cu BorsodChem Rt Ungaria un 

contract de furnizare de PVC cu livrare lunara. In general, Emitentul incheie contracte de 

furnizare de materie prima pe perioade de un (1) an. Emitentul este in curs de negociere a unor 
noi contracte cu BorsodChem Rt Ungaria pentru anul 2008.  

Polipropilena sub forma de granule reprezinta materia prima principala pentru producerea de 

tubulatura PP si este furnizata de catre Rompetrol Petrochemicals Constanta, partener strategic 

al Emitentului in decursul ultimilor ani. Totodata, Grupul Teraplast dispune de surse alternative 

de productie precum producatorii Borealis AG, Basel si Tisza Chemical Group Public Limited 

Company (TVK). Polietilena sub forma de granule este importata in principal din Ungaria, 

Austria, Belgia si Olanda, principalii furnizori fiind Sabic Europe B.V., Plastrans 
Petrochemicals GmbH, Tisza Chemical Group Public Limited Company (TVK), Borealis AG,  

Belucon N.V. si Ineos Grup. Conform afirmatiilor Emitentului, contractele cu anumiti furnizori 
mentionati mai sus, care au expirat la sfarsitului anului 2007, sunt in curs de negociere pentru 

anul 2008. 

Pentru confectionarea tamplariei termoizolante, sistemele de armatura si feronerie sunt 
achizitionate integral de la producatorul german specializat ROTOX. Tabla zincata si compusii 

chimici utilizati in obtinerea spumei poliuretanice reprezinta materiile prime principale pentru 
fabricarea panourilor termoizolante de tip sandwich. Conform informatiilor Emitentului, tabla 

zincata este achizitionata in proportie de peste 80% de la producatorii ArcelorMittal Polonia si 

Ferrum International Taiwan, in timp ce compusii chimici sunt furnizati de producatorul 
Huntsman Polyurethanes Olanda si de catre Mol Ungaria.  

Distributia si vanzarea 

Grupul Teraplast a creat un sistem de vanzari bazat pe o retea de depozite proprii deschise in 

orasele–cheie ale tarii, in timp ce capilaritatea distributiei este asigurata de partenerii din toata 
tara. In plus fata de acoperirea pietei interne, Grupul Teraplast realizeaza activitati de export atat 

pe piata Europei Centrale si de Est cat si pe piata Europei de Vest. 
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Avand in vedere faptul ca Grupul Teraplast activeaza pe piata materialelor de constructii, 
sezonalitatea este un factor esential in evolutia lunara a vanzarilor. In plus, nivelul acestora 

evolueaza in legatura directa cu nivelul activitatii generale din sectorul constructiilor. Analiza 
vanzarilor lunare la nivelul anului 2006 releva faptul ca perioada cu varf de activitate este de 

aproximativ 6 luni si include lunile de vara si toamna, in special august, septembrie si 
octombrie. La polul opus iarna se inregistreaza activitatea cea mai redusa, in principal in lunile 

ianuarie si februarie. 

 

La nivelul anului 2006, structura vanzarilor pe regiuni a relevat faptul ca principala piata a 
Grupului Teraplast este regiunea Ardealului care reprezinta o pondere de 47% in total vanzari, 

urmata de regiunile Bucuresti si Oltenia–Banat cu cate 12%. In acelasi timp, regiunea Moldova 
conteaza cu o pondere de 11% in totalul vanzarilor. Pentru a asigura o acoperire eficienta a 

acestor regiuni, Grupul Teraplast dispune de o flota de 64 de autoturisme si a dezvoltat un 
sistem de vanzari bazat pe depozite proprii de suprafata medie si mare, precum: 

• Bistrita – depozit cu suprafata de 20.000 mp; 

• Brasov – depozit cu suprafata de 11.400 mp; 

• Bucuresti – depozit cu suprafata de 5.300 mp; 

• Galati – depozit cu suprafata de 5.000 mp; 

• Oradea – depozit cu suprafata de 3.000 mp; 

• Constanta – depozit cu suprafata de 2.000 mp; 

• Iasi – depozit cu suprafata de 1.800 mp. 
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Politica de distributie a Grupului Teraplast vizeaza in principal clientii specializati din domeniul 
instalatiilor si constructiilor, iar canalele de distributie specifice reflecta acest fapt: 

• Vanzarile prin parteneri; 

• Vanzarile prin contracte standard; 

• Vanzarile catre clienti prelucratori; 

• Vanzarile prin contracte – licitatii; 

• Vanzarile prin contracte de export; 

• Vanzari directe catre clienti ocazionali. 

Asa cum reiese din tabelul de mai jos, Emitentul a construit o retea de distributie puternica si 
foarte diversificata. 

 

Vanzarile prin parteneri 

Avand o pondere de 31% in total vanzari la nivelul primului semestru al anului 2007, acest 

canal continua sa reprezinte o componenta–cheie in strategia de distributie a Emitentului. In 

viziunea acestuia, partenerii sunt definiti drept clientii de talie mare cu care exista incheiate 

contracte de distributie pentru vanzari lunare de minim 50.000 de lei. In functie de specificul 

activitatii desfasurate, acestia pot fi impartiti in doua categorii: 

• Lanturi de retail specializate cu acoperire nationala si depozite proprii precum Dedeman, 
Ambient, Arabesque, Praktiker sau Baumax care au rolul de a asigura disponibilitatea 

permanenta si in timp real a produselor Grupului Teraplast. La nivelul anului 2006, 

vanzarile prin intermediul lanturilor de retail specializate reprezentau aproximativ 11 % 

din totalul vanzarilor Emitentului. In acelasi timp, cel mai important lant de retail avea o 

pondere de circa 2% in cifra de afaceri a Emitentului; Conform afirmatiilor Emitentului, 

acesta se afla in curs de negociere ale unor noi contracte pentru 2008 cu o parte din 

partenerii mentionati mai sus. 
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• Societati specializate din domeniul constructiilor si al materialelor de constructii, care au 
rol de distribuitori autorizati si ofera acoperire regionala sau nationala. In plus, acest 

canal de distributie prezinta avantajul important de a creste vizibilitatea Grupului prin 

adresarea directa catre clientul final. In prima jumatate a anului 2007, cel mai important 

client specializat din domeniul constructiilor detinea o pondere de 4% din vanzarile 

Emitentului. 

Parteneriatul cu distribuitorii are ca principale obiective, asigurarea unui volum minim lunar de 

achizitii, promovarea produselor si a marcii Teraplast, precum si contactul permanent cu piata, 

prin monitorizarea duratei de stationare a produselor in depozit sau pe raft. In acest fel, 
partenerul ofera Grupului Teraplast informatii esentiale despre evolutia pietei si a produselor, ce 

sunt utilizate mai departe in ajustarea corespunzatoare a productiei. In functie de grupele de 
produse distribuite, Emitentul aplica o politica unitara de discount–uri pentru partenerii sai, 

acestea fiind acordate in functie de volumele vandute anual sau trimestrial, publicitate si 
reclama comuna sau plata la termen a facturilor. 

Conform afirmatiilor Emitentului, noi contracte cu partenerii mentionati sunt in curs de 

negociere pentru anul 2008. 

Vanzarile prin contracte standard 

Prin politica actuala de distributie si vanzare, Emitentul urmareste constant echilibrarea 

portofoliului de clienti si limitarea riscului de dependenta fata de un numar redus de clienti mari. 
In acest sens, ponderea contractelor standard in totalul vanzarilor Grupului a crescut constant 

catre un nivel comparabil cu cel inregistrat de ponderea contractelor de distributie prin parteneri. 
Astfel, la nivelul primului semestru al anului 2007 vanzarile prin contracte standard detineau o 

pondere de 28% in totalul vanzarilor realizate de Emitent. Aceasta pondere corespunde unui 
numar de peste 2.600 contracte standard incheiate in primele 6 luni ale anului 2007. 

Contractele standard sunt incheiate cu clientii care realizeaza lunar achizitii de minim 5.000 lei 
si contin o anexa speciala de preturi care se refera la o anumita lucrare si sunt valabile pe o 

perioada determinata. Acesti clienti sunt in principal reprezentati de firmele locale de instalatii 

si constructii. 

Vanzarile prin contracte cu clienti prelucratori 

Acest segment detinea la nivelul semestrului I al anului 2007 o pondere de 15% in totalul 

vanzarilor Emitentului, fiind reprezentat de companiile producatoare care folosesc in procesul 
de fabricatie granulele din PVC produse de societatea Teraplast ca materie prima. Printre cei 

mai importanti clienti prelucratori ai Grupului Teraplast se afla societati de prim rang precum 
Iproeb S.A. Bistrita, Electroplast S.A., Romcab sau RCB 97 S.A. Bistrita. La sfarsitul anului 

2006, numarul contractelor cu clientii prelucratori se ridica la aproximativ 50, cel mai important 
client detinand o cota de pana la 6% din vanzarile Emitentului. 

Vanzarile prin contracte – licitatii 

Emitentul incheie contracte de furnizare cu antreprenorii care participa la licitiatii pentru lucrari 
de constructii si in functie de specificul activitatii acestor clienti, pretul si conditiile de livrare 

sunt adaptate la lucrarea licitata. Fiecare contract este incheiat pe o perioada determinata si 
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contine o anexa de preturi negociata in functie de volumul produselor livrate. La nivelul 
primului semestru al anului 2007, ponderea acestui canal in totalul vanzarilor Emitentului era de 

16%. In contextul cresterii sumelor alocate de la bugetul de stat si prin fondurile structurale 
pentru finantarea lucrarilor de imbunatatire a infrastructurii de apa potabila si canalizare, 

ponderea contractelor de licitatii se constituie intr–o importanta componenta a afacerilor 
Grupului Teraplast. 

Printre clientii incadrati in aceasta categorie se regasesc furnizorii de utilitati – regii autonome 

de apa–canal si gaz, precum si numeroase firme de constructii. Grupul Teraplast a avut pana in 
prezent contracte de licitatie incheiate cu ApaNova Bucuresti (canalizarea municipiului 

Bucuresti), Hidroconstructia S.A. Bucuresti (canalizarea municipiului Craiova), Sade France 
C.G.T.H. (canalizarea municipiului Cluj–Napoca), Distrigaz Sud S.A., R.A.J.A. AquaBis 

(Regia Autonoma de Distributie a Apei Bistrita), Grup 4 Instalatii S.A. Cluj (canalizarea 
orasului Turnu Rosu), Scamoter S.A. Italia (canalizarea orasului Focsani). La nivelul primului 

semestru al anului 2007, numarul contractelor de licitatie se ridica la 212, pentru aceeasi 

perioada ponderea celui mai important client in totalul vanzarilor Emitentului ridicandu-se la 

aproximativ 1%. 

Vanzarile prin contracte de export 

Vanzarile prin contracte la export reprezentau la nivelul semestrului I al anului 2007 o pondere 

de 7% in totalul vanzarilor Emitentului. Acesta realizeaza cea mai mare parte a activitatii de 

export in tarile din regiune cum sunt Ungaria, Republica Moldova, Bulgaria si Serbia. De 

asemenea Grupul exporta si in alte tari europene precum Italia, Franta, Austria, Germania, 

Slovenia, Cehia si Slovacia. 

Vanzari directe catre clienti ocazionali 

Vanzarile directe catre clientii ocazionali sunt reprezentate de contractele spot, care in primul 

semestru al anului 2007 detineau o pondere de 3% din totalul vanzarilor Emitentului. Ponderea 

acestora este in scadere, intrucat politica de distributie si vanzare a Grupului Teraplast este 

centrata pe segmentele clientilor parteneri si a contractelor standard. La sfarsitul anului 2006, 

Grupul Teraplast incheiase un numar de 86 de contracte de export, in crestere cu aproape 32% 

fata de anul precedent. 

Relocarea facilitatilor de productie 

Urmare a dezvoltarii graduale a afacerilor realizata pe parcursul a aproape 18 ani de activitate, 

facilitatile productive si de depozitare ale Grupului Teraplast functioneaza in prezent in locatii 
relativ distincte, situate in zona intravilana a orasului Bistrita. Acest fapt atrage dupa sine atat 

dificultati de natura operationala, legate de activitatile curente de aprovizionare, distributie si 

administrare, cat si probleme majore de ordin strategic, privind conformitatea cu normele de 
mediu sau limitarea unor dezvoltari ulterioare ale activitatilor Emitentului in functie de evolutia 

pietelor relevante. 

Analizand toate aceste aspecte, Grupul Teraplast a conceput si demarat in anul 2007 un amplu 

proces de relocare a majoritatii facilitatilor sale de productie intr–un amplasament situat in afara 

orasului Bistrita. Astfel, cu exceptia fabricii de teracota si a celei de tamplarie cu geam 
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termoizolant Orizont Bistrita, toate celelalte entitati productive, inclusiv cea detinuta de 
societatea Politub urmeaza a fi relocate si integrate intr–un parc industrial. Avand o suprafata 

totala proiectata de aproape 20 de hectare, acest parc industrial este dezvoltat in localitatea 
Saratel, situata la circa 10 km distanta de orasul Bistrita. In prezent, in aceasta locatie isi 

desfasoara deja activitatea producatorul de panouri termoizolante cu miez de spuma 
poliuretanica Plastsistem. 

In urma relocarii facilitatilor de productie ale societatiilor Teraplast si Plastsistem, conform 

afirmatiilor Emitentului, vor fi eliberate urmatoarele suprafete de teren intravilan situate la o 
distanta de aproximativ 1,2 km de centrul orasului Bistrita: 

• Un teren in suprafata totala de 22.018,5 mp situat in strada Zefirului si avand o 

suprafata construita de 10.079,58 mp ce cuprinde hala de productie mase plastice, hala 

de productie a granulelor din PVC si diverse depozite. Acest teren are o deschidere la 

drum european pe strada Romana de 37 metri si posibilitate de acces prin strada 
Zefirului. Suprafata beneficiaza de acces la racord de apa, gaz metan, curent electric de 

joasa si medie tensiune; 

• Un teren in suprafata totala de 15.847,5 mp situat in strada Drumul Cetatii si avand o 

suprafata construita de 8.826 mp ce cuprinde fabrica de tubulatura din PVC si hala 
atelier fitinguri. Acest teren are o deschidere la drumul de centura de 198,5 metri si 

acces direct la linie de cale ferata. Suprafata beneficiaza de acces la racord de apa, gaz 

metan, curent electric de joasa si medie tensiune; 

• Un teren in suprafata totala de 11.035 mp situat in strada Drumul Cetatii si avand o 

suprafata construita de 200 mp ce cuprinde depozitul de tubulatura din PVC. Acest 
teren are o deschidere la drumul de centura de 109 metri si beneficiaza de acces la 

racord de apa, gaz metan, curent electric de joasa si medie tensiune; 

• Un teren in suprafata totala de 6.166 mp situat in strada Drumul Cetatii si avand o 

suprafata construita de 1.880 mp ce cuprinde un corp administrativ si doua depozite 

apartinand societatii Plastsistem. Acest teren are o deschidere la drumul de  centura de 

69,5 metri si beneficiaza de acces la racord de apa, gaz metan, curent electric de joasa si 

medie tensiune. 

In ce priveste suprafetele de teren intravilan eliberate in urma relocarii, intentia Emitentului este 

fie de a le valorifica imediat prin vanzare, fie de a participa, ca partener pasiv, intr-un proiect de 

dezvoltare imobiliara ce va fi derulat impreuna cu un dezvoltator specializat, cu conditia ca 

Emitentul sa ramburseze in prealabil creditele mentionate la Capitolul "Contracte Importante" 

sau sa obtina aprobarile necesare avand in vedere ca o parte din aceste terenuri sunt grevate de 

sarcini, inclusiv interdictii de instrainare in favoarea bancilor creditoare.  

Preconizat sa se incheie pana la sfarsitul anului 2008, procesul de relocare al facilitatilor 

Grupului Teraplast prezinta cateva avantaje operationale si strategice majore, cum sunt: 

• sinergii create: realizarea unor economii de scala semnificative prin concentrarea 
activitatilor de la cinci locatii in oras, la o locatie principala in afara orasului si doua 

locatii secundare in oras. Aceasta are ca efect imediat reducerea costurilor administrative 
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si logistice si obtinerea unor castiguri de eficienta importante prin optimizarea fluxurilor 
de productie si integrarea activitatilor de aprovizionare si distributie;  

• spatiu pentru dezvoltare: cum locatiile actuale nu mai permit extinderea capacitatilor de 

productie, in urma relocarii se poate obtine marirea capacitatilor de productie prin 

achizitionarea de utilaje si echipamente de ultima generatie precum si crearea premiselor 

pentru dezvoltarea viitore a unor linii de activitate in functie de evolutiile pietelor 

relevante; 

• investitii eficiente: in locatia actuala, infrastructura necesita lucrari de modernizare a fi 

realizate in urmatoarea perioada; 

• cresterea rezultatului net pe active totale (roa): obtinuta in urma eliberarii unui teren 
intravilan avand o suprafata de circa 5,5 hectare, amplasat la circa 1,2 km de zona 
centrala a orasului Bistrita si beneficiind de acces la drum european si drum de centura si 

de racorduri la sistemele de apa, canalizare, gaz si electricitate. Cum pozitia geografica 
face dificila extinderea acestui oras, acest activ incorporeaza in prezent un insemnat 

potential de valorificare pe segmentul rezidential. 

In acelasi timp, tinand cont de particularitatile proceselor de productie descrise mai devreme, 

procesul de relocare a facilitatilor de productie ale Grupului Teraplast implica doar riscuri 

controlabile, datorita:  

• programului relocarii: exista un plan de mutare conceput pe zile, si priveste fiecare 
linie de productie in parte; 

• flexibilitatii: posibila datorita liniilor de productie moderne, foarte automatizate, 

necesitand minima interventie din partea operatorilor. Acestea permit repornirea 

activitatii de productie in cel mult o saptamana de la oprire; 

• stocurilor suplimentare: constituirea de stocuri-tampon in vederea acoperirii cererii pe 

perioada opririi activitatilor de productie, constituie o masura suplimentara de siguranta. 

In plus, Emitentul estimeaza ca, datorita liniilor de productie automatizate, in urma relocarii va 

fi necesara o crestere cu doar 5% a numarului de angajati. 

Avantajele competitive ale Emitentului 

In urmarirea obiectivului strategic, Grupul Teraplast beneficiaza de un numar de avantaje 

competitive, cum sunt: 

• Dimensiunea afacerii, tradusa in volumele importante de produse distribuite catre 
clienti. Aceast avantaj conduce la realizarea de economii de scala si asigura puterea de 
negociere a Emitentului in relatia cu clientii si furnizorii; 

• Diversitatea portofoliului de produse oferite clientilor, reprezentate printr–o gama larga 

de tevi, fitinguri si tubulatura pentru canalizare interioara si exterioara, transport si 

distributie apa potabila, fluide industriale si apa calda, transport si distributie apa, gaz, 

sau protectie cabluri de telecomunicatii; 
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• Acoperirea nationala reprezentata de reteaua de distributie prin depozitele amplasate in 
Bistrita, Bucuresti, Constanta, Brasov, Galati, Iasi si Oradea. Acesta reprezinta un 

avantaj competitiv major fata de concurenti, data fiind importanta componentei cost de 

transport in costul final al produselor; 

• Facilitatile moderne de productie ce includ tehnologie de ultima ora si care, datorita 
proceselor automatizate de productie contribuie la mentinerea constanta a standardelor 

de calitate si obtinerea cantitatilor programate, cu costuri reduse de operare, consum, 

intretinere si reparatii. Acest fapt permite Emitentului cresterea volumelor in conditiile 

conservarii marjelor; 

• Calitatea premium a produselor oferite de Emitent, certificata in conformitate cu SR EN 
ISO 9001:2000 de catre TUV CERT Suddeutchland pentru usi, ferestre si profile PVC. 

In plus, compania urmareste obiectivele Managementului Calitatii Totale TQM. Grupul 

Teraplast dispune de doua laboratoare autorizate si certificate RENAR dotate cu 

aparatura moderna in cadrul carora sunt efectuate toate testele de laborator impuse de 

standardele europene. Mai mult, incepand cu anul 2003 a fost creat in cadrul Grupului 

un Centru de Cercetare care are in program proiectarea produselor noi si pregatirea 
documentatiei pentru introducerea in fabricatie a produselor de conceptie proprie sau 

sub licenta. 

• Sistemul de management al informatiei SAP, implementat de Emitent in urma cu 
aproximativ 4 ani si care permite, datorita celor 8 module din 10 instalate, 

monitorizarea fluxurilor in timp real si gestiunea eficienta a resurselor companiei; 

• Personalul redus numeric si bine instruit, avand intr-o proportie de circa 30% studii 
superioare si rata redusa de fluctuatie. 

Strategia Emitentului 

Avand in prezent o pozitie competitiva consolidata in domeniul sau de activitate, Grupul 
Teraplast urmareste sa devina cel mai mare furnizor de solutii si sisteme integrate in domeniul 

instalatiilor si constructiilor din Romania. Extinderea ariei de distributie, imbunatatirea continua 
a calitatii si imbogatirea portofoliului prin lansarea de produse inovatoare reprezinta mijloacele 

considerate de Emitent pentru realizarea strategiei propuse. In acelasi timp, infrastructura de apa 
si canalizare mai putin dezvoltata in Romania decat in alte tari din regiune si expansiunea fara 

precedent a pietei locale a constructiilor, constituie in prezent un context favorabil atingerii 

acestui obiectiv strategic. 

In prezent, Emitentul activeaza pe o piata situata pe o raza de cateva sute de km in jurul 

centrului de productie, ce corespunde produselor de tip tubulatura din materiale plastice si 

panourilor termoizolante cu spuma poliuretanica. Pentru aceste categorii de produse, valoarea 
pe unitatea de volum transportat este una redusa si in consecinta, costul de transport pe kg 

escaladeaza rapid o data cu distanta, facand ineficienta distributia produselor respective dincolo 
de o anumita distanta in jurul punctului de productie. In acelasi timp, in ce priveste categoria 

profilelor PVC pentru ferestre, piata pe care isi desfasoara Emitentul activitatea, este situata pe o 
raza mult mai mare in jurul centrului de productie. In cazul acestor produse, valoarea pe unitatea 

de volum transportat este una ridicata si in consecinta, costul de transport pe kg creste lent odata 
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cu distanta, ceea ce permite distributia eficienta a acestor produse chiar la distante mari de 
centrul de productie. 

In cazul produselor de tip tubulatura din materiale plastice si panourilor termoizolante cu spuma 

poliuretanica, strategia Emitentului este sa isi mareasca sau consolideze cota de piata astfel incat 

sa fructifice economiile de scala ale unei productii de mari volum si, in acest mod, sa isi poata 

conserva marjele de profit pe termen lung. O prezenta puternica pe piata relevanta are de 

asemenea avantajul strategic de a descuraja intrarea unor noi jucatori, datorita faptului ca devine 

dificila construirea unor volume de vanzari care sa justifice amplasarea unor capacitati de 
productie in cuprinsul pietei relevante.  

Piata tubulaturii din materiale plastice este o piata in mare masura consolidata, iar Emitentul 

este unul din liderii de piata. Din acest motiv, obiectivele strategice in domeniul tubulaturii sunt 

dezvoltarea capacitatii de productie pentru a tine pasul cu cresterea pietei, cresterea cotei de 

piata in anumite segmente de produs si diversificarea gamei de productie. Pe de alta parte, piata 
panourilor termoizolante cu spuma poliuretanica este puternic dominata de produsele importate, 

care au un dezavantaj competitiv substantial datorita distantei fata de punctul de productie. In 
acest caz, obiectivul strategic al Emitentului este sa ajunga unul din primii cinci jucatori pe piata 

panourilor termoizolante, capitalizand avantajul de cost al productiei locale. 

In cazul profilelor de tamplarie din PVC, strategia Emitentului este sa integreze productia 

proprie de profile cu prelucrarea acestora in ferestre. In consecinta, vanzarile de profile de 

tamplarie catre procesatori reprezinta o mica parte din productia de profile de tamplarie, restul 

fiind prelucrat si vandut sub forma de tamplarie PVC, cu o valoare adaugata mult mai mare. 

Ritmul de crestere a pietei construciilor si materialelor de constructii inregistrat in ultimii ani, 
reprezinta pentru Grupul Teraplast factorul–cheie pentru dezvoltarea propriului sistem de 

distributie care, prin depozitele sale teritoriale asigura aprovizionarea in timp real a tuturor 

clientilor si partenerilor. Pentru urmatorii ani, Emitentul isi propune sa continue programul de 

extindere a ariei de distributie catre acele zone din tara unde au fost identificate oportunitati 

semnificative de crestere economica. De asemenea, avand in vedere ponderea importanta a 

afacerilor realizate cu lanturile de retail cu acoperire nationala si firmele specializate in 

domeniul instalatiilor, constructiilor si al materialelor de constructii, Grupul Teraplast urmareste 

consolidarea si dezvoltarea pozitiei actuale pe acest segment de clientela. 

Aceasta strategie poate fi realizata doar in conditiile mentinerii permanente a paritatii de 

productivitate cu ceilalti jucatori din industrie, atat din tara cat si din strainatate. Din acest 
motiv, Emitentul isi propune sa investeasca in permanenta in echipamente moderne, care permit 

o productivitate comparabila cu cei mai avansati jucatori din domeniu. Astfel, alaturi de 
prezenta teritoriala omogena, care in segmentul instalatiilor si al materialelor de constructii se 

constituie intr–un avantaj competitiv major, experienta si masa critica sunt factori care 

contribuie decisiv la consolidarea pozitiei in piata fata de concurenta manifestata din partea altor 

producatori interni si internationali. In acest sens, Grupul Teraplast vizeaza dezvoltarea 

activitatii de productie concomitent cu imbunatatirea eficientei operationale si reducerea 

costurilor de productie prin programul de relocare a anumitor facilitati de productie aflate in 
orasul Bistrita, in complexul de la Saratel. Demarat in anul 2007, acest program prevede si 

investitii in extinderea si modernizarea capacitatilor de productie. 
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Nu in ultimul rand, vanzarea unei game de produse atat de diversificata depinde de crearea unei 
baze diversificate de clienti. Emitentul isi propune intarirea relatiilor cu clientii actuali 

(distribuitori, mari lanturi de magazine si firme de constructii) si cresterea numarului acestora, 
in conditiile gestionarii atente a expunerii maxime pe un client. In acelasi timp, pentru a veni in 

intampinarea nevoilor clientilor sai, Grupul Teraplast isi completeaza portofoliul de produse cu 
componente de sistem apartinand altor producatori. Astfel, concentrandu–se in principal pe 

parteneriatul cu marii clienti specializati in domeniul instalatiilor, constructiilor si al 
materialelor de constructii, Emitentul a lansat si va dezvolta in viitor conceptul de “sistem”. 

Acesta reprezinta reorganizarea portofoliului pe game de produse complementare cu 

specializare si destinatie unica (scurgere, canalizare, aductiune, instalatie electrica, sisteme de 

incalzire si ferestre), oferind astfel solutii complete si sisteme integrate clientilor sai. In plus, 

Grupul Teraplast are in vedere ridicarea standardelor pentru produsele din domeniul 

instalatiilor, constructiilor si al materialelor de constructii, prin lansarea de solutii si sisteme de 
instalatii si constructie inovatoare. Mai mult, pentru a beneficia de anumite discounturi de 

volum la principalele materii prime achizitionate, Emitentul isi propune mentinerea in 
continuare a unui furnizor principal pentru fiecare din materiile prime principale, cultivand insa 

in permanenta surse de aprovizionare alternative. 

Totodata, pe termen lung Emitentul urmareste o strategie prudenta de indatorare, mentinand un 
grad de indatorare constant si limitat, care sa lase loc pentru valorificarea rapida a unor 

oportunitati de piata neasteptate, sau din contra, sa permita depasirea cu succes unor situatii de 
criza. 

Cercetare si dezvoltare 

Emitentul face parte din Sistemul National de Cercetare-Dezvoltare si este inregistrat in 

Registrul Potentialilor Contractori datorita Centrului de Cercetare pe care il detine. Emitentul 

desfasoara programe de cercetare-dezvoltare finantate din fonduri proprii, nationale si europene. 
In ultimii trei ani, Emitentul a cheltuit 0,2% din cifra de afaceri anuala pentru activitatea de 

cercetare-dezvoltare. 

Centrul de Cercetare a fost dotat in anul 2004 cu un Plastograf Brabender pentru studierea 

caracteristicilor reologice si de prelucrabilitate ale amestecurilor polimerice. De asemenea, 

printr-o investitie de 350.000 EUR, este in curs un proiect de dotare a Centrului de Cercetare cu 
o instalatie Pilot Experimental pentru studierea de retete noi/retete imbunatatite pentru teava din 

PVC de presiune si de canalizare ce va permite si obtinerea simultana a prototipului 
experimental. Aceasta noua dotare va permite cresterea calitatii si largirea gamei de activitati de 

cercetare-dezvoltare precum si incadrarea unei persoane cu studii superioare. Controlul si 

cercetarea caracteristicilor fizico-mecanice ale polimerilor si a produselor polimerice se face 
predominant in colaborare cu laboratorul de incercari propriu dar si cu parteneri externi. 

Investitiile in activitatea de cercetare-dezvoltare vor urmari cresterea ponderii cheltuielilor cu 

activitatea de cercetare-dezvoltare din cifra de afaceri. De asemenea, Emitentul se pregateste sa 

obtina atestarea activitatii de cercetare-dezvoltare, ceea ce va crea premisele largirii accesului la 

programe finantate din fonduri europene. 

In momentul actual, personalul Centrului de Cercetare este format din doua persoane cu studii 

superioare. Contractele de munca ale acestor doi angajati nu contin prevederi speciale cu privire 
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la drepturile de proprietate intelectuala rezultate in urma desfasurarii activitatii in cadrul 
Centrului de Cercetare. Totusi, potrivit legii, in cazul inventiilor, daca unitatea angajatoare a 

incredintat salariatului in mod explicit o misiune inventiva sau un obiect de cercetare si in lipsa 
altor prevederi contrare, dreptul la brevetul de inventie apartine angajatorului pentru inventiile 

realizate de catre acesta fie in exercitarea functiei sale, fie in domeniul activitatii unitatii. 

Proprietate intelectuala 

Emitentul foloseste in activitatea sa o serie de active din domeniul proprietatii intelectuale 

precum marci, desene si modele industriale, in scopul protejarii numelui si produselor sale pe 

piata pe care activeaza. 

Marci 

Portofoliul de marci al Emitentului cuprinde marca „TP” cu element figurativ, marca „Orizont”, 

cu element figurativ, precum si marca individuala combinata "Drain System" cu element 
figurativ, reprezentand Sistemul de canalizari exterioare si care cuprinde urmatoarele categorii 

de produse: tevi si fitinguri din PVC, camine, capace camine si accesorii. De asemenea, 

Emitentul a demarat formalitatile pentru inregistrarea urmatoarelor marci aferente sistemelor 

create de catre Societate: 

• „Decor System” - marca individuala combinata, cu element figurativ reprezentand 

Sistemul de finisaje interioare, care cuprinde urmatoarele categorii de produse: 
lambriuri PVC, pereti despartitori din PVC si accesorii. Marca a fost inregistrata si 

publicata pe data de 30 noiembrie 2007. Avand in vedere ca nu s-au facut opozitii la 

aceasta inregistrare, Emitentul urmeaza sa achite taxa de eliberare a certificatului de 

inregistrare a marcii pentru a intra in posesia acestuia. 

• „Aqua System” - marca individuala combinata, cu element figurativ reprezentand 

Sistemul de alimentare cu apa, care cuprinde urmatoarele categorii de produse: tevi si 

fitinguri din PP-R, PP-H, PVC de presiune si PE. Marca a fost inregistrata si publicata 

pe data de 30 noiembrie 2007. Avand in vedere ca nu s-au facut opozitii la aceasta 

inregistrare, Emitentul urmeaza sa achite taxa de eliberare a certificatului de inregistrare 
a marcii pentru a intra in posesia acestuia. 

• „Clean System” - marca individuala combinata, cu element figurativ reprezentand 

Sistemul de canalizari interioare, care cuprinde urmatoarele categorii de produse: tevi si 

fitinguri din PP si PVC pentru canalizari interioare. Marca a fost inregistrata si publicata 

pe data de 30 noiembrie 2007, partile interesate avand la dispozitie 3 luni pentru a 

depune opozitie Avand in vedere ca nu s-au facut opozitii la aceasta inregistrare, 
Emitentul urmeaza sa achite taxa de eliberare a certificatului de inregistrare a marcii 

pentru a intra in posesia acestuia. 

•  – marca figurativa. Marca a fost inregistrata si publicata pe data de 31 ianuarie 

2008, partile interesate avand 3 luni la dispozitie pentru a depune opozitie. 

De asemenea, s-au depus cereri Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci („OSIM”) pentru 

inregistrarea marcilor „Teraplast” „Totalplast” si „Sistemplast”. Pana in acest moment s-au 
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constituit depozite nationale reglementare pentru marcile cu element figurativ „Teraplast” si 
„Totalplast”. Pentru marca „Teraplast”, Societatea a primit un aviz de refuz provizoriu din 

partea OSIM in legatura cu care, Societatea si-a prezentat punctul de vedere, acesta fiind in curs 
de examinare. De asemenea, Societatea a primit aviz de refuz provizoriu cu privire la marca 

"Sistemplast", datorita existentei unei marci opozabile. Societatea a raspuns la acest aviz 
limitand protectia marcii "Sistemplast", asteptand sa primeasca decizia OSIM pentru admiterea 

marcii la inregistrare. 

Desene si modele industriale 

Emitentul detine un numar de 19 desene si modele industriale pentru profile PVC, profile si 

piese auxiliare si sobe. De asemenea, societatea a demarat formalitatile pentru inregistrarea altor 

doua modele industriale ale caror certificate de inregistrare sunt in curs de eliberare de catre 

OSIM. 

Tehnologia informatiei 

In conformitate cu politica de investitii a Societatii si in vederea imbunatatirii proceselor 

operationale si a activitatii societatii, Teraplast a achizitionat o serie de licente pentru "software 

de afaceri" cu scopul de a gestiona mai performant activitatea societatii ca de exemplu: QPR 

ScoreCard, ConnAct, Klaes Software si SAP R/3. 

SAP R/3 este un program informatic de gestiune, analiza si planificare economica care ofera 
Societatii un avantaj competitiv si dezvoltarea eficientei in conditiile pietei. SAP R/3 permite o 

planificare competenta atat a operatiunilor cat si a resurselor materiale si financiare. 
Urmatoarele module sunt implementate in cadrul Teraplast: Contabilitate Financiara, 

Managementul Materialelor (inclusive warehouse management), Vanzari si Distributie, 
Controlul Costurilor, Intretinerea Instalatiilor, Planificarea Productiei si Managementul Calitatii. 

Aceste module reprezinta instrumente care ofera solutii complexe si eficiente pentru 

desfasurarea si eficientizarea proceselor ce sunt incluse in fiecare modul in parte. 

ConnAct reprezinta o solutie construita pe platforma IBM Lotus Notes/Domino Server, care 

faciliteaza transferul documentelor in interiorul Societatii, le centralizeaza si permite accesul 
direct (in functie de nivelul de acces detinut de fiecare utilizator) la toate informatiile relevante 

din cadrul Societatii. Acest program informatic care detine functii de baza de date, cat si de 
intranet, permite o comunicare rapida si optimizarea proceselor interne legate de transferul de 

date. 

Klaes Software permite proiectarea tuturor tipurilor de ferestre si faciliteaza desfasurarea 
operatiunilor de productie a Societatii. Acest program informatic permite calcularea valorii 

comenzilor si administrarea acestora. De asemenea, Klaes este utilizat in procesul de productie 

si ofera un control eficient al utilajelor si optimizarea procesului de productie. 
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Proprietati imobiliare, utilaje si echipamente 

Teraplast 

Conform afirmatiilor Emitentului, la data Prospectului, acesta detine proprietati imobiliare in 
localitatea Bistrita, Strada Romana nr. 17 A, Drumul Tarpiului, Drumul Cetatii (zona drumului 

de centura), si Strada Zefirului nr. 17 A, precum si in localitatile Iasi, Oradea, Galati, Constanta, 
Brasov si Otopeni, insumand o suprafata totala de teren de aproximativ 115.143 mp. Pe aceste 

proprietati imobiliare sunt situate fabrica de teracota, fabrica de tubulatura din PVC, fabrica de 

profile si granule rigide din PVC, fabrica de granule plastifiate din PVC, fabrica de tevi si 

fitinguri din PP, fabrica de tamplarie cu geam termoizolant Orizont, diferite depozite, pavilion 

administrativ si birouri, bloc de garsoniere si birouri. Denumirile uilizate de catre Emitent in 

mod curent in Prospect cu privire la anumite unitati de productie nu corespund cu denumirile 

acestora din cartea funciara. 

In vederea realizarii planului de investitii si, implicit, a relocarii unitatilor de productie, 
Teraplast a mai achizitionat un numar de proprietati imobiliare constand in teren in suprafata 

totala de aproximativ 135.300 mp, situate in comuna Sieu Magherus, sat Saratel, judetul 
Bistrita-Nasaud, Emitentul aflandu-se in proces achizitionare si a altor proprietati imobiliare 

situate in aceeasi locatie. De asemenea, la data Prospectului Emitentului obtinuse o autorizatie 
de constructie pentru ridicarea unei fabrici de tevi, profile si granule PVC, precum si a unor 

depozite, la aceasta locatie. 

Totusi, Emitentul nu este in posesia unor autorizatii si/sau a unor procese verbale de receptie la 
terminarea lucrarilor/de receptie finala, emise cu respectarea dispozitiilor legale, cu privire la 

anumite depozite.  

O parte din terenurile Emitentului din localitatea Bistrita, au fost dobandite de catre Statul 

roman pe baza unor decrete de expropriere in perioada regimului comunist si au facut parte din 

activele Intreprinderii de Materiale de Constructii din care s-a desprins Emitentul. Conform 

legislatiei romane in vigoare, fostii proprietari au posibilitatea de a-si recupera dreptul de 

proprietatea asupra imobilelor preluate abuziv de catre Statul roman in perioada regimului 

comunist in anumite conditii, in baza unor legi speciale. Desi termenul de depunere a cererilor 

in baza acestor legi speciale, in vederea restituirii proprietatilor a expirat, multe dintre aceste 

cereri sunt inca in curs de solutionare la diversele autoritati locale. Totusi, exista in continuare si 
riscul introducerii unor actiuni in revendicare de catre fostii proprietari, in baza principilor 

generale prevazute de catre Codul Civil. Practica judiciara este inconsecventa in ceea ce priveste 
recunoasterea dreptului fostilor proprietari de a introduce actiuni in revendicare in baza acestor 

principii generale, in scopul inlaturarii acestei inconsecvente fiind promovat de catre procurorul 
general al Romaniei un recurs in interesul legii ce urmeaza a fi solutionat de Inalta Curte de 

Casatie si Justitie. 

Majoritatea proprietatile imobiliare detinute de Emitent, printre care si cele pe care sunt situate 
fabricile si unele depozite, sunt grevate de ipoteci (plus interdictii de instrainare, grevare, iar in 

anumite cazuri si inchiriere, demolare, dezmembrare si/sau constituire de dezmembraminte) in 
favoarea urmatoarelor banci: HVB Bank Romania SA, Banca Comerciala HVB Tiriac SA, BRD 

Group Societe General SA sucursala Bistrita-Nasaud, BRD Group Societe General SA 
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sucursala Iasi, Banca Comerciala Romana SA sucursala Bistrita-Nasaud, Raiffeisen Bank SA 
sucursala Brasov (a se vedea Capitolul „Contracte Importante”). 

Plastsistem  

Plastsistem detine la data Prospectului proprietati imobiliare in localitatea Bistrita, Drumul 

Cetatii nr. 79, precum si in localitate Crainimat – Sieu Magherus, judetul Bistrita-Nasaud, 
insumand o suprafata totala de teren de aproximativ 30.866 mp. Pe aceste proprietati imobiliare 

sunt situate si fabrica de panouri termoizolante de tip sandwich, sediul administrativ la societatii 

precum si un spatiu de productie pentru confectii metalice. 

Majoritatea proprietatilor imobiliare detinute de Plastsistem, inclusiv cele pe care sunt situate 

fabrica, sediul si spatiul de productie pentru confectii metalice, sunt grevate de ipoteci (plus 

interdictii de instrainare, grevare, inchiriere iar in anumite cazuri si demolare) in favoarea 

urmatoarelor banci: Banca Comerciala Romana, sucursala Bistrita si Banca Comerciala HVB 

Tiriac SA (a se vedea Capitolul „Contracte Importante”). 

Politub 

Politub detine la data Prospectului proprietati imobiliare in localitatea Bistrita, Strada Lucian 
Blaga nr. 66-69, insumand o suprafata totala de teren de aproximativ 11.843 mp. Pe aceste 

proprietati imobiliare sunt localizate fabrica de tevi din PE precum si sediul administrativ al 

societatii. 

In vederea realizarii planului de investitii si, implicit, a relocarii unitatilor de productie, Politub 

a mai achizitionat un numar de proprietati imobiliare constand in teren in suprafata totala de 

32.800 mp, situate in comuna Sieu Magherus, sat Saratel, judetul Bistrita-Nasaud. 

O parte semnificativa a dotarilor si echipamentelor utilizate de societatile din Grup in procesul 
de productie sunt grevate de sarcini in baza contractelor de garantie aferente imprumuturile 

contractate (a se vedea Capitolul „Contracte Importante”). 

Angajati 

Evolutia numarului mediu de salariati: 

 Numarul mediu al angajatilor 2004 2005 2006 2007

SC Teraplast SA 408 466 507 527
SC Politub SRL 27 32 35 36
SC Plastsistem SA 98 93 71 60

Total 533 591 613 623

Sursă: Raportări manageriale  

Conform contractului colectiv de munca, Emitentul trebuie sa plateasca angajatilor sai la 

momentul pensionarii o suma egala cu un multiplicator al salariului lor brut, in functie de 

perioada in care au fost angajati, conditiile de munca etc. Emitentul a inregistrat provizioane 
pentru aceste plati. In afara de contributiile catre bugetul de stat si bugetele de asigurari sociale, 

Emitentul nu are alte obligatii legate de beneficii post pensionare.  
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Emitentul realizeaza de asemenea cheltuielile cu darurile acordate cu ocazia unor zile festive 
(Pasti, Craciun etc), precum si decontarea partiala a biletelor de odihna si tratament. Aceste 

beneficii sunt acordate salariatilor Emitentului conform prevederilor Contractului colectiv de 
munca in vigoare la acest moment.  

Evolutia numarului de angajati ai Grupului 

Sursa: Raportari Manageriale 

In perioada analizata nu au existat modificari semnificative in numarul angajatilor Grupului.  

Numarul de angajati dupa vechimea in munca 

 30.11.2007 

sub 10 ani vechime 210 

de la 10 pana la 20 ani (neimpliniti) vechime 202
de la 20 pana la 30 ani (neimpliniti) vechime 197
de la 30 pana la 40 ani (neimpliniti) vechime 71
peste 40 ani vechime 2

TOTAL ANGAJATI 682 

Sursa: Raportari Manageriale  

Conform Contractului colectiv de munca, fiecare angajat are dreptul sa primeasca la pensionare, 

indiferent de cauza pensionarii, un anumit numar de salarii in functie de vechimea in munca 2,5 
– 5 salarii de baza. 

Numarul de angajati pe varsta 

 30.11.2007 
sub 20 ani 3
de la 20 la 30 ani  (neimpliniti) 161
de la 30 la 40 ani  (neimpliniti) 215
de la 40 la 50 ani  (neimpliniti) 215
de la 50 la 60 ani  (neimpliniti) 86
Peste 60 ani 2
TOTAL ANGAJATI  682
Sursa: Raportari Manageriale 

 2004 
 

2005 2006 30.06.2007 30.11.2007 

Numarul salariatilor la sfarsit de 
perioada 

491 553 597 649 682 

SC Teraplast SA 464 521 562 553 569 

SC Politub SRL 27 32 35 36 40 

SC Plastsistem SA     60 73 



 

 - 126 - 

Evolutia numarului de personal pe studii 

  30.11.2007 

STUDII SUPERIOARE 204 
STUDII PROFESIONALE 184 
STUDII LICEALE 245 
SCOALA GENERALA + CURS 
CALIFICARE 

26 

FARA STUDII 23 

TOTAL ANGAJATI  682 

Sursa: Raportari Manageriale 

In cadrul Emitentului functioneaza un singur sindicat – sindicatul Teraplast infiintat prin 

sentinta nr. 699 din 6 februarie 1997 a Judecatoriei Bistrita.  

Beneficii angajati: 

Conform contractului colectiv de munca in vigoare la acest moment, la nivelul Teraplast 

valoarea salariului minim nu poate fi mai mica de 868 Lei.  

Contractul colectiv de munca stipuleaza ca salariul cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, 
sporurile precum si alte adaosuri. Emitentul plateste urmatoarele categorii de sporuri: sporuri 

pentru vechime in munca, sporuri pentru conditii deosebite, spor de noapte, spor pentru ore 

suplimentare, spor fidelitate, sporuri pentru lucrul in zilele de sambata si duminica, spor pentru 

conditii de lucru la inaltime. 

Asigurari 

Emitentul a incheiat polite de asigurare de grup pentru accidente de munca pentru muncitorii si 

personalul administrativ al societatii. Societatea are asigurari doar pentru anumite bunuri mobile 
si imobile detinute in proprietate (hale de productie, linii de productie si alte echipamente), 

acestea fiind, in general, cesionate in scop de garantie conform contractelor de imprumut 

incheiate de Emitent.  

Politub a incheiat polite de asigurare contra incendiilor si alte riscuri pentru o serie de 

echipamente aferente procesului de productie, precum si o asigurare pentru raspundere fata de 

terti pentru o suma totala de 50.000 de Euro, valabila pana la data de 20 martie 2008. 

Plastsistem a incheiat asigurari anumite bunuri mobile si imobile detinute in proprietate (hale de 

productie, linii de productie si alte echipamente). dar, nu a incheiat asigurari pentru raspundere 

fata de terti, asigurari pentru intreruperea activitatii sau pentru calitatea defectuoasa a 

produselor. 

Litigii 

Emitentul este implicat in calitate de reclamant intr-o serie de litigii comerciale si penale in care 

Emitentul s-a constituit parte civila, sumele totale de recuperat fiind de aproximativ 400.522 

RON. Cel mai important litigiu comercial, ca valoare, este cel intentat de Emitent societatii SC 

MOZAIC SRL pentru recuperarea unui debit restant si a penalitatilor de intarziere aferente in 

suma totala de aproximativ 58.100 RON. Parata a intrat in insolventa, iar Emitentul formuleaza 
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cerere de admitere a creantei la masa credala. Creanta este negarantata, Emitentul avand 
calitatea de creditor chirografar. In legatura cu acelasi litigiu, Emitentul a formulat o plangere 

penala pentru emiterea de file CEC fara acoperire, cercetarea penala fiind in curs de desfasurare.  
De asemenea, Societatea formuleaza o cerere de admitere a creantei in valoare de aproximativ 

56.900 RON la masa credala in procedura insolventei deschisa impotriva SC COMARVI SRL. 
Creanta este negarantata, Societatea avand calitatea de creditor chirografar. In legatura cu 

acelasi litigiu, Societatea a formulat o plangere penala pentru emiterea de file CEC fara 
acoperire, cercetarea penala fiind in curs de desfasurare. Societatea a mai inaintat, intr-un alt 

dosar, o plangere penala emiterea de file CEC fara acoperire, in scopul recuperarii prejudiciului 

in valoare de 85.000 RON, cercetarea penala fiind in curs de desfasurare. 

Emitentul este de asemenea implicat, in calitate de parat, intr-un litigiu al carui obiect consta in 

obligarea acestuia la incheierea de contracte de vanzare-cumpare cu reclamantii pentru 
locuintele din blocul situat in localitatea Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, strada Zefirului nr. 5 

aflat in proprietatea Societatii, in temeiul Decretului-Lege nr. 61/1990 privind vanzarea de 

locuinte construite din fondurile statului catre populatie si Legii nr. 85/1992 privind vanzarea de 

locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor 

economice sau bugetare de stat. Valoarea litigiului, conform raportului de expertiza tehnica in 

constructii efectuat in cauza, este de 744.220 RON.  

In afara de cele mentionate mai sus, Emitentul si nici Grupul nu sunt implicati in nicio 

procedura guvernamentala, judiciara sau de arbitraj si nici nu are cunostinta de orice potentiala 
astfel de procedura care ar putea avea efecte semnificative asupra situatiei financiare sau asupra 

profitabilitatii Emitentului si a Grupului. 
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REGLEMENTARILE AFERENTE INDUSTRIEI 

Industria chimica 

Romania nu a implementat inca nicio lege specifica privind societatile care opereaza in 
domeniul fabricarii articolelor din material plastic. Astfel, activitatea Emitentului este guvernata 

de dispozitiile generale din legislatia civila si comerciala. 

Legislatia privind protectia mediului inconjurator 

Reglementari generale 

Conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia 

mediului ("Legea privind Protectia Mediului"), toate activitatile care au un impact asupra 

mediul trebuie autorizate de autoritatile de protectia mediului, prin emiterea de autorizatii, avize 

si aprobari. Autorizatiile de mediu obisnuite sunt valabile pe o perioada de cinci ani, iar cele 

integrate, care sunt emise pentru anumite activitati cu impact semnificativ asupra mediului, sunt 

valabile pe o perioada de zece ani. Avizele sau aprobarile de mediu trebuie obtinute pentru 
activitati economice noi sau in cazul schimbarii obiectelor de activitate existente, inclusiv in 

cazul transferului sau inchiderii unor proiecte legate de activitati care au un impact semnificativ 
asupra mediului. In vederea obtinerii aprobarii de mediu, noul proiect trebuie supus evaluarii de 

mediu. Aprobarile de mediu sunt valabile pe intreaga perioada a dezvoltarii proiectului, insa 

daca lucrarile de constructie/investitie nu au fost initiate in termen de doi ani de la data emiterii, 
avizul de mediu va expira. Aprobarile sau autorizatiile de mediu trebuie reevaluate in cazul 

aparitiei unor elemente noi care ar putea avea un impact semnificativ asupra mediului, si care nu 
erau cunoscute la data emiterii. Autorizatiile sau aprobarile de mediu pot fi suspendate in cazul 

in care prevederile sau obligatiile prevazute de acestea nu sunt respectate. O societate a carei 
autorizatie sau aviz a expirat are la dispozitie sase luni pentru a remedia aceste incalcari. In caz 

contrar, autoritatea poate dispune anularea autorizatiei sau aprobarii si incetarea proiectului sau 

activitatii, in cazul in care conditiile stabilite de autoritatea de mediu nu sunt respectate si 

remediate. 

Pentru desfasurarea activitatilor de productie, Teraplast a obtinut: 

(i) autorizatie de mediu pentru fabricarea placilor, foliilor, tuburilor, profilelor din material 

plastic si fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii in unitatea de 

productie din localitatea Bistrita, Strada Romana nr. 17A, valabila pana la 21 iulie 2010, 
cu conditia vizarii anuale. Ultima revizuire a autorizatiei dateaza din 2 februarie 2007. 

Autorizatia a fost vizata pana la 21 iulie 2008; 

(ii) autorizatie de mediu pentru producerea elementelor de tamplarie din PVC cu geam 

termopan unitatea de productie din Bistrita, Strada Tarpiului nr. 27/A, valabila pana la 
data de 21 iulie 2010, cu conditia vizarii anuale. Ultima revizuire a acestei autorizatii 

dateaza din 12 martie 2007. Autorizatia a fost vizata pana la 21 iulie 2008. 
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Reglementari privind autorizatia de mediu integrata 

Conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul 

integrat al poluarii, autorizatiile de mediu integrate sunt obtinute pe baza documentatiei depuse 

la autoritatea de mediu de catre operatorul instalatiei. Autorizatiile de mediu trebuie obtinute 

pentru instalatiile industriale care depasesc anumite limite de poluare pentru anumite ramuri 

industriale, astfel cum ar fi industria energetica, de prelucrare a metalelor, industria chimica si 

industria de gestionare a deseurilor. Aceasta ordonanta a implementat in legislatia romana 

Directiva 96/61/CE privind prevenirea si controlul integrat al poluarii. 

Emitentul a obtinut autorizatie integrata de mediu pentru activitatea de productie a cahlelor 

pentru teracota si caramizi, in localitatea Bistrita, Strada Romana nr. 17A. Autorizatia a fost 

prelungita pe data de 30 octombrie 2007 pe o perioada de 10 ani. Pentru celelalte locatii 

Emitentul nu are nevoie de autorizatie integrata de mediu.  

Reglementari privind protectia atmosferei 

Cadrul general privind protectia atmosferei este guvernat de Ordonanta de Urgenta a Guvernului 

nr. 243/2000 privind protectia atmosferei. Conform acestei ordonante, agentii economici au, 

printre altele, urmatoarele obligatii: (i) sa mentina si pastreze carateristicle aerului; (ii) sa adopte 

masuri de limitare a efectelor produse de emisiile poluante in atmosfera; (iii) sa respecte si sa 

implementeze masurile stabilite de autoritatile de mediu. 

Ordonanta a implementat in legislatia romana anumite prevederi ale Directivei 96/62/CE 

privind evaluarea si managementul calitatii aerului, ale Directivei 99/30/CE privind valorile 
limita ale dioxidului de sulf, dioxidului si oxizilor de azot, particulelor in suspensie si plumbului 

din aer, ale Directivei 2000/69/CE privind limita pentru benzen si monoxid de carbon in aerul 
inconjurator si ale Directivei 2002/3/CE privind ozonul in aerul inconjurator. 

Emitentul respecta prevederile privind protectia atmosferei la toate locatiile unde isi desfasoara 

activitatile. 

Reglementari privind emisiile de gaze cu efect de sera 

Cadrul legal privind emisiile de gaze cu efect de sera este guvernat de Hotararea de Guvern nr. 

780/2006, care a transpus in legislatia romana prevederile Directivei 2003/87/CE privind 

stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera in cadrul 

Uniunii Europene, astfel cum a fost modificata prin Directiva 2004/101/CE. 

De asemenea, Ordinul Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 1108/2006 a aprobat 

procedura de emitere a autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de sera. Conform acestei 

proceduri, operatorii care folosesc echipamente ce emit gaze cu efect de sera sunt obligati sa 

obtina o astfel de autorizatie. Autorizatiile privind emisiile de gaze cu efect de sera sunt 

eliberate dupa depunerea anumitor documente la autoritatea de mediu aferenta, inclusiv un 
chestionar pentru detectarea cotelor de emisie si un plan pentru monitorizarea si raportarea 

privind emisiile de gaze cu efect de sera. Permisul privind emisiile de gaze cu efect de sera este 
definit ca o autorizatie care da purtatorului dreptul de a emite in atmosfera o tona de dioxid de 

carbon in decursul unui perioade determinate de timp. Operatorii nu au voie sa emita o cantitate 
de dioxid de carbon mai mare decat cea prevazuta in respectivul permis, exceptie facand cazul 
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in care platesc penalizari sau achizitioneaza de pe piata un permis privind emisiile de gaze cu 
efect de sera pentru a acoperi emisiile in exces. 

Teraplast a obtinut autorizatia privind emisiile de gaze cu efect de sera nr. 17 din 29 decembrie 

2006 pentru activitatea de ardere a cahlelor de teracota si a caramizilor din localitatea Bistrita, 

Strada Romana nr. 17/A. Autorizatia nu are termen de valabilitate, fiind in vigoare atat timp cat 

datele care au stat la baza emiterii ei nu se modifica. 

La propunerea Comisiei Europene, Planul National de Alocare care stabileste numarul total de 

emisii de gaze cu efect de sera alocat pentru Romania a fos re-aprobat de catre autoritatile 

romane prin reducerea cu circa 10% pentru prima etapa si cu 20% pentru a doua etapa. Aceasta 

reducere are consecinte asupra autorizatiei emise pentru Emintent in sensul in care numarul de 

certificate de emisii acordate Emitentului va fi redus corespunzator. 

Reglementari privind gestionarea deseurilor 

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor stabileste obligatiile 

agentilor economici de a asigura un nivel ridicat de protectie a mediului inconjurator si de a 

asigura sanatatea publica. Metodele si procesele folosite pentru reciclarea si eliminarea 

deseurilor nu trebuie sa puna in pericol sanatatea publica sau mediul inconjurator, in special prin 

respectarea urmatoarelor principii: (i) sa nu prezinte riscuri pentru apa, aer, sol, fauna sau 

vegetatie; (ii) sa nu produca poluare fonica sau miros neplacut, (iii) sa nu afecteze peisajele sau 
zonele protejate. 

Prezenta ordonanta transpune in legislatia romana Directiva 2006/12/CE privind deseurile.  

Emitentul respecta prevederile legale privind gestionarea deseurilor in toate locatiile in care isi 

desfasoara activitatea.  

Reglementari privind gestionarea apelor 

Conform Legii apelor nr. 107/1996, agentii economici nu trebuie sa polueze sau sa modifice 

caracteristicile surselor de apa. In vederea prevenirii poluarii apei, agentii economici trebuie sa 

respecte prevederile autorizatiei de gestionare a apelor eliberata de autoritatile de mediu. 

Aceasta lege transpune in legislatia romana Directiva 2000/60/CE de stabilire a unui cadru de 

politica comunitara in domeniul apei.  

Emitentul a obtinut autorizatie de gospodarire a apelor pentru sectia de teracota din localitatea 
Bistrita, Strada Romana nr. 17A, care este valabila pana la data de 22 octombrie 2017. 

Emitentul nu desfasoara in celelalte locatii activitati care sa necesite autorizatie pentru 

gospodarirea apelor. 
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Reglementari privind prevenirea poluarii apelor  

Prin prevederile Hotararii de Guvern nr. 351/2005 privind aprobarea programului de eliminare 

treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase se doreste 

reducerea sau eliminarea poluarii cauzate de substante periculoase. Hotararea de Guvern 

transpune in legislatia romana Directiva 6/464/CEE si "directivele corespondente" referitoare la 

poluarea cauzata de anumite substante periculoase evacuate in mediu acvatic al Comunitatii. 

Emitentul a nu desfasoara activitati cu astfel de substante periculoase.  

Reglementari privind gestionarea zgomotului ambiental 

Hotararea de Guvern nr. 321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental 

stabileste masurile de reglementare a nivelurilor de zgomot, informeaza publicul asupra 

nivelurilor de zgomot si pune in practica planuri de actiune pentru prevenirea si reducerea 

nivelurilor de zgomot. Hotararea transpune in legislatia romana Directiva 2002/49/CE privind 

evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental. Emitentul respecta prevederile legale cu privire 
la gestionarea zgomotului ambiental.  

Reglementari privind evaluarea anumitor planuri si programe asupra mediului 

Hotararea de Guvern nr. 1076/2004 privind cadrul de realizare a participarii publicului la 

elaborarea anumitor planuri si programe in legatura cu mediul stabileste procedura de evaluare a 

planurilor si programelor care ar putea avea un impact semnificativ asupra mediului. Acesta 
hotarare transpune in legislatia romana Directiva 2001/42/CE privind evaluarea efectelor 

anumitor planuri si programe asupra mediului.  

Reglementari privind masurile de prevenirea si acoperirea prejudiciilor de mediu 

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu privire la 
prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului stabileste ca (i) agentii economici sunt 

raspunzatori in mod obiectiv pentru toate pagubele provocate mediului din culpa; si ca (ii) 

agentii economici vor suporta toate costurile legate de aceste situatii, cu exceptia cazurilor in 

care prejudiciul este cauzat de un tert sau productia operatorului a fost continuata in baza unor 

instructiuni obligatorii ale unei autoritati publice sau care implica orice activitate cu privire la 

care preintampinarea pagubelor era imposibil din punct de vedere tehnic.  

Ordonanta a implementat in legislatia romana Directiva 2004/35/CE privind raspunderea de 

mediu cu privire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului. 

Reglementari privind accidentele majore cauzate de substante periculoase  

Hotararea de Guvern nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care 
sunt implicate substante periculoase stabileste masuri privind prevenirea acestor accidente 

precum si limitarea consecintelor acestora asupra sigurantei si sanatatii populatiei si asupra 

mediului. 
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ORGANIZAREA SI CONDUCEREA SOCIETATII 

Prezentare generala 

Emitentul a implementat un sistem de conducere unitar axat pe Consiliul de Administratie, 
format din patru administratori neexecutivi si un administrator executiv care detine si functia de 

Director General Unic.  

Societatea este administrata de catre Consiliul de Administratie care functioneaza in 

conformitate cu dispozitiile Legii Societatilor Comerciale si ale Actului Constitutiv. Atributiile 
de conducere sunt delegate in conformitate cu dispozitiile legale Directorului General. 

Pentru o prezentare mai detaliata a organizarii conducerii Societatii si a atributiilor membrilor 

Consiliului de Administratie si Directorilor, a se vedea Capitolul „Descrierea Capitalului Social 
a Actului Constitutiv”. 

Consiliul de administratie 

Membrii Consiliului de Administratie sunt numiti de catre Adunarea Generala a Actionarilor 
prin vot secret pentru un mandat de 4 ani cu posibilitatea de a fi realesi. Consiliul de 

Administratie este condus de catre Presedinte care detine in acelasi timp si functia de Director 
General. 

Numele, functia si durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie se regasesc in 

tabelul de mai jos: 

Nume  Data numirii in 
functie 

 Data expirarii 
mandatului 

 Functia 

Emanoil Ioan 
Viciu 

 9 martie 2007  9 martie 2011  Presedinte al Consiliului 
de Administratie  

Gheorghe Grosan  9 martie 2007  9 martie 2011  Membru al Consiliului de 
Administratie 

Alexandru Stanean  9 martie 2007  9 martie 2011  Membru al Consiliului de 
Administratie 

Ioan Popa  9 martie 2007  9 martie 2011  Membru al Consiliului de 
Administratie 

Emmanuel Titrent  9 martie 2007  9 martie 2011  Membru al Consiliului de 
Administratie 

Emanoil Ioan Viciu s-a nascut in anul 1951 in localitatea Balauseri, jud. Mures si a absolvit in 
anul 1975 Institutul Politehnic Iasi-facultatea de chimie si inginerie chimica- "Tehnologie 

chimica organica" cu specializarea inginer chimist. In perioada 2005-2007 a urmat un master in 
management. Din 1990 s-a alaturat echipei Teraplast in calitate de director general si presedinte 

al consiliului de administratie.  
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Gheorghe Grosan s-a nascut in anul 1946 si a absolvit in anul 1972 Institutul Agronomic Petru 
Groza-Cluj Napoca cu specializarea economist pentru agricultura – economia agriculturii . A 

urmat o serie de cursuri de pregatire in tara si in strainatate. Incepand din anul 1995 si in prezent 
ocupa functia de director de sucursala in cadrul SIF Banat Crisana SA avand ca principale 

activitati si responsabilitati coordonarea activitatilor sucursalei SIF Banat Crisana in vederea 
monitorizarii actiunilor societatilor din portofoliu. Din data de 14 decembrie 2001 a fost ales 

membru in Consiliul de Administratie al Emitentului. 

Alexandru Stanean s-a nascut in anul 1982 si a absolvit in anul 2005 Universitatea Babes-
Bolyai , Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor cu specializarea economist. In 

anul 2006 a urmat un master in Stiinte economice. Din 2005 este consilier economist in finante 
si management la Magis Investment, Cluj Napoca. Incepand cu martie 2007 ocupa functia de 

administrator si membru in comitetul de audit al consiliului de administratie al Emitentului.  

Ioan Popa s-a nascut in anul 1950 in localitatea Custelnic, judetul Mures si a absolvit 
Facultatea de Stiinte Economice, sectia contabilitate din Cluj Napoca in anul 1973. In anul 1995 

a devenit docotor in economie. In perioada 1986 si pana in prezent a absolvit si o serie de 
cursuri de specializare: tehnici moderne de calculatie a costurilor, piete de capital, proceduri de 

lichidare a societatilor comerciale, formator de Standarde Internationale de Contabilitate . Este 

profesor universitar la facultatea de Stiinte Economice din cadrul Universitatii Babes Bolyai din 
Cluj Napoca, presedinte al filialei Cluj a CECCAR, cenzor , auditor financiar si administrator la 

doua firme de contabilitate. Din data de 9 martie 2007 ocupa functia membru independent in 
Consiliul de Administratie al Emitentului.  

Emmanuel Titrent s-a nascut in anul 1974 si a absolvit in anul 1996 Scoala Superioara de 
Comert International din Pas-de-Calais. In acelasi timp a absolvit si un curs de specializare in 

management al afacerilor la Universitatea Newcastle-upon-Tyre, Marea Britanie. De-a lungul 

timpului a fost director general si comercial la Marley Magyarorszag Zrt – Grup Aliaxis, 
Ungaria, consilier de directie si controlor de gestiune, Poliplast Grup Aliaxis, Polonia si 

responsabil de conturi si responsabil marketing Rawibox, Grup Rossman, Polonia. Incepand cu 
data de 9 martie 2007 a fost numit administrator in cadrul Consiliului de Administratie al 

Emitentului. 

Functiile detinute de membrii Consiliului de Administratie in alte societati/parteneriate 

Tabelul de mai jos prezinta o lista a tuturor societatilor in cadrul carora membrii Consiliului de 

Administratie au fost membri a unui organ de administrare, conducere sau supraveghere in 
ultimii 5 ani. Tabelul include si indicatii cu privire la faptul daca persoana in cauza detine in 

continuare sau nu respectiva functie: 

Nume  Numele 
Societatii/Parteneriatului 

 Functia  Pozitia actuala 
(Da/Nu) 

Emanoil Ioan 
Viciu 

 SC Plastsistem SA  Membru in consiliul 
de administratie 

 Da 

  SC Politub SRL  Membru in consiliul 
de administratie 

 Da 



 

 - 134 - 

Nume  Numele 
Societatii/Parteneriatului 

 Functia  Pozitia actuala 
(Da/Nu) 

Emmanuel 
Titrent 

 Marley Magyarorszag Zrt.  Membru in consiliul 
de administratie 

 Da 

Gheorghe 
Grosan 

 SC Mebis SA Bistrita 

 

 Membru in consiliul 
de administratie 

 Da 

  SC Mobex SA Mures  Membru in consiliul 
de administratie 

 Da 

  SC Hora SA Reghin  Membru in consiliul 
de administratie 

 Da 

Ioan Popa  SC Euroaudit SRL  Membru in consiliul 
de administratie 

 Da 

  SC  Audit Consult Rosia 
Montana SRL 

 Membru in consiliul 
de administratie 

 Da 

Directorii  

Conform dispozitiilor Actului Constitutiv, Consiliul de Administratie a delegat conducerea 
Societatii unui director general unic in persoana domnului Emanoil Ioan Viciu. 

Tabelul de mai jos prezinta detalii despre durata mandatului si atributiile Directorului General: 

Nume  Data numirii in 
functie 

 Data expirarii 
mandatului 

 Responsabilitati 

Emanoil 
Ioan Viciu  

 1 iunie 2007  1 iunie 2011  Organizarea, conducerea si 
gestionarea activitatii Emitentului pe 
baza obiectivelor si criteriilor de 
performanta stabilite in bugetul de 
venituri si cheltuieli si in programul 
de investitii aprobate de AGA, 
reprezentarea societatii in raporturile 
cu tertii. 

 

Pentru detalii privind experienta d-lui Emonoil Ioan Viciu, a se vedea sectiunea „Consiliul de 

Administratie” de mai sus. 
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Conducatorii de departamente 

La data Prospectului, conducerea departamentelor din cadrul Emitentului este asigurata de 

urmatoarele persoane: 

Nume  Data numirii in 
functie 

 Data expirarii 
mandatului 

 Functia/ Responsabilitati 

Florin Urite   1 aprilie 2006  n/a  Director General Adjunct Comercial- 
coordoneaza, controleaza si raspunde de 

activitatea directiei de vanzari directe, 
directiei de vanzari depozite, ferestre, 

directiei de aprovizionare, import-

export, aproba strategiile de vanzare , 

aprovizionare si marketing, controleaza 

activitatea salariatilor din subordine  

Tatar Dana   17 decembrie 
2007 

 n/a  Director financiar- coordoneaza si 

controleaza activitatea directiei 
financiar-contabile, a directiei de 

informatica si a compartimentului de 

finantari , urmareste si controleaza 

activitatea saolariatilor din subordine   

Ioan Vasile 
Galea  

 Aprilie 2006  n/a  Director general adjunct tehnic-
productie – coordoneaza, controleaza si 

raspunde de activitatea directiei tehnice, 

directia fabricii de profile-granule, 

fabrica de tevi si fitinguri, fabrica de 

ferestre si teracota , urmareste si 

controleaza activitatea salariatilor din 
subordine  

Pop 
Maricica   

 2006  n/a  Director CTC- coordoneaza si 
controleaza activitatea compartimentului 

CTC – firma, laboratoare si a biroului de 
asigurare a calitatii, urmareste si 

controleaza activitatea salariatilor din 

subordine   

Iulia Nadia 
Pop Oprea 

 2006  n/a  Director resurse umane- elaboreaza si 

coordoneaza implementarea strategiei de 
resurse umane, coordonarea desfasurarii 

activitatii de resurse umane   

Jancsika 
Sandor  

 2006  n/a  Director vanzari depozite – coordoneaza, 

controleaza si raspunde de activitatea 

depozitelor Teraplast si a biroului 

logistica  
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Nume  Data numirii in 
functie 

 Data expirarii 
mandatului 

 Functia/ Responsabilitati 

Petri Zosin 
Sergiu  

 2006  n/a  Director fabrica profile-granule – 
coordoneaza, controleaza si raspunde de 

activitatea fabricilor de profile PVC, 

profile tamplarie si granule pe baza 

programelor de obiective anuale si de 

activitate saptamanale  

Birtas 
Rodica  

 7 ianuarie 
2008 

 n/a  Director financiar contabilitate – 

organizeaza si supravegheaza 

desfasurarea operativa a operatiunilor 

financiar contabile, asigura aplicarea 

principiilor contabile, intocmeste note 

contabile  

Muresan 
Daniel 
Corneliu 

 2006  n/a  Director informatica – este direct 

implicat in executarea detaliilor de 

proiectare si configurare a proceselor de 

intreprindere cu ajutorul sistemului SAP 
R/3 in identificarea impactului si a 

cerintelor proceselor de intreprindere; 
coordoneaza activitatea de proiectare si 

realizare a rapoartelor, formularelor 

interfetelor de utilizator si  a conversiilor 

de date.    

Sacu 
Marinel 

 2007  n/a  Director vanzari sisteme Orizont- 
raspunde de realizarea actiunilor de 

promovare a produselor firmei direct si 

prin programarea agentilor comerciali si 

a personalului din subordine, urmareste 

licitatiile din tara si intocmeste oferte, 

contacteaza potentiali clienti si 

urmareste modul de comportare in 

exploatare a produselor livrate , propune 
sugetsii si solutii de solutionare a 

eventualelor reclamatii   

Rosu 
Nicolae 

 2006  n/a  Director productie tevi si fitinguri- 

coordoneaza, controleaza si raspunde de 
activitatea fabricii de PVC si a fabricii 

de tevi PP+fitinguri pe baza programelor 

de obiective anuele si a programelor de 

activitate saptamanale   

Ciocirlan  2006  n/a  Director vanzari directe- coordoneaza, 
controleaza si raspunde de activitatea 



 

 - 137 - 

Nume  Data numirii in 
functie 

 Data expirarii 
mandatului 

 Functia/ Responsabilitati 

Mihaela Biroului Vanzari directe, raspunde de 
realizarea cifrei de afaceri stabilite, 

raspunde de aplicarea si respectarea 

strategiei de vanzari a firmei 

Pop Ioana 
Nicoleta 

 2006  n/a  Director marketing imagine -

coordoneaza, controleaza si raspunde de 
activitatea directiei marketing-imagine  

Popovici 
Larisa 

 2006  n/a  Director aprovizionare import export – 

coordoneaza, controleaza si raspunde de 
activitatea biroului aprovizionare import 

si export pe baza programelor de 
obiective anuale si a programelor de 

activitate saptamanale  

 

Urite Florin s-a nascut in anul 1966 in orasul Nasaud, jud. Bistrita Nasaud si a absolvit in anul 
1990 Institutul Politehnic Bucuresti Facultatea de Tehnologia Constructiilor de masini-Profil 
mecanic, Specializarea -Masini unelte. A lucrat ca inginer la IUT Bistrita si SC Comelf SA 

Bistrita, director general la SC Tegro SA Bistrita, iar din anul 1999 s-a alaturat echipei 
Emitentului ca Director aprovizionare. In perioada 2005-2006 a fost director de vanzari in 

cadrul Emitentului iar in 2006 a fost numit director general adjunct comercial.  

Galea Ioan Vasile s-a nascut in anul 1965 si a absolvit in anul 1990 Institutul Politehnic Cluj-
Facultatea de mecanica. A lucrat ca inginer la Intreprinderea mecanica Alba Iulia urmand ca din 

anul 1991 sa se alature echipei Emitentului ca inginer, fiind numit apoi sef formatie, sef sectie 

tevi. In perioada 2003 si pana in aprilie 2006 a lucrat ca Director executiv investitii si asigurarea 
calitatii iar din  aprilie 2006 a fost numit director general adjunct tehnic-productie in cadrul 

Emitentului. 

Pop Maricica s-a nascut in anul 1966 in Stanita, jud. Neamt si a absolvit in anul 1990 

Facultatea de Tehnologie-Chimie Iasi gradul inginer chimist cu specializarea chimie organica. A 

lucrat ca inginer la SC Cesom SA si apoi ca sef laborator la Raj Aquabis iar din anul 2002 s-a 

alaturat Emitentului ca sef laborator urmand ca din 4.04.2006 sa fie numita in pozitia de 

Director AQ.  

Iulia Nadia Pop Oprea s-a nascut in anul 1964 la Bistrita si a absolvit in anul 1988 Institutul 
de Mine Petrosani –Facultatea de Masini si Instalatii  cu specializarea inginer mecanic. In anul 
2003 a absolvit si un curs de master la Universitatea Babes Bolyai Facultatea de Studii 

Europene, Master in Munca si resurse umane. A ocupat functia de director adjunct la Directia 
Generala de munca si protectie sociala avand ca principala responsabilitate – coordonarea 

programelor privind ocuparea fortei de munca iar din anul 2004 s-a alaturat Emitentului 

ocupand functia de sef resurse umane, salarizare iar din 2006 a fost numita director resurse 

umane in cadrul Emitentului. 
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Jancsika Sandor s-a nascut in anul 1971 in Bistrita si a absolvit Universitatea de Vest "Vasile 
Goldis" Arad Facultatea de marketing, management, informatica cu specializarea contabilitate si 

informatica de gestiune. In anul 1998 s-a alaturat activitatii Emitentului ocupand re rand functia 
de agent comercial si sef birou vanzari urmand ca in anul 2006 sa fie numit director vanzari 

depozite.  

Petri Zosin Sergiu s-a nascut in anul 1971 si in anul 1992 a absolvit Universitatea Babes 
Bolyai Cluj- Facultatea de chimie si inginerie chimica cu specializarea chimist. S-a alaturat 

Emitentului in anul 1997 avand functia de chimist stagiar si a fost pe rand sef linie dozare-
malaxare-fabrica de tevi,. Sef CTC laborator, sef fabrica profile-granule iar din anul 2006 a fost 

numit in functia de director fabrica profile granule. 

Birtas Rodica a absolvit Facultatea de stiinte economice, profil economic, specializarea finante 

– contabilitate din cadrul Universitatii “Babes Bolyai” Cluj-Napoca. Dna Birtas a devenit 

contabil autorizat in 1996 iar in martie 2007 expert contabil. Pe data de 7 ianuarie 2008, Dna 
Birtas s-a alaturat echipei Teraplast. 

Tatar Dana s-a nascut in anul 1973 si a absolvit Universitatea Babes Bolyai Cluj in anul 1997 
cu specializarea economist. In anul 2002 s-a angajat ca si economist in cadrul Emitentului iar 

din anul 2006 ocupa functia de director financiar contabilitate.  

Muresan Daniel Corneliu s-a nascut in anul 1966 si a absolvit in anul 1990 Institutul 
Politehnic Cluj Napoca-Facultatea de Electronica profil electric, specializarea automatizari si 

calculatoare. S-a alaturat Emitentului in anul 1990 ca inginer si a fost pe rand sef compartiment 
calculatoare salarizare, sef oficiu de calcul iar din 2006 ocupa functia de director informatica.   

Sacu Marinel s-a nascut in anul 1965 si a absolvit in anul 1991 Institutul Politehnic Gh Asachi 
Iasi- Facultatea tehnologia constructiilor de masini cu specializarea inginer tehnologia 

constructiilor de masini. S-a alaturat echipei Emitentului in anul 1992 ca inginer si a avansat in 

cardul firmei fiind treptat sef de birou si sef de sectie, ulterior, director de fabrica ferestre in 

perioada aprilie 2006-martie 2007 iar din martie 2007 a fost numit director de vanzari sisteme 

Orizont.  

Rosu Nicolae s-a nascut in anul 1974  si a absolvit Facultatea de constructii si arhitectura Iasi in 
anul 1999 cu specializarea Inginer Instalatii pentru constructii. In anul 2002 s-a alaturat 
Emitentului ca inginer de productie iar din aprilie 2006 este director productie tevi si fitinguri. 

Ciocirlan Mihaela s-a nascut in anul 1974 si a absolvit in anul 1997 Universitatea Babes 
Bolyai Cluj Napoca –Facultatea de stiinte economice cu specializarea economist.  S-a alaturat 
echipei Emitentului in anul 2003 ca agent comercial ocupand apoi functia de sef birou 

distributie, depozite si gestiuni conexe urmand ca din  anul 2006 sa ocupe functia de director 

vanzari directe. 

Pop Ioana Nicoleta s-a nascut in anul 1974 si a absolvit Universitatea Babes Bolyai Cluj 
Napoca cu specializarea economist. De-a lungul timpului a lucrat ca laborant chimist, sef birou 

secretariat general, asistent manager iar din anul 2006 a fost promovata ocupand in prezent 

functia de director marketing imagine.  
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Popovici Larisa s-a nascut in anul 1964 si a absolvit Institutul Politehnic Gh Asachi Ias- 
Facultatea de Mecanica-specializarea prelucrari metalurgice. S-a alturat echipei Emitentului in 

anul 1998 iar din anul 2006 a fost avansata ocupand in prezent functia de director aprovizionare 
import export.  

Functiile detinute de conducatorii de departamente in alte societati 

Tabelul de mai jos prezinta o lista a tuturor societatilor in cadrul carora conducatorii de 

departamente au fost membri a unui organ de administrare, conducere sau supraveghere in 

ultimii 5 ani. Tabelul include si indicatii cu privire la faptul daca persoana in cauza detine in 

continuare sau nu respectiva functie: 

Nume  Numele 
Societatii/Parteneriatului 

 Functia  Pozitia actuala 
(Da/Nu) 

Larisa 
Popovici  

 Camera de Comert si 
Industrie Bistrita-
Nasaud 

 Membru Colegiul 
Director 

 Da 

Comitetul de audit 

Conform dispozitiilor actului constitutiv, Consiliul de Administratie a creat un comitet de audit 

care este format din urmatorii membrii neexecutivi: Stanean Alexandru si Popa Ioan. Pentru 
detalii privind atributiile Comitetului de Audit, a se vede a capitolul „Descrierea Capitalului 

Social si a Actului Constitutiv”.  

Informatii suplimentare privind membrii consiliului de administratie si directorii 

Membrii Consiliului de Administratie, Directorii si conducatorii de departamente isi desfasoara 

activitatea la sediul Emitentului.  

Conduita organelor de conducere a Emitentului 

Niciunul dintre membrii Consiliului de Administratie sau dintre directori ori conducatorii 
departamentelor, in ultimii cinci ani anteriori datei Prospectului: 

(i) nu a suferit vreo condamnare pentru frauda; 

(ii) nu a detinut functia de mebru al organelor de administrare, conducere sau supraveghere 
al vreunei societati aflate in procedura de faliment, punere sub sechestru sau lichidare; 

(iii) nu a fost pronuntata nicio incriminare sau sanctiune publica oficiala de catre autoritatile 

statutare sau de reglementare (inclusiv de catre organismele profesionale desemnate) si 
nici nu a fost vreodata impiedicat de o instanta sa mai actioneze in calitate de membru 

al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al vreunei societati sau sa 
intervina in gestionarea sau desfasurarea afacerilor vreunei societati. 

Nu exista relatii de familie intre oricare dintre organele de conducere ale Emitentului.  
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Conflicte de interese 

Nu exista potentiale conflicte de interese intre indatoririle fata de Emitent si interesele private 

sau alte indatoriri ale membrilor Consiliului de Administratie, directorilor sau persoanelor cu 

atributii de management.  

Nu exista nicio intelegere, acord cu actionarii principali, clienti, furnizori sau alte persoane, in 
temeiul carora oricare dintre membrii Consiliului de Administratie, Directori sau conducatori de 

departamente a fost ales ca membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere. 

Actionarii care detin un procent de peste 5% din capitalul social al Teraplast - Dl. Goia, Dl. 

Viciu, Marley Magyarorszag Zrt., SIF Banat Crisana au incheiat cu Societatea in data de 17 

martie 2008 Contractul privind Restrictionarea Transferului de Actiuni. Prin acesta, fiecare 

actionar mentionat mai sus s-a obligat fata de Societate sa nu instraineze sau sa nu transfere in 

alt mod actiunile detinute in Societate, pe o perioada de 180 zile de la data inceperii perioadei de 

subscriere aferente Ofertei. In cazul incalcarii obligatiilor contractuale, actionarii vor fi obligati 
sa achite suma prevazuta prin clauza penala. 

Remuneratii si beneficii 

Consiliul de Administratie 

Remuneratia bruta primita de catre membrii Consiliului de Administratie in anul financiar 2006 
s-a situat la nivelul de 203.000 RON. 

Directorii 

Remuneratia bruta primita de catre Dl. Emanoil Viciu in calitatea sa de Director General Unic s-
a ridicat in anul financiar 2006 la suma de 666.260 RON. Remuneratia include si stimulentele 

acordate de catre Societate sub forma unui anumit procent din profitul net al Societatii. 

Conducatorii de departamente 

Remuneratia bruta primita de catre conducatorii de departamente in anul financiar 2006 s-a 

situat la nivelul de 2.279.484 RON.  

Emitentul implementeaza un program prin care se acorda stimulente conducatorilor de 

departamente, oferindu-se un anumit procent din profitul net al Societatii, care este calculat pe 

baza coeficientului global de realizare a indicatorilor de performanta. Aceste stimulente sunt 

conditionate de urmarirea si indeplinirea anumitor indicatori de referinta, obiective si criterii de 

performanta. De asemenea, pentru a beneficia de stimulente, angajatul vizat va trebui sa 
respecte anumite cerinte privind confidentialitatea si loialitatea fata de societate, aceste obligatii 

ramanand valabile si dupa expirarea contractelor privind acordarea de stimulente. 

Emitentul nu a alocat sau acumulat niciun fel de sume pentru plata pensiilor sau a altor beneficii 

catre membrii Consiliului de Administratie, Directori sau Conducatorilor de Departamente si nu 

a incheiat contracte cu membrii Consiliului de Administratie, Directori sau Conducatorilor de 
Departamente care sa prevada acordarea de beneficii la expirarea contractelor.  
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Participari si optiuni ale membrilor organelor de conducere 

La data Prospectului, urmatorii membri ai organelor de conducere detin participatii in capitalul 

social al Emitentului: (i) Dl. Emanoil Viciu detine 60.888.854 de actiuni reprezentand 24,52% 

din capitalul social, (ii) Dl. Gheorghe Grosan detine 40.856 actiuni reprezentand 0,016% din 

capitalul social, (iii) Dl. Nicolae Rosu 8.171 actiuni reprezentand 0,003% din capitalul social.  

Emitentul nu are cunostinta de niciun alt membru al organelor de conducere care sa detina direct 

sau indirect participatii in capitalul social si de asemenea nu a incheiat acorduri care sa prevada 

participarea salariatilor la capitalul emitentului. 

Guvernanta corporatista 

La data Prospectului, Emitentul respecta regimul de guvernanta corporatista in vigoare, conform 
dispozitiilor Legii Societatii Comerciale. 
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ACTIONARI PRINCIPALI 

Tabelul urmator prezinta structura actionarilor ale caror detineri depasesc 5% din capitalul 

social al Emitentului, la data Prospectului:  

Actionar  Numar de actiuni detinute Procent din capitalul social detinut 

Dorel Goia 97.711.512 39,36% 

Emanoil Viciu 60.888.854 24,52% 

SIF Banat Crisana 32.476.578 13,08% 

Marley Magyarorszag Zrt. 22.885.589 9,21% 

Dl. Dorel Goia si Dl. Emanoil Viciu sunt actionarii principali ai Emitentului, persoane fizice. 
Acesta din urma s-a alaturat echipei Teraplast din 1990 devenind ulterior actionar principal al 
Emitentului prin participarea la privatizarea MEBO si prin achizitii succesive de actiuni. 

Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana S.A. (SIF Banat-Crisana) este o societate 
romana de investitii de tip inchis care se autoadministreaza, incadrata in categoria Alte 

Organisme de Plasament Colectiv cu o politica de investitii diversificata, conform Legii Pietei 

de Capital si este admisa la tranzactionare pe BVB. La 30 iunie 2007, valoarea activului net al 

SIF Banat-Crisana a atins 1.748,38 milioane lei (aprox. 558 milioane Euro). Capitalizarea 
bursiera la 30 iunie 2007 a fost de 2.095,83 milioane lei (aprox. 669 milioane Euro). Societatea 

are sediul central in Arad si dispune de o retea de 10 sucursale infiintate in orasele: Alba-Iulia, 
Baia Mare, Bistrita, Bucuresti, Cluj-Napoca, Deva, Oradea, Satu-Mare, Timisoara si Zalau.  

Marley Magyarorszag Zrt. – Marley Magyarorszag Zrt. este o societate comerciala ungara cu 
sediul principal la Szekszard si cu un personal de 90 de angajati. Fondata in 1970, Marley 

Magyarorszag a devenit in 2003 membra a grupului international Aliaxis, grup ce detine in 

prezent 88 de companii de productie si distributie, avand o pozitie de lider in materie de vanzari 

pe piata tevilor si a fitingurilor din plastic la nivelul anului 2005. In prezent Marley 

Magyarorszag Zrt. activeaza in principal in domeniul producerii si distributiei de profile 

industriale utilizate in constructii, materiale de constructie din plastic si profile de decoratiuni 

interioare are o cifra de afaceri anuala de 7 milioane Euro si isi exporta produsele in 15 tari 

europene catre aproximativ 600 de clienti. 

Niciunul dintre actionarii principali ai Emitentului prezentati in tabelul de mai sus nu au 

drepturi de vot diferite de cele ale celorlalti actionari. 

Emitentul nu are cunostinta de orice alta persoana care nu este membru al vreunui organ de 

administrare si conducere al Emitentului, care detine, direct sau indirect, mai mult de 5% din 

capitalul social sau din drepturile de vot ale Emitentului. De asemenea, Emitentul nu are 
cunostinta de existenta vreunui control, direct sau indirect, asupra societatii si nici de existenta 

vreunui acord a carui aplicare sa poata genera la o data ulterioara o schimbare a controlului 
asupra sa. 
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OPERATIUNI CU PERSOANE IMPLICATE 

Contract de parteneriat incheiat intre Emitent si Plastsistem 

Pe data de 16 februarie 2007, Emitentul si Plastsistem au incheiat un contract de parteneriat prin 
care Emitentul s-a angajat sa vanda catre Plastsistem produsele sale (tevi, profile PVC, fitinguri) 

oferind discounturi la acelasi nivel cu cele practicate in relatiile cu ceilalti parteneri comerciali 
in functie de targeturile de vanzari atinse. Produsele livrate de Emitent vor fi vandute mai 

departe de catre Plastsistem catre terte persoane. Un nou contract a fost incheiat in termeni 

similari intre Emitent si Plastsistem pe data 11 ianuarie 2008, iar partile il pot prelungi prin acte 

aditionale.  

Contract de vanzare-cumparare intre Emitent si Plastsistem cu privire la anumite puncte 
de lucru 

Emitentul si Plastsistem au incheiat un contract de vanzare cumparare de active autentificat sub 
numarul 1567 din 21 aprilie 2006 prin care Emitentul a cumparat de la Plastsistem patru puncte 

de lucru situate in localitatile Oradea, Iasi, Galati si Constanta. Pretul de vanzare pentru 

terenurile si celelalte proprietati imobiliare aferente celor patru puncte de lucru a fost stabilit la 

3.999.626 RON. Partile au convenit ca pretul de vanzare sau fie platit partial din resursele 

proprii ale Emitentului (20%) si partial din credite bancare (80%). 

Contract de furnizare tevi si fitinguri incheiat intre Emitent si Politub 

Emitentul si Politub au incheiat pe 27 iunie 2006 contractul numarul 376 prin care Emitentul 

vinde catre Politub tevi si fitinguri din productia proprie. Contractul a fost incheiat initial pentru 

anul 2006, dar avand in vedere ca nici una din parti nu a notificat rezilierea acestuia, a fost 

prelungit automat si pentru anul 2007. Valoarea estimata a contractului pentru 2006 a fost de 

circa 900.000 de RON si discounturile au fost agreate la 14% pentru tevi si 15% pentru 

fitinguri. 

In cazul in care Politub nu respecta termenele de plata pentru produsele livrate, va pierde orice 

discount si va plati penalitati in valoare de 0,2% pe zi din suma facturata. Emitentul va plati 

penalitati de 0,2% pe zi din valoarea produselor nelivrate in termenul agreat. 

Contract de furnizare tevi polietilena incheiat intre Emitent si Politub 

Emitentul a incheiat cu Politub contracte de furnizare prin care Politub se obliga sa vanda catre 
Emitent tevi din polietilena in cantitatile si sortimentele prevazaute in contract. Pentru anul 

2008 valoarea estimata a contractului este de 12.000.000 Lei, iar pretului produselor i se aplica 

o reducere de 29%.Contractul este reziliat de plin drept in caz de neexecutare la timp a 

obligatiei de plata, fara notificare si fara interventia vreunei instante, penalitatile de intarziere 

fiind de 0,15% pe zi, calculate la valoarea facturii neplatite sau la pretul prosuselor nelivrate, 

dupa caz. Contractul este valabil timp de un an si poate fi prelungit tacit. 
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CONTRACTE IMPORTANTE 

Urmatoarele contracte selectate (altele decat cele incheiate in cadrul normal al activitatii) au 

fost incheiate de catre Emitent sau orice membru al Grupului in cursul celor doi ani anteriori 

datei Prospectului si sunt sau ar putea fi importante sau au fost incheiate de catre orice 

membru al Grupului si care contin dispozitii care atribuie oricarui membru al Grupului o 

obligatie sau un angajament important pentru intregul Grup, la data Prospectului. Urmatoarele 

contracte selectate nu trebuie interpretate ca reprezentand toate contractele importante ale 

Grupului. 

Teraplast 

Contract de credit cu Banca Comerciala Ion Tiriac SA, Sucursala Bistrita (290/09.06.2006) 

In data de 9 iunie 2006 Emitentul a incheiat un contract de credit cu Banca Comerciala Ion 

Tiriac SA, Sucursala Bistrita in calitate de creditor ("Banca"), avand ca obiect acordarea unei 
linii de credit in valoare de 300.000 EUR in vederea finantarii cheltuielilor curente ale 

Societatii.  

Linia de credit a fost acordata Emitentului pe termen de 12 luni, termen ce a fost prelungit cu 
acordul partilor, pana la data de 30 mai 2008. Pe intreaga perioada a contractului Societatea nu 

va solicita sau primi vreun credit de la alta banca fara acordul scris si prealabil al Bancii. 

Creditul este garantat de Emitent prin constituirea de garantii reale mobiliare asupra drepturilor 

de creanta ce au ca obiect totalitatea incasarilor si veniturilor prezente si viitoare ale Societatii 

rezultate din contractele cu 4 parteneri comerciali ai Emitentului. O alta garantie poarta asupra 

stocurilor de marfa si a produselor finite prezente si viitoare ale Emitentului, asupra soldurilor 

creditoare ale conturilor Emitentului deschise la Banca si asupra politei de asigurare a stocurilor 

de produse finite luate in garantie.  

Contractul prevede ca Emitentul se va asigura ca valorea creantelor cesionate si stocurile de 

marfa aduse in garantie vor acoperi fiecare, in orice moment, 100% din valoarea utilizata a 

creditului. 

Prin contract Emitentul se obliga de asemenea ca pe intreaga durata a acestuia sa nu constituie 

nicio garantie asupra activelor sale fara acordul scris al Bancii si nici sa nu vanda aceste active 

decat in limita desfasurarii activitatilor curente. Modificarile survenite in valoarea si 

componenta garantiilor trebuie aduse la cunostinta, in scris, Bancii. In plus, respectiva 
instiintare trebuie comunicata Bancii cu 10 zile lucratoare inainte de data survenirii modificarii. 

De asemenea contractul prevede ca orice actiune judecatoreasca, hotarare de sechestru sau de 

executare silita initiata impotriva Emitentului constituie un caz de neindeplinire a obligatiilor 

contractuale si poate duce la anularea creditului si/sau suma datorata de Emitent devine imediat 

scadenta si exigibila, Societatea aflandu-se de drept in intarziere.  
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Contract de credit cu HVB Bank Romania SA (283/26.05.2006) 

In data de 26 mai 2006 Emitentul a incheiat cu HVB Bank Romania ("Banca") un contract de 

credit pentru suma de 3.500.000 EUR, scadent la data de 24 aprilie 2008, data ce poate fi 

prelungita pana la 30 mai 2008. Creditul este acordat pentru finantarea cheltuielilor curente si 

emiterea de catre Societate a unor scrisori de garantie bancara. 

Creditul este garantat prin constituirea de catre Emitent in favoarea Bancii: a unei ipoteci de 

rang 1 asupra imobilului situat in Bistrita, strada Romana nr. 17A alcatuit din constructii si teren 

– CF 6563 (fabrica de teracota, gospodarie combustibil teracota, boxa reglare gaze teracota, 

atelier confectii metalice teracota, statie compresoare si teren), de asemenea Societatea s-a 

obligat sa nu vanda, inchirieze, schimbe sau sa dispuna in alt mod de bunul ipotecat fara 

consimtamantul prealabil al Bancii; a unei garantii reale mobiliare asupra soldului creditor al 

conturilor prezente si viitoare deschise de catre Societate la Banca precum si a unei garantii 

reale mobiliare asupra stocurilor de marfa si produselor finite prezente si viitoare aflate in 
proprietatea Emitentului. De asemenea Emitentul cedeaza, cu titlu de garantie, creantele avand 

ca obiect totalitatea veniturilor si incasarilor prezente si viitoare asupra debitorilor acceptati de 
Banca. 

Conform prevederilor contractului, Emitentul se obliga sa deruleze prin intermediul Bancii un 
anumit procent din rulajul sau anual (40%) si sa prezinte lunar Bancii rapoarte scrise privind 

situatia creantelor si incasarilor care fac obiectul garantiei acordate conform contractului.  

Conventie de credit incheiata cu UniCredit Romania SA Bucuresti – Sucursala Bistrita (290-

010/CRD-BS/2006) 

In data de 2 februarie 2006 Societatea a incheiat cu UniCredit Romania SA Bucuresti – 
Sucursala Bistrita ("Banca") o conventie de credit pentru suma de 1.000.000 EUR utilizabili in 

RON, EUR sau USD, scadenta la data de 31 ianuarie 2008. Scopul creditului este asigurarea 

capitalului circulant al Societatii. 

Garantiile aduse de Societate Bancii constau intr-un gaj fara deposedare asupra stocului de 

produse finite aflate in proprietatea sa conform contractului de gaj incheiat cu Banca, o cesiune 
de creante decurgand din contractele incheiate cu 10 partenerii comerciali precum si intr-un gaj 

asupra soldurilor creditoare ale unor conturi deschise de Societate la Banca. Societatea nu are 
dreptul de a constitui nicio alta garantie asupra soldurilor creditoare gajate in favoarea Bancii. 

De asemenea Societatea cedeaza Bancii cu titlu de garantie toate creantele decurgand din 

contractele comerciale cu clientii sai. 

Potrivit contractului Societatea se angajeaza ca rulajul creditor trimestrial desfasurat prin 

intermediul Bancii sa fie de minim 1.500.000 EUR, in caz contrar Banca rezervandu-si dreptul 

de a renegocia conditiile de acordare a creditului.  

Contract de credit incheiat cu Unicredit Tiriac Bank SA – Sucursala Cluj (CLU3/605/2007) 

In data de 28 noiembrie 2007 Societatea a incheiat cu Unicredit Tiriac Bank SA – Sucursala 
Cluj un contract de credit pentru suma de 3.500.000 EUR in vederea finantarii/refinantarii 

pentru achizitionarea de echipamente noi si deschiderea de acreditive pentru plata 
echipamentelor. 
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Creditul este acordat pana la data de 28.11.2014 si va putea fi utilizat fie in USD, fie in EUR. In 
cazul utilizarilor in alte valute decat cea de referinta, acestor utilizari li se va aplica cursul de 

schimb al Bancii Nationale Romane, valabil in data fiecarei trageri. 

Societatea garanteaza creditul prin constituirea in favoarea Bancii a unei ipoteci de rangul II 

asupra imobilului aflat in proprietatea societatii, situat in Bistrita, inscris in CF – 11002, o 

garantie reala mobiliara avand ca obiect echipamente achizitionate din credit, garantie reala 

mobiliara avand ca obiect toate disponibilitatile banesti si soldurilor creditoare prezente si 

viitoare deschise la Banca, cesiunea drepturilor provenind din contractele cu debitorii cedati in 
valoare de minimum 1.000.000 EUR si cesiunea drepturilor rezultate din politele de asigurare 

(tip "toate riscurile") emise de o companie de asigurari agreata de Banca avand ca obiect 
imobilele si mobilele aduse in garantie – in acest sens, Societate are obligatia sa bunurile mobile 

si imobile aduse in garantie. 

Societatea se obliga sa nu constituie nici un fel de garantii asupra niciuneia dintre activele sale 
in favoarea vreunei terte parti, sa nu contracteze vreo datorie fata de alta institutie de credit si 

sau financiara fara notificarea prealabila scrisa a Bancii si sa nu instraineze, fara acordul 
prealabil al Bancii, bunurile ce constituie garantia creditului. 

De asemenea, pe durata creditului, Societatea nu va determina sau nu va permite modificari in 
structura actionariatului, emiterea de noi parti sociale/actiuni sau initierea procedurii de fuziune 

sau divizare fara acordul prealabil al Bancii. 

Contract de credit incheiat cu BRD Groupe Societe Generale SA - sucursala Bistrita (182J) 

In data de 20 iunie 2006 Societatea a incheiat cu BRD Groupe Societe Generale SA – sucursala 

Bistrita ("Banca") un contract de credit in valoare de 1.551.500 EUR in vederea finantarii 
constructiei unei hale de productie si dotarii acesteia cu echipamentele corespunzatoare. 

Creditul este acordat pe o perioada de 72 de luni de la data semnarii contractului, iar Societatea 

are dreptul sa renunte anticipat, in tot sau in parte, la sumele neutilizate din credit, cu notificarea 
prealabila a Bancii. Renuntarea va fi irevocabila. 

Societatea garanteaza creditul prin constituirea in favoarea Bancii a unor ipoteci asupra 

imobilelor aflate in proprietatea Societatii (hala fabricatie "Politub" inclusiv depozit de materii 

prime si laboratoare – CF 6567; atelier de intretinere, statie acumulatoare, magazin piese auto – 

CF 6565; statie reglare energie electrica, depozite, cale ferata, linie macara – CF 6564; statie 
depozitare, instalatie aer comprimat – CF 6533; teren pentru constructii – CF 6798; drum acces 

CF 6626; platforma depozitare tevi PVC – CF 8952; teren intravilan – CF 8940; teren si baza de 
productie – CF 8753) si identificate in contract precum si asupra imobilului ce se va edifica din 

credit, dupa ce acesta va fi construit si inscris in Cartea Funciara. Societatea se obliga sa 

constituie in favoarea Bancii si o garantie reala mobiliara asupra tuturor echipamentelor 
achizitionate din credit.  

Societatea se obliga sa solicite acordul prealabil la Bancii in cazul modificarilor organizatorice 

si statutare, sa nu instraineze garantiile care au stat la baza acordarii creditelor, sa nu instraineze 

fara acordul Bancii active esentiale si sa ofere garantiilor constituite in favoarea Bancii rang 

egal cu orice garantie ce va fi constituita in favoarea altor parti. 
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De asemenea Banca are dreptul de a debita oricand si fara notificare soldul creditor al oricarui 
alt cont deschis de Societate la Banca in vederea stingerii unor obligatii de plata exigibile.  

In caz de majorare a costurilor sau reducere a veniturilor bancii datorate schimbarii conditiilor 

de piata sau legislative, Banca si Societatea vor negocia o solutie pentru evitarea costurilor 

suplimentare ale Bancii. Daca nu se ajunge la nici un acord Banca are dreptul sa solicite 

rambursarea anticipata a tuturor sumelor datorate conform contractului.  

Contractul de credit incheiat cu BRD Groupe Societe Generale SA - sucursala Bistrita (183J) 

In data de 21 iunie 2006 Societatea a incheiat cu BRD Groupe Societe Generale SA – sucursala 

Bistrita ("Banca") un contract de credit in valoare de 232.000 EUR, pe o perioada de 60 de luni 

de la data semnarii. Scopul contractului este finantarea achizitiei de terenuri in Timisoara si/sau 

Bistrita iar Societatea are dreptul sa renunte anticipat, in tot sau in parte, la sumele neutilizate 

din credit, cu notificarea prealabila a Bancii. Renuntarea va fi irevocabila. 

Societatea garanteaza creditul prin constituirea in favoarea Bancii a unor ipoteci asupra 

imobilelor aflate in proprietatea Societatii (hala fabricatie "Politub" inclusiv depozit de materii 

prime si laboratoare – CF 6567; atelier de intretinere, statie acumulatoare, magazin piese auto – 

CF 6565; statie reglare energie electrica, depozite, cale ferata, linie macara – CF 6564; statie 

depozitare, instalatie aer comprimat – CF 6533; teren pentru constructii – CF 6798; drum acces 

CF 6626; platforma depozitare tevi PVC – CF 8952; teren intravilan – CF 8940; teren si baza de 
productie – CF 8753) si identificate in contract precum si asupra terenurilor ce se vor 

achizitiona din credit. Societatea se obliga sa constituie in favoarea Bancii si o garantie asupra 
tuturor bunurilor achizitionate din credit.  

Emitentul se obliga sa solicite acordul prealabil la Bancii in cazul modificarilor organizatorice si 
statutare, sa nu instraineze garantiile care au stat la baza acordarii creditelor, sa nu instraineze 

fara acordul Bancii active esentiale si sa ofere garantiilor constituite in favoarea Bancii rang 

egal cu orice garantie ce va fi constituita in favoarea altor parti. 

De asemenea Banca are dreptul de a debita oricand si fara notificare soldul creditor al oricarui 

alt cont deschis de Emitentla Banca in vederea stingerii unor obligatii de plata exigibile. 

In caz de majorare a costurilor sau reducere a veniturilor bancii datorate schimbarii conditiilor 

de piata sau legislative, Banca si Emitentul vor negocia o solutie pentru evitarea costurilor 

suplimentare ale Bancii. Daca nu se ajunge la nici un acord Banca are dreptul sa solicite 
rambursarea anticipata a tuturor sumelor datorate conform contractului.  

Contractul de credit incheiat cu BRD Groupe Societe Generale SA - sucursala Bistrita (184J) 

In data de 21 iunie 2006 Emitentul a incheiat cu BRD Groupe Societe Generale SA – sucursala 

Bistrita ("Banca") un contract de credit in valoare de 1.034.020 EUR pe o perioada de 84 de luni 

de la data semnarii contractului. Creditul este contractat in vederea achizitionarii a 4 spatii 
comerciale de la SC Plastsistem SA. Emitentul are dreptul sa renunte anticipat, in tot sau in 

parte, la sumele neutilizate din credit, cu notificarea prealabila a Bancii. Renuntarea va fi 
irevocabila. 
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Societatea garanteaza creditul prin constituirea in favoarea Bancii a unor ipoteci asupra 
imobilelor aflate in proprietatea Emitentului si identificate in contract (hala fabricatie "Politub" 

inclusiv depozit de materii prime si laboratoare – CF 6567; atelier de intretinere, statie 
acumulatoare, magazin piese auto – CF 6565; statie reglare energie electrica, depozite, cale 

ferata, linie macara – CF 6564; statie depozitare, instalatie aer comprimat – CF 6533; teren 
pentru constructii – CF 6798; drum acces CF 6626; platforma depozitare tevi PVC – CF 8952; 

teren intravilan – CF 8940; teren si baza de productie – CF 8753) precum si asupra imobilelor 
ce se vor achizitiona din credit. Emitentul se obliga sa constituie in favoarea Bancii si o garantie 

asupra tuturor bunurilor achizitionate din credit. 

Societatea se obliga sa solicite acordul prealabil la Bancii in cazul modificarilor organizatorice 
si statutare, sa nu instraineze garantiile care au stat la baza acordarii creditelor, sa nu instraineze 

fara acordul Bancii active esentiale si sa ofere garantiilor constituite in favoarea Bancii rang 
egal cu orice garantie ce va fi constituita in favoarea altor parti. 

De asemenea Banca are dreptul de a debita oricand si fara notificare soldul creditor al oricarui 

alt cont deschis de Societate la Banca in vederea stingerii unor obligatii de plata exigibile. 

In caz de majorare a costurilor sau reducere a veniturilor bancii datorate schimbarii conditiilor 

de piata sau legislative, Banca si Emitentul vor negocia o solutie pentru evitarea costurilor 
suplimentare ale Bancii. Daca nu se ajunge la nici un acord Banca are dreptul sa solicite 

rambursarea anticipata a tuturor sumelor datorate conform contractului. 

Contractul de credit incheiat cu BRD Groupe Societe Generale SA - sucursala Bistrita (144J) 

In data de 22 mai 2006 Emitentul a incheiat cu BRD Groupe Societe Generale SA – sucursala 

Bistrita ("Banca") un contract de credit de tipul descoperire de cont in valoare de 450.000 
EURO rambursabil pana la data de 22 mai 2008. Scopul creditului il constituie finantarea 

activitatilor de aprovizionare-productie-desfacere ale Emitentului. Creditul poate fi rambursat si 

anticipat, cu acordul Bancii si in conditiile negociate cu aceasta.  

Emitentul garanteaza creditul prin constituirea unei ipoteci asupra imobilelor Emitentului (hala 

fabricatie "Politub" inclusiv depozit de materii prime si laboratoare – CF 6567; atelier de 
intretinere, statie acumulatoare, magazin piese auto – CF 6565; statie reglare energie electrica, 

depozite, cale ferata, linie macara – CF 6564; statie depozitare, instalatie aer comprimat – CF 
6533; teren pentru constructii – CF 6798; drum acces CF 6626; platforma depozitare tevi PVC – 

CF 8952; teren intravilan – CF 8940; teren si baza de productie – CF 8753) asa cum sunt 

definite in contract. De asemenea, prin contract, Teraplast s-a obligat sa permita Bancii 

constituirea garantiei reale mobiliare asupra soldurilor tuturor conturilor detinute sau pe care le 

vor detine la BRD-GSG Bistrita.  

Prin contract Emitentul se obliga sa suporte o eventuala majorare a costurilor creditului rezultate 
in urma unor modificari legislative ulterioare semnarii contractului. De asemenea Banca are 

dreptul sa debiteze automat contul curent al Emitentului in caz de neachitare la termen a 
obligatiilor rezultate din prezentul contract. 

Emitentul se obliga sa solicite acordul prealabil la Bancii in cazul modificarilor organizatorice si 

statutare, sa nu instraineze garantiile care au stat la baza acordarii creditelor, sa nu instraineze 
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fara acordul Bancii active esentiale si niciun mebru al grupului sa nu creeze vreo sarcina pe 
vreun activ. 

Contractul mai prevede ca, in cazul in care Emitentul are performante financiare mai slabe decat 

cele avute initial in vedere Banca are dreptul sa modifice conditiile de creditare sau chiar sa 

solicite rambursarea anticipata a tuturor sumelor rezultate din contract. Mai mult decat atat, in 

cazul in care orice datorie financiara a unui membru al grupului nu este platita la timp Banca are 

dreptul de a cere rambursarea anticipata a creditului.  

Contractul de credit incheiat cu BRD Groupe Societe Generale SA - sucursala Bistrita 

(69J/2005) 

In data de 15 martie 2005 Emitentul a incheiat cu BRD Groupe Societe Generale SA - sucursala 

Bistrita ("Banca") un contract de credit in valoare totala de 357.760 EUR pe o perioada de 48 de 

luni, scadenta finala fiind la 5 martie 2009. Creditul este destinat achizitionarii de 10 linii pentru 

confectionat ferestre termoizolante, de licente de programe informatice si achizitionarii unor 
terenuri in Brasov si Targu Mures. 

Prin contract Banca acorda Emitentul o perioada de gratie de 12 de luni, timp in care atat 

dobanda cat si comisioanele aferente se calculeaza la soldul creditului utilizat. Rambursarea se 

face prin debitarea de catre banca a contului curent al Societatii conform unui grafic de 

rambursare. 

Creditul este garantat de Emitent prin constituirea unei ipoteci asupra unor proprietati ale 

Societatii identificate in contract (hala fabricatie "Politub" inclusiv depozit de materii prime si 
laboratoare – CF 6567; atelier de intretinere, statie acumulatoare, magazin piese auto – CF 

6565; statie reglare energie electrica, depozite, cale ferata, linie macara – CF 6564; statie 
depozitare, instalatie aer comprimat – CF 6533; teren pentru constructii – CF 6798; drum acces 

CF 6626; platforma depozitare tevi PVC – CF 8952; teren intravilan – CF 8940; teren si baza de 

productie – CF 8753) precum si prin constituirea unui gaj asupra unor utilaje proprietatea 

Societatii (aparent expirate). De asemenea Societatea va prezenta Bancii documentele necesare 

si va consimti inscrierea unei garantii reale mobiliare asupra bunurilor cumparate din credit in 

30 de zile de la utilizarea creditului, sub sanctiunea rezilierii de plin drept a contractului. In plus, 

Societatea a ipotecat imobilele inscrise in CF – 2682/N/Mureseni si 2556/N/Mureseni.  

Societatea se obliga sa solicite acordul prealabil la Bancii in cazul modificarilor organizatorice 

si statutare, sa nu instraineze garantiile care au stat la baza acordarii creditelor, sa nu instraineze 

fara acordul Bancii active esentiale si niciun mebru al grupului sa nu creeze vreo sarcina pe 

vreun activ. 

Contractul mai prevede ca, in cazul in care Emitentul are performante financiare mai slabe decat 

cele avute initial in vedere Banca are dreptul sa modifice conditiile de creditare sau chiar sa 
solicite rambursarea anticipata a tuturor sumelor rezultate din contract. De asemenea, in cazul 

nerambursarii creditului sau al neplatii oricaror sume datorate la scadenta Banca va putea debita 
automat contul curent al Societatii si, dupa un termen de 30 de zile, chiar conturile de depozit 

ale Societatii, caz in care Societatea pierde beneficiul dobanzii cuvenite la termen.  
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Contractul de credit incheiat cu HVB Bank Romania SA 

In data de 13 iulie 2004 Emitentul a incheiat un contract de credit cu HVB Bank Romania SA 

("Banca") in vederea acordarii a 3 facilitati de 1.400.000 USD, 700.000 EUR si 1.520.000 EUR. 

Facilitatea 1 este destinata refinantarii unui credit acordat de CITIBANK Romania (acesta 

facilitate fiind in prezent rambursata integral), Facilitatea 2 este destinata finantarii nevoilor 

curente de capital de lucru iar Facilitatea 3 are drept scop finantarea a 75% din pretul de 

achizitie al unor echipamente si al unei parcele de teren descrise in contract.  

Scadentele sunt diferite in functie de facilitati: Facilitatea 1 a fost acordata pe o perioada de 3 

ani de la data semnarii, scadenta intervenind nu mai tarziu de 15 iulie 2007. Facilitatea 2 a fost 

scadenta in data de 28 februarie 2006 iar Facilitatea 3 are scadenta la 4 ani de la data semnarii, 

dar nu mai tarziu de 28 februarie 2009.  

Contractul de credit este garantat pentru fiecare facilitate in parte dupa cum urmeaza: 

(i) Facilitatile 1 si 3 sunt garantate cu o ipoteca de rangul I asupra unui imobil situat in 

Bistrita (CF –11002) si evaluat la 1.085.000 EUR, cu o ipoteca de rangul I asupra unei 

parcele de teren situata in Timisoara si finantate prin Facilitatea 3 precum si printr-o 

garantie reala mobiliara asupra echipamentelor achizitionate in cadrul Facilitatii 3. De 

asemenea Societatea cedeaza cu titlu de garantie drepturile de incasat provenind din 

contracte cu debitori ai Societatii agreati de banca;  

(ii) Facilitatea 1 mai este garantata si prin constituirea unei garantii reale mobiliare asupra 

echipamentelor achizitionate din creditul ce a fost refinantat prin Facilitatea 1; 

(iii) Facilitatea 2 este garantata printr-o garantie reala mobiliara asupra stocului de produse 

finite aflate la sediul Societatii si asupra soldurilor tuturor conturilor prezente sau 

viitoare detinute la Banca. De asemenea sunt cesionate cu titlu de garantie incasarile 

Societatii provenind din creantele prezente si viitoare catre terti.  

Prin contract Societatea se obliga sa deruleze prin intermediul Bancii minim 25% din rulajul sau 

anual. 

Contractul de facilitate de credit incheiat cu Raiffeisen Bank SA (0021/M/2005) 

In data de 17 mai 2005 Emitentul a incheiat cu Raiffeisen Bank SA ("Banca") un contract de 

facilitate de credit in valoare totala de 1.048.000 EUR in scopul finantarii de catre Societate a 
unui proiect de renovare si modificare a unui imobil, construirea altuia si achizitionarea 

echipamentelor necesare acestora.  

Creditul se ramburseaza lunar in rate egale ultima rata fiind scadenta la 31 august 2012.  

Emitentul garanteaza creditul prin constituirea in favoarea Bancii a unei ipoteci de prim rang 

asupra imobilului situat in Brasov (CF - 1257), a unei ipoteci de prim rang asupra noii 
constructii ridicate pe respectivul teren, a unei garantii reale mobiliare asupra echipamentelor ce 

vor fi achizitionate din credit, a unei garantii reale mobiliare si cesiunii asupra tuturor 

drepturilor rezultand din contractele de antrepriza incheiate pentru realizarea proiectului si 

asupra disponibilitatilor din conturile Emitentului. De asemenea Emitentul cedeaza cu titlu de 
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garantie bancii toate drepturile sale de orice natura rezultand din contractele de antrepriza 
incheiate pentru realizarea proiectului finantat prin contractul de credit.  

Emitentul trebuie sa notifice in scris cu privire la orice imprejurare ce ar putea modifica starea 

de drept sau de fapt existenta la data semnari contractului. 

Societatea se angajeaza prin contract sa deruleze lunar prin conturile deschise la Banca cel putin 
20% din cifra de afaceri.  

Contract de prestari servicii de investitii financiare incheiat intre SC Teraplast SA, Raiffeisen 

Capital & Investment SA si Raiffeisen Services SRL  

In data de 23 iulie 2007 Emitentul a incheiat cu Raiffeisen Capital & Investment SA si 

Raiffeisen Services SRL ("Consultantul") un contract de prestari servicii de investitii financiare 
avand ca obiect pregatirea, derularea si finalizarea procesului de admitere la tranzactionare a 

actiunilor Societatii la Bursa de Valori Bucuresti.  

Prin contract Consultantul se obliga sa acorde Emitentului asistenta cu privire la calendarul, 
structura si strategia ofertei publice, sa emita recomandari societatii cu privire la stabilirea 

pretului final si a numarului de actiuni cu drepturi de alocare atasate tranzactionate, sa efectueze 
toate demersurile pentru obtinerea aprobarilor de la autoritatile relevante.  

In schimbul prestatiilor sus mentionate Emitentul va plati Consultantului un onorariu fix, 
platibil in doua rate la data prezentarii prospectului preliminar si la data prezentarii prospectului 

final, iar daca din motive independente de vointa Consultantului contractul se prelungeste pe o 

perioada mai mare de 6 luni Societatea va plati un onorariu aditional platibil lunar. De 

asemenea, la finalizarea proiectului Emitentul va plati Consultantului un onorariu de succes de 

2% din valoarea subscrierilor.  

In cazul denuntarii unilaterale a contractului de catre Emitent, Consultantul va avea dreptul la 

un onorariu de compensare in valoare de 100.000 EUR. 

Contract incheiat cu Administratia Fondului pentru Mediu 

Emitentul a incheiat cu Administratia Fondului pentru Mediu pe data de 27 septembrie 2007 un 

contract pentru finantare nerambursabila in valoare de 242.333,7 Lei (fara TVA), reprezentand 
30% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru implementarea proiectului de retehnologizare 

sector preparare - sectia teracota. Conform acestui contract, proiectul de retehnologizare trebuie 
terminat in termen de 8 luni de la data semnarii. Emitentul are obligatia de a emite in favoarea 

Administratiei Fondului pentru Mediu o garantie sub forma de bilet la ordin, in alb, cu clauza 

"fara protest", emis de catre Emitent. Durata contractului este de 5 ani de la data finalizarii 

proiectului de retehnologizare, perioada in care Emitentul este obligat sa trimita catre 

Administratia Fondului de Mediu, din 6 in 6 luni, un raport referitor la derularea activitatii. 
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Politub 

Contractul de credit incheiat cu Banca Comerciala Romana SA (359/18409) 

In data de 14 aprilie 2006 Politub a incheiat cu Banca Comerciala Romana SA – sucursala 
Bistrita-Nasaud ("Banca") un contract de credit prin care Banca acorda Societatii un credit de 

700.000 RON destinat finantarii activitatii de productie. Potrivit contractului, creditul va fi 
rambursat integral la data de 12 aprilie 2008, nivelul dobanzii fiind de 8.75% pe an.  

Nivelul dobanzii poate creste pana la o valoare de 20% pe an, dincolo de care Banca are 
obligatia de a notifica Politub privind noul nivel al dobanzii. In cazul in care la 10 zile de la 

luarea la cunostinta Politub nu ramburseaza integral restul creditului si dobanzile aferente Banca 

are dreptul sa considere ca Societatea a acceptat noul nivel al dobanzii. 

Creditul este garantat prin constituirea a 2 garantii reale mobiliare, asupra soldurilor creditoare 

ale conturilor curente deschise la Banca si asupra unor mijloace fixe identificate in contract (2 
linii de extrudere tevi polietilena). 

Politub se obliga prin contract sa mentina nivelul incasarilor realizate prin Banca la minim 50% 

din totalul incasarilor pe toata durata creditului. In caz contrar Banca are dreptul sa mareasca 
dobanda sau nivelul comisionului de neutilizare.  

Plastsistem 

Contractul de credit cu Banca Comerciala Romana SA, Sucursala Bistrita 

(351/22045/27.05.2005) 

In data de 27 mai 2005 Plastsistem a incheiat un contract de credit cu Banca Comerciala 
Romana SA, Sucursala Bistrita in calitate de creditor ("Banca"), avand ca obiect acordarea unui 

credit pentru investitii in valoare de 530.600 RON in vederea finantarii programului de investitii 
al Societatii pe anul 2005.  

Creditul este acordat pe o perioada de 5 ani iar Plastsistem beneficiaza de o perioada de gratie 
de 12 luni. Potrivit contractului creditul se va rambursa in 47 de rate egale in valoare de 11.054 
RON si o ultima rata de 11,062, dobanda convenita prin contract fiind valabila doar in conditiile 

in care Societatea deruleaza prin Banca cel putin 80% din incasarile sale totale. 

Creditul este garantat de Plastsistem prin constituirea unei ipoteci de rangul I asupra unei 
constructii din Bistrita cu terenul aferent (hala de productie si depozitare – CF 7794), si a unei 

ipoteci de rangul II asupra unei constructii din Bistrita cu terenul aferent ( un depozit si spatiu 
de productie – CF 7309). In plus creditul mai este garantat si prin constituirea unei garantii reale 

mobiliare asupra soldurilor creditoare ale conturilor si subconturilor Plastsistem deschise la 
Banca.  

Contractul de credit cu HVB Tiriac Bank SA (27.11.2006)  

In data de 27 noiembrie 2006 Plastsistem a incheiat cu Banca Comerciala HVB Tiriac SA 
("Banca") un contract de credit pentru suma de 3.300.000 EUR in scopul finantarii sau al 

refinantarii pana la 75% a construirii fabricii de panouri termoizolante din Crainimat, Sieu-
Magherus. 
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Creditul este garantat prin constituirea de catre Plastsistem in favoarea Bancii a unei ipoteci de 
rangul I asupra a 4 terenuri in suprafata de 8800 mp, 7800 mp, 6100 mp si respectiv 2000 mp 

situate in Sieu Magherus, judetul Bistrita (CF 1238, CF 1554/N, CF 990, CF 1599). Prin 
contractul de ipoteca Plastsistem consimte de asemenea la o interdictie de instrainare, grevare, 

inchiriere si demolare cu privire la terenurile mai sus mentionate. De asemenea creditul mai este 
garantat si prin constituirea unei ipoteci de rangul I asupra cladirii ce urmeaza a fi construita, 

asupra echipamentelor ce urmeaza a fi achizitionate din credit, asupra soldurilor creditoare ale 
conturilor prezente si viitoare deschise de catre Plastsistem la Banca precum si asupra 

drepturilor de creanta nascute din contractele prezente si viitoare incheiate intre Plastsistem si 
clientii sai in valoare de minim 1.000.000 EUR.  

Prin contract asociatii Plastsistem se obliga sa nu instraineze niciun drept de proprietate sau 
dezmembramant al acestuia cu privire la partile sociale pe care le detin in capitalul social al 
Plastsistem fara acordul prealabil al Bancii, care nu va putea fi refuzat in mod nejustificat.  

Contractul prevede de asemenea ca orice actiune judecatoreasca, executare silita sau actiune 

similara initiata impotriva Plastsistem, precum si sechestrarea in orice mod sau grevarea cu 
sarcini a bunurilor constituie ca garantii in prezentul contract constituie un caz de neexecutare a 

obligatiilor contractuale de catre Plastsistem si poate duce la anularea intregului credit sau la 
solicitarea rambursarii imediate a sumelor datorate.  

Contractul de credite cu Banca Comerciala Romana SA, Sucursala Bistrita (637/17.08.2001) 

In data de 17 august 2001 Plastsistem a incheiat un contract de credit cu Banca Comerciala 
Romana SA, Sucursala Bistrita ("Banca") prin care Banca acorda Plastsistem o linie de credit in 
valoare de 2.999.000 RON. Scopul creditului este producerea si comercializarea produselor din 
polietilena, PVC, teracota si instalarea microcentralelor de apartament.  

Creditul este garantat prin constituirea in favoarea Bancii a urmatoarelor garantii: ipoteca de 

rang I si II asupra unui imobil din municipiul Bistrita (constructii, platforme tehnologice - CF 

6286), ipoteca de rang III asupra unui imobil din municipiul Bistrita (hala de productie si 

depozitare – CF 7794), ipoteca de rang II asupra unui imobil situat tot in municipiul Bistrita 

(depozit si spatiu de productie - CF 7309). De asemenea creditul mai este garantat si printr-o 

garantie reala mobiliara asupra soldurilor creditoare ale conturilor deschise de catre Plastsistem 
la Banca si asupra stocurilor de marfa identificate in contract.  

Prin contractul de credit Plastsistem se obliga sa mentina, pe toata perioada creditarii, un nivel 

al incasarilor derulate prin Banca de peste 80% din totalul incasarilor prin banci, Banca 

verificand aceasta conditie lunar. De asemenea Banca are dreptul sa incaseze direct din conturile 

Plastsistem si fara acceptul acesteia sumele datorate. 
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INFORMATII DESPRE EMITENT 

Istoria si evolutia Emitentului 

Emitentul a luat fiinta in anul 1992 fiind organizat si functionand ca societate pe actiuni, in 
conformitate cu dispozitiile legii romane. 

Anul 1992 a reprezentat in istoria Emitentului momentul incheierii parteneriatului cu firma 
maghiara Gemenc Plast Rt (denumita ulterior Marley Magyarorszag Zrt) firma cu un profil 

similar Emitentului si cu un nivel tehnologic ridicat. In anul 1995 firma Gemenc Plast Rt 
(denumita ulterior Marley Magyarorszag Zrt a fost preluata de puternica firma britanica Marley, 

care la randul ei a fost cumparata de grupul multinational Etex in anul 1999. Astfel, actionar al 

Emitentului a devenit Grupul Etex, transformat ulterior in Grupul Aliaxis. 

In anul 1994 are loc privatizarea Emitentului prin metoda MEBO (Management and Employees 

Buy Out), urmand ca un an mai tarziu, acesta sa-si privatizeze integral capitalul social. 

La momentul actual Emitentul include mai multe entitati productive care desfasoara activitati 
relativ distincte: fabrica de tevi si fitinguri PP, fabrica de tevi PVC, fabrica de profile si granule 

plastifiate din PVC, fabrica de profile si granule rigide din PVC, fabrica de geam si tamplarie 
termoizolanta Orizont, fabrica de teracota. La acestea se adauga fabrica de tevi din PE a Politub 

si fabrica de panouri termoizolante de tip sandwich a Plastsistem. 

La data Prospectului Emitentul detine participatii in cadrul societatilor SC Plastsistem SA si SC 

Politub SRL, impreuna cu care formeaza Grupul Teraplast (a se vedea Capitolul „Grupul 

Teraplast”).  

Denumirea, Forma de organizare, Sediul social, Durata 

Emitentul este organizat si functioneaza ca societate pe actiuni conform legii romane, sub 
denumirea de SC Teraplast SA, avand sediul social in Str. Romana nr. 17/A,  Bistrita, judetul 

Bistrita-Nasaud. Emitentul este inregistrat la Oficiul Registrului Comertului cu numarul 

J6/735/1992 din data de 1 iulie 1992 si cod unic de inregistrare 3094980, iar durata de 

functionare este nelimitata. Numarul de telefon, numarul de fax, adresa electronica si adresa de 

internet a Emitentului sunt: +40263238202, +40263231221, office@teraplast.ro, 

www.teraplast.ro. 

Obiectul de activitate 

Conform articolului 6 al Actului Constitutiv, domeniul principal de activitate al Emitentului este 
fabricarea articolelor din material plastic, iar activitatea principala este fabricarea placilor, 

foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic. De asemenea, Emitentul are ca domenii 
secundare de activitate comertul intern, servicii, import-export, constructii. 
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Auditorii 

Conform dispozitiilor Actului Constitutiv, Societatea este supusa urmatoarelor tipuri de audit 

financiar: audit extern, audit intern si audituri efectuate de catre comitetul de audit din cadrul 

consiliului de administratie. 

Auditul financiar extern al Emitentului pentru anii 2004, 2005 si 2006 a fost realizat de catre SC 
Contpriv SRL cu sediul in Cluj-Napoca, str. Gavril Muzicescu, nr.9, inregistrata la Registrul 

Comertului sub nr. J12/1057/1991 cod unic de inregistrare 207287. SC Contpriv SRL este 

membra al Camerei Auditorilor Financiari din România. 

In urma adunarii generale din data de 19 septembrie 2007, SC Contpriv SRL a fost revocat din 
functia de auditor extern si a fost numita in aceasta calitate societatea "SC Deloitte Audit SRL" 

cu sediul social in Bucuresti, Soseaua Nicolae Titulescu nr 4-8, etaj 3, sector 1, inregistrata la 
Registrul Comertului Bucuresti sub numarul J40/6775/1995, cod unic de inregistrare 7756924.  

Auditul financiar extern in conformitate cu IFRS al Grupului pentru anii 2004, 2005 si 2006 a 

fost realizat de catre  SC Deloitte Audit SRL. Revizuirea situatiilor financiare in conformitate cu 
IFRS ale Grupului pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2007 a fost realizata de 

catre SC Deloitte Audit SRL. Deloitte este membra al Camerei Auditorilor Financiari din 

România. 

Auditul intern al Emitentului este asigurat din data de 19 septembrie 2007 de catre SC G5 

Consulting SRL, societate cu raspundere limitata cu sediul in localitatea Dej, str. Alecu Russo 

nr 24/2, judetul Cluj, inregistrata la Registrul Comertului Cluj Napoca sub nr. J12/ 943/2002, 

cod unic de inregistrare 14650690. SC G5 Consulting SRL este membra al Camerei 

Auditorilor Financiari din România. 
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GRUPUL TERAPLAST 

Structura Grupului 

Grupul Teraplast este format din Emitent, filiala S.C. Plastsistem S.A. cu sediul in Str. Drumul 
Cetatii nr.79, Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, Romania (in care Emitentul detine un procent de 

70,42% din capitalul social) si societatea controlata in comun, S.C. Politub S.R.L cu sediul in 
Str. Lucian Blaga nr. 66-68, Bistrita, Bistrita-Nasaud, Romania (in care Emitentul detine oun 

procent de 50% din capitalul social). Detinerile Emitentului in Plastsistem si Politub au un 

impact semnificativ asupra evaluarii patrimoniului, pozitiei financiare sau rezultatelor 

Emitentului (a se vedea capitolele "Situatii Financiare Selectate" si "Situatia Financiara si 

Rezultatele Emitentului"). 

Diagrama de mai jos prezinta structura Grupului Teraplast la data Prospectului: 

 

 

 

 

Politub 

Societatea Politub a fost infiintata in anul 1994 de catre Emitent impreuna cu societatea 
comerciala Rompetrol SA, fiecare dintre cele doua societati detinand cate 50% din capitalul 

social. In anul 1995 in societate intra doi noi asociati - societatea Socomo-Socotub SA (devenita 

ulterior Socotub) din Franta si respectiv Gaz Marine SA din Franta (devenita ulterior Gaz de 

France). In urma unor modificari succesive ale structurii actionariatului, in prezent Emitentul 

detine o participatie de 50% in Politub, pe care o controleaza in comun impreuna cu Socotub 

care detine de asemenea o participatie de 50%. 

Obiectul de activitate al Politub consta in fabricarea, prin extrudare, de tuburi si de tevi de 

politilena de medie si inalta densitate, pentru retelele de transport si distributie pentru apa, gaze 
naturale, telecomunicatii, canalizare, irigatii si alte fluide. 

Plastistem 

Societatea Plastsistem a fost infiintata in anul 1994 ca societate cu raspundere limitata avand ca 

asociat unic Teraplast. In anul 1996 in societate au intrat 49 de noi asociati fapt care a 

determinat o crestere a capitalului social precum si transformarea societatii Plastsistem in 
societate pe actiuni.  

Plastsistem are ca principal obiect de activitate fabricarea de constructii metalice precum si parti 
componente ale structurilor metalice. Incepand cu 2007 Plastsistem a pus in functiune o 

capacitate de productie panouri termoizolante cu spuma poliuretanica si o sectie de confectii 

metalice pentru structuri hale si accesorii din tabla pentru realizarea inchiderilor, in ideea 
promovarii pe piata a unui “ produs complet “ catre client. 

La data de 30 iunie 2007, Emitentul mai detinea participatii in urmatoarele entitati: SC Certind 
SA (7,50%) si Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila (7,14%). 

TERAPLAST 

POLITUB PLASTSISTEM 

70,42% 50% 
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Informatii cu privire la dobandirea pachetului majoritar de actiuni in Plastsistem 

Conform Legii Concurentei, concentrarea economica trebuie notificata Consiliului Concurentei 

daca sunt indeplinite, in mod cumulativ, urmatoarele conditii: (a) cifra de afaceri cumulata a 

agentilor economici implicati depaseste echivalentul in lei a 10.000.000 Euro; si (b) exista cel 

putin doi agenti economici implicati in operatiune care sa realizeze pe teritoriul Romaniei, 

fiecare in parte, o cifra de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 4.000.000 Euro. Cifra de 

afaceri va fi calculata pentru anul financiar anterior datei notificarii conform instructiunilor 

emise de Consiliul Concurentei, iar echivalentul in Lei se calculeaza la cursul de schimb 
comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil pentru ultima zi a exercitiului financiar din 

anul anterior operatiunii. 

Concentrarea economica trebuie notificata Consiliului Concurentei de catre partea care 

dobandeste controlul, in termen de 30 de zile de la data semnarii actului juridic care conduce la 

realizarea unei concentrari economice. Notificarea devine efectiva la data la care a fost 
inregistrata la Consiliul Concurentei, cu exceptia cazului in care informatiile cuprinse in 

notificare sunt inexacte sau incomplete.  

In termen de 30 de zile calendaristice de la data la care notificarea a devenit efectiva, Consiliul 

Concurentei: (i) va emite o decizie de neinterventie (in cazul in care ajunge la concluzia ca 
operatiunea de concentrare economica notificata nu cade sub incidenta legii); (ii) va emite o 

decizie de neobiectiune (in cazul in care constata ca desi operatiunea de concentrare economica 

notificata cade sub incidenta legii, nu exista indoieli serioase privind compatibilitatea cu un 

mediu concurential normal); (iii) va decide deschiderea unei investigatii. 

Emitentul a dobandit un pachet majoritar de aproximativ 70,42% din actiunile Plastsistem, prin 
achizitii succesive pe perioada martie – decembrie 2007. Desi, conform calculelor Emitentului 

cifra de afaceri cumulata a Plastsistem si Teraplast depasea echivalentul in Lei a 10.000.000 

Euro si atat Teraplast cat si Plastistem au avut pentru anul 2006 o cifra de afaceri de peste 

4.000.000 Euro, Emitentul a considerat ca nu exista obligatia de notificare a operatiunilor de 

dobandire a pachetului majoritar de actiuni ale Plastsistem. In decembrie 2007, Emitentul a 

initiat o corespondenta cu Consiliul Concurentei prin care sa obtina confirmarea acestuia in 

acest sens. In acest moment Emitentul coopereaza cu Consiliul Concurentei prin furnizarea de 

informatii necesare pentru analiza de catre acesta a scrisorii prin care Emitentul cerea 
confirmarea Consiliului Councurentei asupra operatiunii mentionate.  

In cazul in care, in urma furnizarii de informatii si finalizarii analizei asupra acestora, Consiliul 
Concurentei va considera ca operatiunea trebuia notificata ca fiind o concentrare economica, 

Emitentul poate fi supus sanctiunilor prevazute de Legea Concurentei, astfel:  

(i) omisiunea noficarii unei concentrari economice sau furnizarea de informatii inexacte sau 
incomplete, ori de documente, inregistrari si evidente incomplete, sau nefurnizarea 

informatiilor ori documentelor solicitate se sanctioneaza cu amenda de pana la 1% din 
cifra de afaceri totala a contravenientului din anul financiar anterior emiterii deciziei de 

sanctionare;  

(ii) punerea in practica a unei operatiuni de concentrare economica care este incompatibila cu 

prevederile legii (o concentrare economica care, avand ca efect crearea sau consolidarea 
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unei pozitii dominante, conduce sau este susceptibila a conduce la restrangerea, 
inlaturarea sau denaturarea semnificativa a concurentei pe piata romaneasca sau pe o 

parte a acestea) se sanctioneaza cu amenda de pana la 10% din cifra de afaceri totala a 
contravenientului realizata in anul financiar anterior sanctionarii faptei; punerea in 

practica a unei operatiuni de concentrare economica inainte ca o decizie sa fie luata de 
Consiliul Concurentei, in acest sens, sau inainte ca o derogare sa fie acordata de aceeasi 

autoritate, este de asemenea sanctionata cu cu amenda de pana la 10% din cifra de afaceri 
totala a contravenientului realizata in anul financiar anterior sanctionarii faptei. 

Sanctiunea aplicabila se stabileste pe baza unor criterii determinate in conformitate cu Legea 

Concurentei si legislatia secundara, precum gravitatea si durata faptei si a consecintelor sale 
asupra concurentei, conduita societatii care a savarsit fapta, etc.  

Conform Legii Concurentei, validitatea oricarei operatiuni de concentrare economica pusa in 

practica pana la emiterea de catre Consiliul Concurentei a unei decizii cu privire la respectiva 
concentrare economica, depinde de decizia emisa conform Legii Concurentei de catre Consiliul 

Concurentei cu privire la operatiunea notificata. 
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DESCRIEREA CAPITALULUI SOCIAL SI A ACTULUI CONSTITUTIV 

Capitalul social 

La data Prospectului, Emitentul are un capital social subscris si integral varsat in valoare de 
24.822.990 RON, impartit in 248.229.900 de Actiuni Existente, nominative, dematerializate, 

fiecare avand o valoare nominala de 0,1 RON. Capitalul social este constituit prin aport in 
numerar si prin aport in natura in valoare de 2.430.280 RON. Societatea detine la data 

Prospectului un numar de 31 de Actiuni proprii, cu o valoare nominala totala de 3,1 RON si o 

valoare contabila de 3,1 RON. 

Evolutia modificarilor capitalului social al Emitentului 

Evolutia sintetica a modificarilor capitalului social al Emitentului din 2004 pana in prezent este 
prezentata in Tabelul de mai jos: 

Data  Numar de actiuni Valoarea capitalului social (RON) 

31 decembrie 2004 121.514 3.645.420 

31 iulie 2007 248.229.900 24.822.990 

Data Prospectului 248.229.900 24.822.990 

Reguli privind modificarea capitalului social 

Capitalul social al Emitentului poate fi modificat cu respectarea Actului Constitutiv si a 
dispozitiilor legale in vigoare. Actul Constitutiv nu prevede conditii mai restrictive privind 

modificarea capitalului social decat cele impuse de lege. 

Capitalul social se poate majora prin emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea valorii 

nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura. Daca 
majorarea capitalului social se face prin aporturi in natura, adunarea generala care a hotarat 

aceasta va propune judecatorului-delegat numirea unuia sau mai multor experti pentru evaluarea 

acestor aporturi.  

Majorarea capitalului social prin majorarea valorii nominale a actiunilor poate fi hotarata numai 

cu votul tuturor actionarilor, in afara de cazul cand este realizata prin incorporarea rezervelor, 
beneficiilor sau primelor de emisiune. 

Capitalul social poate fi redus prin: (i) micsorarea numarului de actiuni sau parti sociale; (ii) 

reducerea valorii nominale a actiunilor sau a partilor sociale; (iii) dobandirea propriilor actiuni, 
urmata de anularea lor. Capitalul social mai poate fi redus, atunci cand reducerea nu este 

motivata de pierderi, prin: (i) scutirea totala sau partiala a asociatilor de varsamintele datorate; 
(ii) restituirea catre actionari a unei cote-parti din aporturi, proportionala cu reducerea 

capitalului social si calculata egal pentru fiecare actiune sau parte sociala; (iii) alte procedee 

prevazute de lege.  
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Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a doua luni din ziua in care 
hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.  

Dobandirea de catre Emitent a propriilor actiuni 

Legea Societatilor Comerciale prevede posibilitatea dobandirii de catre Emitent a propriilor 

actiuni prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare adoptata in acest sens si cu respectarea 
prevederilor legale. Prin hotararea respectiva, Adunarea Generala Extraordinara autorizeaza 

dobandirea propriilor actiuni si stabileste conditiile acestei dobandiri, in special: 

(i) numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi dobandite; 

(ii) contravaloarea lor minima si maxima (in cazul unei dobandiri cu titlu oneros); precum si  

(iii) durata pentru care este acordata autorizatia, care nu va putea depasi 18 luni de la data 

publicarii hotararii in Monitorul Oficial.  

In orice caz, valoarea nominala a actiunilor proprii detinute de Emitent (sau de celelalte societati 

din Grupul Teraplast, astfel cum este precizat mai jos) nu poate depasi 10% din capitalul social 
subscris, putandu-se dobandi numai actiuni integral liberate. 

Plata actiunilor dobandite de catre Emitent se va face numai din profitul distribuibil si din 

rezervele disponibile ale Emitentului, cu exceptia rezervelor legale, astfel cum sunt inscrise in 

ultima situatie financiara anuala aprobata.  

Constituirea de catre Emitent a garantiilor reale mobiliare asupra propriilor actiuni, fie direct, fie 
prin persoane care actioneaza in nume propriu, dar in contul Emitentului, este asimilata cu 

dobandirea propriilor actiuni si va fi supusa aceluiasi regim restrictiv.  

Aceste restrictii se aplica, conform legii, si in cazul dobandirii de actiuni ale Emitentului de 

catre oricare dintre societatile din Grupul Teraplast. 

Restrictiile prevazute mai sus nu se vor aplica daca dobandirea a avut ca scop (i) reducerea 

capitalului social, (ii) distribuirea catre angajatii Emitentului a unui numar de actiuni proprii 

atunci cand sunt distribuite in termen de 12 luni de la data dobandirii; sau in cazurile in care 

dobandirea: (i) s-a efectuat cu titlu gratuit asupra actiunilor integral libertate; (ii) s-a efectuat ca 

urmare a unui transfer cu titlu universal; sau (iii) s-a efectuat in baza unei hotarari judecatoresti 

pronuntate intr-o procedura de urmarire silita impotriva unui debitor al Emitentului asupra 

actiunilor integral liberate. 

In plus, daca valoarea nominala a propriilor actiuni dobandite conform paragrafului de mai sus 
(cu exceptia cazului cand scopul dobandirii este reducerea capitalului social) depaseste 10% din 

capitalul social subscris, pentru actiunile depasind acest procent, Emitentul va avea obligatia 
instrainarii in termen de 3 ani de la dobandire. 

In cazul in care Emitentul dobandeste propriile actiuni cu nerespectarea restrictiilor prevazute in 

aceasta sectiune, acesta va avea obligatia sa le instraineze in termen de 1 an de la dobandire.  
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Sanctiunea pentru nerespectarea obligatiilor de instrainare (in termenul de 3 ani, respectiv 1 an) 
este anularea actiunilor respective cu consecinta reducerii corespunzatoare a capitalului social 

subscris. 

In ceea ce priveste regimul aplicabil actiunilor dobandite de Emitent, dreptul la dividende si 

dreptul de vot aferente actiunilor vor fi suspendate pe intreaga durata a detinerii actiunilor de 

catre Emitent. 

Adunarile Generale ale Actionarilor 

Adunarile Generale ale Actionarilor pot fi ordinare sau extraordinare. Hotararile care ar avea 

drept consecinta modificarea drepturilor actionarilor sunt de competenta Adunarilor Generale. 

Actul Constitutiv nu prevede conditii mai restrictive decat cele prevazute de lege pentru 

modificarea drepturilor actionarilor. 

Adunarile generale ale actionarilor se convoaca de catre Consiliul de Administratie ori de cate 
ori este necesar. De asemenea, adunarea generala se convoaca la cererea actionarilor 

reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social. 

Convocarea adunarii generale se va face cu cel putin 30 de zile inainte de data la care este 
convocata adunarea prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-un 

ziar de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii. 

Convocarea trebuie sa cuprinda locul, data si ora desfasurarii adunarii, ordinea de zi cu 

mentionarea explicita a tuturor problemelor ce vor face obiectul dezbaterilor adunarii, data de 

referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul adunarii generale, 

data celei de-a doua convocari a adunarii generale, termenul pana la care se depun procurile de 

reprezentare in adunarea generala a actionarilor. Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri de 

modificare a actului constitutiv, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor.  

Adunarea Generala Ordinara 

Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la 

incheierea exercitiul financiar avand printre atributii urmatoarele: 

(i) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile anuale financiare pe baza rapoartelor 
prezentate de consiliul de administratie, dupa caz, de auditorul financiar si sa fixeze 

dividendul; 

(ii) sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie; 

(iii) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs a membrilor Consiliului de 

Administratie daca nu a fost stabilita prin Actul Constitutiv; 

(iv) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie; 

(v) sa numeasca si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar, precum si sa 

revoce auditorul finaciar; 
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(vi) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitati pentru exercitiul 
urmator; 

(viii) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale 

Emitentului. 

Adunarea Generala Ordinara este constitutita valabil si poate lua hotarari daca la prima 
convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin jumatate plus unu din numarul total 

de drepturi de vot. Hotararile se iau cu majoritatea voturilor exprimate, iar la o a doua convocare 

poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi, indiferent de cvorumul intrunit, luand 

hotarari cu majoritatea voturilor exprimate. 

Adunarea Generala Extraordinara 

Adunarea Generala Extraordinara hotaraste cu privire la: 

(i) schimbarea formei juridice a societatii; 

(ii) mutarea sediului societatii; 

(iii) schimbarea obiectului de activitate al societatii; 

(iv) majorarea sau reducerea  capitalului social sau reintregirea lui prin emisiunea de noi 
actiuni; 

(v) fuziunea cu alte societati sau divizarea; 

(vi) dizolvarea anticipata a societatii; 

(vii) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in 

actiuni nominative; 

(viii) orice alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este 

ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare. 

Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua hotarari daca la prima 

convocare sunt prezenti actionarii care detin cel putin jumatate plus unu din numarul total de 

drepturi de vot; iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o 

patrime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor 

detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.  

Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare 

a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a 

societatii sa ia cu majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii 
prezenti sau reprezentati.  

Consiliul de Administratie 

Administrarea Emitentului este asigurata, potrivit Actului Constitutiv, de un Consiliu de 
Administratie format din 5 membri numiti de catre Adunarea Generala prin vot secret pentru un 

mandat de 4 ani cu posibilitatea de a fi realesi. Cel putin unul dintre administratori este 
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administrator independent. Durata mandatului membrilor Consiliul de Administratie precum si 
competentele acestora pot fi modificate oricand, prin hotararea Adunarii Generale a 

Actionarilor.  

Membrii Consiliului de Administratie pot fi alesi prin metoda votului cumulativ. Prin metoda 

votului cumulativ, fiecare actionar are dreptul de a-si atribui voturile cumulate (voturile obtinute 

in urma inmultirii voturilor detinute de catre orice actionar, potrivit participarii la capitalul 

social, cu numarul administratorilor ce urmeaza sa formeze consiliul de administratie) uneia sau 

mai multor persoane propuse pentru a fi alese in Consiliul de Administratie. La cererea unui 
actionar care detine direct sau indirect o participatie de cel putin 10% din capitalul social, 

alegerea pe baza acestei metode se va face in mod obligatoriu. 

In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administratie 

procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea Adunarii Generale 

Ordinare a Actionarilor. Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai un Presedinte al 
Consiliului de Administratie care, conform dispozitiilor Actului Constitutiv este si Director 

General al Emitentului.  

Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru 

realizarea obiectului de activitate al societatii cu exceptia celor date de lege in competenta 
Adunarii Generale a Actionarilor si decide cu privire la infiintarea sau desfiintarea de sedii 

secundare. Deciziile Consiliului de Administratie se iau cu majoritatea simpla. In caz de paritate 

a voturilor, Presedintele Consiliului de Administratie nu are vot decisiv, hotararea supusa 

votului fiind respinsa. 

Consiliul de Administratie poate delega directorilor o parte din atributiile sale, cu exceptia 
urmatoarelor: 

(i) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii; 

(ii) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare; 

(iii) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor tinand cont de indatoririle 

specifice si de situatia economica a societatii; 

(iv) supravegherea activitatii directorilor; 

(v) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si 
implementarea hotararilor acesteia; 

(vi) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii 

85/2006 privind procedura insolventei; 

Presedintele Consiliului de Administratie are, printre altele, urmatoarele atributii: coordoneaza 

activitatea Consiliului de Administratie si raporteaza cu privire la aceasta Adunarii Generale a 
Actionarilor; vegheaza la buna functionare a organelor societatii; reprezinta societatea in raport 

cu tertii si in justitie cu exceptia reprezentarii societatii in raporturile cu Directorii, atributie 

exclusiva a Consiliului de Administratie. 
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Directorii 

Consiliul de Administratie poate delega conducerea Societatii catre un numar de unu pana la trei 

Directori, numind pe unul dintre ei Director General. Prin decizia Consiliului de Administratie 

de numire a directorilor, se vor stabili drepturile si obligatiile acestora. Consiliul de 

Administratie a delegat conducerea societatii unui Director General Unic in persoana domnului 

Viciu Emanoil Ioan. 

Comitetul de audit 

La data Prospectului, Comitetul de Audit al Emitentului este format din urmatorii membrii 

neexecutivi ai Consiliului de Administratie: Stanean Alexandru si Popa Ioan. In indeplinirea 

mandatului, membrii Comitetului de Audit vor efectua investigatii si vor elabora recomandari 

pentru Consiliul de Administratie, inaintand acestuia in mod regulat rapoarte asupra activitatii 

lor. 
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REGIMUL JURIDIC AL ACTIUNILOR 

Caracterisiticile generale ale Actiunilor 

Actiunile Existente ale Emitentului precum si cele care vor fi emise in contextul Ofertei fac 
parte din aceeasi clasa de actiuni ordinare, denominate in RON, nominative si emise in forma 

dematerializata in conformitate cu legislatia romaneasca. Actiunile Emitentului confera drepturi 
egale detinatorilor. Drepturile de Alocare nu confera Investitorilor drepturile conferite de 

Actiuni, astfel cum sunt prezentate in acest Capitol. 

Drepturi conferite de Actiuni 

O societate comerciala ale carei actiuni sunt admise la tranzactionare, trebuie sa asigure un 

tratament egal pentru toti actionarii care detin actiuni apartinand aceleiasi clase, iar actionarii au 
obligatia exercitarii drepturilor conferite de actiuni cu buna-credinta, cu respectarea drepturilor 

si a intereselor legitime ale celorlalti actionari si a interesului prioritar al Emitentului.  

Fiecare Actiune subscrisa si platita de actionari confera acestora dreptul de vot in Adunarile 
Generale, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere ale societatii, precum si 

dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor. 

Actiunile confera de asemenea, printre altele, urmatoarele drepturi actionarilor: 

(i) dreptul de a se retrage din societate, in conditiile prevazute de legislatia aplicabila;  

(ii) repartizarea unei parti din activul net al Emitentului, in caz de lichidare; 

(iii) dreptul de a fi reprezentat in Adunarea Generala, printr-o alta persoana, cu exceptia 

administratorilor, prin procura speciala, potrivit reglementarilor CNVM; 

(iv) dreptul de a fi informat asupra activitatii si situatiei Emitentului, a organizarii 

Adunarilor Generale si a deciziilor organelor sale statutare;  

(v) dreptul de a solicita convocarea Adunarii Generale, daca detin individual sau impreuna 

cu alti actionari cel putin 5% din capitalul social.  

Dreptul de vot 

Orice actiune platita da dreptul la un vot in Adunarile Generale ale Emitentului. Ca regula 

generala, Actionarii exercita dreptul lor de vot in Adunarile Generale proportional cu numarul 

actiunilor pe care le poseda.  

Ca exceptie de la regula de mai sus, in urma admiterii la tranzactionare a Actiunilor, membrii 

Consiliului de Administratie al Emitentului vor putea fi alesi prin metoda votului cumulativ. 
Conform acestei metode, fiecare actionar va avea dreptul de a-si atribui voturile cumulate 

(voturile obtinute in urma inmultirii voturilor detinute de catre orice actionar, potrivit 
participarii la capitalul social, cu numarul administratorilor ce urmeaza sa formeze Consiliul de 

Administratie) uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese in Consiliul de 
Administratie. 
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Consiliul de Administratie, va stabili o data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie 
instiintati si sa voteze in cadrul Adunarilor Generale, data ce va ramane valabila si in cazul in 

care Adunarea Generala este convocata din nou din cauza neintrunirii cvorumului. Data de 
referinta astfel stabilita va fi ulterioara cu cel putin 4 zile lucratoare datei de publicare a 

convocatorului si nu va depasi 60 de zile inainte de data la care adunarea generala este 
convocata pentru prima oara. 

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la Adunarile Generale direct sau pot fi 

reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor pe baza de 
procura speciala. 

Dreptul la dividende 

Fiecare Actiune da dreptul la dividend. Dividendele se distribuie actionarilor proportional cu 

cota de participare la capitalul social varsat.  

In conformitate cu Legea Pietei de Capital si prin derogare de la prevederile Legii Societatilor 

Comerciale, in cazul unei societati ale carei actiuni sunt tranzactionate pe o piata reglementata, 

adunarea generala este competenta sa identifice si actionarii care vor beneficia, la un moment 

dat, de dividende sau de alte drepturi, precum si termenul in care acestea vor fi platite, dupa 

urmatoarele criterii: 

(i) sunt indreptatiti la dividende toti actionarii societatii, existenti la data de inregistrare, 
care va fi ulterioara cu cel putin 10 zile lucratoare datei Adunarii Generale a 

Actionarilor care fixeaza dividendul; si 

(ii) termenul de plata a dividendelor nu poate depasi 6 luni de la data adoptarii hotararii 

adunarii generale prin care s-au stabilit dividendele. 

In ipoteza in care Adunarea Generala nu stabileste un termen, dividendele vor fi platite in 

maxim 60 de zile de la data publicarii hotararii respective in Monitorul Oficial. Legea 

Societatilor Comerciale prevede ca societatea va plati penalitati de intarziere aferente perioadei 

de intarziere, la nivelul dobanzii legale.  

A se vedea si capitolul „Politica privind dividendele”. 

Dreptul de preferinta  

Majorarea capitalului social prin noi contributii ale actionarilor se va realiza prin acordarea unui 

dreptului de preferinta actionarilor existenti la subscrierea noilor actiuni. Actionarii au un drept 
de preferinta si atunci cand societatea emite obligatiuni convertibile in actiuni. 

Exercitiul dreptului de preferinta se va putea realiza numai in interiorul termenului hotarat de 
Aadunarea Generala care nu poate fi mai mic de o luna de la data publicarii hotararii Adunarii 

Generale in Monitorul Oficial al Romaniei. Dupa expirarea acestui termen, actiunile vor putea fi 
oferite spre subscriere publicului. 

Dreptul de preferinta al actionarilor poate fi limitat sau ridicat numai prin hotararea Adunarii 

Generale Extraordinare a Actionarilor pe baza unui acord scris al Consiliului de Administratie 
prin care se precizeaza motivele limitarii sau ridicarii dreptului de preferinta. Hotararea va fi 
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luata in prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social subscris, cu 
majoritatea voturilor actionarilor prezenti. 

Dreptul de participare la excedent in cazul lichidarii 

Lichidarea unei societatii comerciale determina incetarea existentei sale, concomitent cu 

lichidarea patrimoniului social, prin exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor aferente 
acestuia. 

Alocarea sumelor ramase se va face de catre lichidatori, care vor intocmi, la sfarsitul lichidarii, 
situatia financiara anuala, precum si proiectul de repartizare, aratand partea din activul societatii 

ce revine fiecarei actiuni detinute in capitalul social, insotita de raportul cenzorilor sau, dupa 

caz, de raportul auditorilor financiari. Situatia financiara, semnata de lichidatori, se va depune, 

pentru a fi mentionata la oficiul registrului comertului si se va publica in Monitorul Oficial.  

In masura in care nici un actionar nu a facut opozitie in termen de 15 zile de la publicare, la 
expirarea acestui termen situatia financiara se considera aprobata de toti actionarii iar 

lichidatorii sunt liberati sub rezerva repartizarii activului net. 

Transferul Actiunilor 

Ca regula generala, actiunile admise la tranzactionare pe o piata reglementata se transfera doar 

printr-o tranzactie in piata. 

Decontarea tranzactiilor pe BVB se efectueaza intr-un termen de trei zile lucratoare care se 
calculeaza din ziua urmatoare (dar fara a include aceasta zi) efectuarii tranzactiei conform 

principiului livrare contra plata. Transferul dreptului de proprietate in registrul pentru detinatorii 
de valori mobiliare se inregistreaza la data decontarii. A se vedea si capitolul „Piata 

Romaneasca de Capital”. 

Obligatii de notificare 

Actionarii sunt obligati sa notifice in maximum trei zile lucratoare, in mod concomitent, 

societatea, CNVM si piata reglementata, in cazul in care operatiunile de achizitie sau vanzare a 
valorilor mobiliare emise de o societate admisa la tranzactionare pe o piata reglementata fac ca 

drepturile de vot detinute sa atinga, sa depaseasca sau sa scada sub unul din pragurile de 5%, 
10%, 15%, 20%, 25% 33%, 50%, 75% sau 90% din totalul drepturilor de vot. A se vedea 
capitolul „Reglementarile Pietei de Capital”. 
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Oferte publice de preluare 

Conform Legii Pietei de Capital, o persoana sau persoanele cu care actioneaza in mod concertat, 

detin direct sau indirect mai mult de 33% din drepturile de vot in societate, acestea sunt obligate 

sa lanseze o oferta de preluare adresata tuturor detinatorilor de actiuni si pentru toate detinerile 

lor cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 2 luni de la momentul atingerii respectivei 

detineri. A se vedea capitolul „Reglementarile Pietei de Capital”. 
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REGIMUL FISCAL 

Informatiile prezentate mai jos prezinta un sumar al celor mai importante consecinte ale 

detinerii si instainarii de titluri de valoare (actiuni, altele decat cele detinute la societati 

inchise) din punctul de vedere al sistemului fiscal din Romania. 

Aceste informatii au la baza legile, normele si reglementarile in vigoare la data prezentului 

Prospect si nu isi propun sa fie o opinie juridica sau sa abordeze exhaustiv aspectele fiscale ce 

decurg din achizitia, detinerea sau instrainarea Actiunilor tranzactionate pe o piata 

reglementata. 

Emitentul recomanda potentialilor investitori ca inainte de a decide asupra oportunitatii 

achiztionarii Actiunilor sa-si consulte proprii consultanti financiari cu privire la reglementarile 

fiscale specifice fiecaruia dintre ei, inclusiv incidenta tratatelor de evitare a dublei impuneri, 

precum si cu privire la potentiale modificari ale legislatiei fiscale. 

Impozitarea dividendelor 

Rezidenti romani 

Persoane fizice 

Dividendele platite de persoane juridice romane persoanelor fizice rezidente se supun 

impozitului pe venit la nivelul de 16%. Impozitul se retine de societatea care plateste 

dividendele, la momentul platii. In situatia in care dividendele distribuite nu au fost platite pana 
la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent 

se plateste pana la data de 31 decembrie a anului respectiv. Impozitul este final iar persoana 
fizica nu are nici o obligatie declarativa. 

Persoane juridice 

Dividendele platite de persoane juridice romane unei alte persoane juridice romane se supun 

unui impozit de 10% perceput prin retinere la sursa de catre societatea care plateste dividendele. 

Impozitul se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare lunii in care au fost platite. Nu se 
retine impozit in cazul dividendelor platite de o persoana juridica romana unei alte persoane 

juridice romane, daca beneficiarul dividendelor detine minimum 15%, respectiv 10%, incepand 
cu anul 2009, din titlurile de participare ale acesteia la data platii dividendelor, pe o perioada de 

2 ani impliniti pana la data platii acestora. In situatia in care dividendele distribuite nu au fost 
platite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe 

dividende aferent se plateste pana la data de 31 decembrie a anului respectiv. 

Dividendele primite de la persoane juridice romane nu sunt venituri impozabile la calculul 
impozitului pe profit. 
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Nerezidenti 

Persoane fizice 

Dividendele platite de persoane juridice romane persoanelor fizice nerezidente se supun unui 
impozit de 16%, care se retine de catre societatea care plateste dividendele, la momentul platii. 

Impozitul se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare lunii in care au fost platite. In functie 
de tara in care persoana fizica este rezidenta din punct de vedere fiscal, acest impozit poate fi 

redus sau eliminat in virtutea unui tratat pentru evitarea dublei impuneri. Pentru a beneficia de 

prevederile tratatului pentru evitarea dublei impuneri, nerezidentul trebuie sa obtina si sa puna la 

dispozitia platitorului dividendelor un certificat de rezidenta fiscala emis de autoritatile fiscale 

din tara sa de rezidenta, in original sau in copie, precum si traducerea legalizata a acestuia.  

Persoane juridice 

Dividendele platite de persoane juridice romane persoanelor juridice nerezidente se supun unui 
impozit de 16%, care se retine de catre societatea care plateste dividendele la momentul platii. 

In functie de tara in care este rezidenta din punct de vedere fiscal persoana juridica straina, acest 

impozit poate fi redus sau eliminat in virtutea unui tratat pentru evitarea dublei impuneri. Pentru 

a beneficia de prevederile tratatului pentru evitarea dublei impuneri, nerezidentul trebuie sa 

obtina si sa puna la dispozitia platitorului dividendelor un certificat de rezidenta fiscala emis de 

autoritatile fiscale din tara sa de rezidenta, in original sau in copie, precum si traducerea 
legalizata a acestuia.  

Dividendele platite de o persoana juridica romana, unei persoane juridice rezidente intr-un alt 
stat membru sau unui sediu permanent al unei intreprinderi dintr-un stat membru, situat intr-un 

alt stat membru, sunt scutite de impozit, daca beneficiarul dividendelor detine minimum 15% 
din titlurile de participare la persoana juridica romana, pe o perioada neintrerupta de cel putin 2 

ani, care se incheie la data platii dividendului. Conditia de detinere minima va fi de 10% 

incepand cu anul 2009. Pentru dividendele platite anterior implinirii termenului de 2 ani se va 

retine impozit conform Codului fiscal sau tratatului de evitare a dublei impuneri aplicabil, 

urmand ca rambursarea acestuia sa poata fi solicitata de catre persoana juridica nerezidenta dupa 

implinirea celor 2 ani. 

Impozitarea castigurilor de capital 

Rezidenti romani 

Persoane fizice 

Castigurile obtinute de persoane fizice rezidente din vanzarea de actiuni listate se impun cu o 

cota de 1% sau 16%, dupa cum urmeaza 

(i) prin aplicarea unei cote de 16% asupra castigului net anual, determinat ca diferenta intre 

castigurile si pierderile inregistrate in cursul anului respectiv ca urmare a tranzactionarii 
actiunilor, obtinut de persoana fizica rezidenta pentru actiunile vandute intro perioada 

mai mica de 365 de zile de la data dobandirii. Castigul sau pierderea se calculeaza ca 
diferenta dintre pretul de vanzare si pretul mediu ponderat plus comisioanele 

intermediarilor;  
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(ii) prin aplicarea unei cote de 1% asupra castigului net anual, determinat ca diferenta intre 
castigurile si pierderile inregistrate in cursul anului respectiv ca urmare a tranzactionarii 

actiunilor, obtinut de persoana fizica rezidenta pentru actiunile vandute intro perioada 
mai mare de 365 de zile de la data dobandirii. 

Intermediarii au obligatia calcularii, retinerii si virarii unui impozit de 1% din castigul obtinut 

din fiecare tranzactie, impozitul reprezentand plata anticipata. Pana la data de 15 mai a anului 

urmator celui in care au fost obtinute veniturile persoana fizica trebuie sa depuna declaratia de 

venit in baza careia organul fiscal stabileste impozitul anual datorat, respectiv impozitul anual 
de recuperat de catre persoana fizica rezidenta. Decizia de impunere emisa de organul fiscal va 

lua in calcul impozitul retinut de catre intermediari reprezentand plata anticipata. Eventualele 
diferente de impozit trebuie achitate in termen de maximum 60 de zile de la data comunicarii 

deciziei de impunere.  

Pierderile inregistrate la sfarsitul anului din tranzactionarea titlurilor de valoare nu se reporteaza 
in anii fiscali urmatori.  

Persoane juridice 

Castigurile obtinute de o persoana juridica romana din vanzarea de actiuni detinute la o 

persoana juridica romana fac parte din profitul impozabil al acesteia, fiind aplicabila cota 

impozitului pe profit de 16%.  

Nerezidenti 

Persoane fizice 

Castigurile obtinute de persoane fizice nerezidente din vanzarea actiunilor detinute la o persoana 

juridica romana se supun impozitului pe venit in Romania, potrivit regulilor aplicabile 
persoanelor fizice romane. Persoana fizica straina poate sa isi numeasca un imputernicit sau un 

reprezentant fiscal (persoana fizica sau juridica romana) pentru indeplinirea obligatiilor 

declarative si de plata. 

In functie de tara in care persoana fizica este rezidenta din punct de vedere fiscal, acest impozit 

poate fi eliminat in virtutea unui tratat pentru evitarea dublei impuneri. Pentru a beneficia de 

prevederile tratatului pentru evitarea dublei impuneri, persoana fizica nerezidenta trebuie sa 

obtina si sa puna la dispozitia intermediarilor un certificat de rezidenta fiscala emis de 

autoritatile fiscale din tara sa de rezidenta, in original sau in copie, precum si traducerea 
legalizata a acestuia.  

Persoane juridice 

Castigurile obtinute de o persoana juridica nerezidenta din transferul actiunilor detinute la o 

persoana juridica romana sunt supuse in Romania impozitului pe profit, la nivelul de 16%. 

Persoana juridca nerezidenta care obtine castigurile de capital poate sa isi desemneze un 
imputernicit sau reprezentant fiscal in Romania, pentru indeplinirea obligatiilor de declarare si 

de plata a impozitului.  
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In functie de tara in care este rezidenta din punct de vedere fiscal persoana juridica nerezidenta, 
acest impozit poate fi eliminat in virtutea unui tratat pentru evitarea dublei impuneri. Pentru a 

beneficia de prevederile tratatului pentru evitarea dublei impuneri, persoana juridica nerezidenta 
trebuie sa obtina si sa puna la dispozitia intermediarilor un certificat de rezidenta fiscala emis de 

autoritatile fiscale din tara sa de rezidenta, in original sau in copie, precum si traducerea 
legalizata a acestuia.  

Daca persoana juridica nerezidenta detine actiunile printr-un sediu permanent in Romania, 

profitul atribuibil acestui sediu permanent - incluzand, daca este cazul, castiguri din vanzarea de 
actiuni - va fi supus impozitului pe profit in Romania, la nivelul de 16%. In ceea ce priveste 

acest sediu permanent, persoana juridica nerezidenta va avea obligatii fiscale similare cu cele 
ale rezidentilor. 

Alte taxe si impozite 

TVA 

Tranzactiile cu actiuni sunt exceptate in mod expres de la aplicarea taxei pe valoarea adaugata. 
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PIATA ROMANEASCA DE CAPITAL 

Prezentarea de mai jos privind piata romaneasca de capital este realizata doar in scop 

informativ si nu trebuie interpretata ca avand valoarea unei consultante juridice si nu trebuie 

sa conduca la concluzia ca reprezinta intreaga informatie relevanta cu privire la piata 

romaneasca de capital care intereseaza sau ar putea interesa un investitor. 

Introducere 

Istoria pietei de capital in Romania, in acceptiunea moderna a termenului, incepe in 1994, cand, 
ca urmare a initiativei Guvernului de a restructura si moderniza acest sector, a fost adoptata 

Legea nr. 52 din 7 iulie, referitoare la valorile mobiliare si bursele de valori. BVB, principala 

piata reglementata din Romania, a fost infiintata pe 24 aprilie 1995 prin decizie CNVM, la 

randul sau infiintata prin Legea nr. 52 din 1994. 

Dorinta de armonizare a legislatiei romane in materie cu cea a statelor vest europene si 
eforturile de integrare in UE ale Romaniei au condus la repetate amendamente aduse legislatiei 

privitoare la piata de capital. Astfel, in 2002 a fost adoptata Ordonanta de Urgenta nr. 28 privind 

valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate care facea parte 

dintr-un pachet legislativ mai larg si care a inlocuit legea emisa in 1994. 

Eforturile de armonizare au continuat prin adoptarea la 28 iunie 2004 a Legii privind Piata de 

Capital, care a intrat in vigoare la data de 29 iulie 2004. Legea privind Piata de Capital 
marcheaza o revenire la conceptia reglementarii unitare a tuturor aspectelor legate de piata de 

capital. 

In prezent, pe langa Legea Pietei de Capital, CNVM a adoptat o serie de instructiuni si 

regulamente, care, impreuna cu regulamentele UE care se aplica direct sistemului nostru de 

drept, formeaza legislatia secundara. 

CNVM 

CNVM, este o autoritate administrativa autonoma cu personalitate juridica ce reglementeaza si 

supravegheaza piata de capital, pietele reglementate de marfuri si instrumente financiare 

derivate, precum si institutiile si operatiunile specifice acestora. Conducerea CNVM este 

asigurata de 7 membri, dintre care un presedinte, 2 vicepresedinti si 4 comisari, care sunt numiti 

si revocati de catre Parlament in sedinta comuna a celor doua Camere. 

CNVM are drept obiective fundamentale stabilirea si mentinerea cadrului necesar dezvoltarii 

pietelor reglementate, promovarea increderii in pietele reglementate si in investitiile in 

instrumente financiare, asigurarea protectiei operatorilor si investitorilor impotriva practicilor 

neloiale, abuzive si frauduloase, promovarea functionarii corecte si transparente a pietelor 

reglementate, prevenirea manipularii pietei si a fraudei si asigurarea integritatii pietelor 

reglementate, stabilirea standardelor de soliditate financiara si de practica onesta pe pietele 
reglementate, adoptarea masurilor necesare pentru evitarea aparitiei riscului sistemic pe pietele 

reglementate, prevenirea afectarii egalitatii de informare si tratament al investitorilor sau al 
intereselor acestora.  
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Depozitarul Central 

SC Depozitarul Central SA este persoana juridica, constituita sub forma societatii pe actiuni, in 

conformitate cu Legea Societatilor Comerciale, autorizata si supravegheata de CNVM, care 

furnizeaza servicii de depozitare, registru, compensare si decontare a tranzactiilor cu 

instrumente financiare precum si alte operatiuni in legatura cu acestea astfel cum sunt definite in 

Legea Pietei de Capital. Depozitarul Central are calitatea de administrator al unui sistemului de 

plati RoClear (Romanian Clearing-Settlement, Custody, Depository and Registry System) care 

asigura compensarea fondurilor si decontarea operatiunilor cu instrumente financiare, in 
conformitate cu prevederile legale. 

Toate clasele de valori mobiliare tranzactionate pe o piata reglementata sau in cadrul unui 

sistem alternativ de tranzactionare, inclusiv Actiunile vor fi depozitate, in mod obligatoriu, la 

Depozitarul Central, in vederea efectuarii in mod centralizat a operatiunilor cu valori mobiliare 

si asigurarii unei evidente unitare a acestor operatiuni. Valorile mobiliare admise in sistemul 
Depozitarului Central sunt dematerializate si evidentiate in conturi electronice, in conformitate 

cu prevederile legale in vigoare. 

BVB 

SC Bursa de Valori Bucuresti SA administreaza in calitate de operator de piata doua tipuri de 

piete regelementate, in conformitate cu dispozitiile Legii Pietei de Capital: (i) Piata la vedere si 
(ii) Piata la termen.  

Piata la vedere este structurata pe trei sectoare: (i) Sectorul Titluri de Capital care este divizat pe 
categorii in functie de tipul instrumentelor financiare (i.e. actiuni sau anumite drepturi) si in 

functie de calitatea respectivelor instrumente financiare (i.e. Categoria I, Categoria II, Categoria 
III si Categoria Internationale); (ii) Sectorul Titluri de Credit care include obligatiuni 

corporatiste, obligatiuni municipale, obligatiuni ipotecare si alte instrumente de indatorare si 

(iii) Sectorul organisme de plasament colectiv. 

Informatii aditionale referitoare la BVB, si referitoare la alte servicii, cum ar fi cotatiile zilnice 

si alte informatii generale in legatura cu societatile listate pe BVB, sunt disponibile pe internet 
la adresa www.bvb.ro.  

Admiterea la tranzactionare a Actiunilor 

Conditiile impuse de lege pentru ca o societate sa fie admisa la tranzactionare pe o piata 
reglementata privesc in principal aspecte referitoare la societatea care solicita admiterea la 

tranzactionare si la actiunile acesteia. 

Astfel, societatea care solicita admiterea la tranzactionare trebuie (i) sa fie infiintata si sa isi 

desfasoare activitatea conform prevederilor legale in vigoare; (ii) sa aiba o capitalizare 

anticipata, de cel putin echivalentul in lei al 1.000.000 Euro sau, in masura in care valoarea 
capitalizarii nu se poate anticipa, sa aiba capitalul si rezervele, incluzand profitul sau pierderea 

din ultimul exercitiu financiar, de cel putin echivalentul in lei al 1.000.000 Euro, calculat 
potrivit cursului de referinta comunicat de Banca Nationala a Romaniei, la data cererii privind 

admiterea la tranzactionare si (iii) sa fi functionat in ultimii 3 ani anterior solicitarii de admitere 
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la tranzactionare si sa fi intocmit si comunicat situatiile financiare pentru aceasta perioada, 
conform prevederilor legale. 

CNVM poate aproba admiterea la tranzactionare si a actiunilor unor societati care nu 

indeplineste criteriile prezentate mai sus, daca apreciaza ca: (i) va exista o piata adecvata pentru 

respectivele actiuni si ca (ii) emitentul este capabil sa indeplineasca cerintele de informare 

continua si periodica ce deriva din admiterea la tranzactionare, iar investitorii dispun de 

informatiile care le sunt necesare pentru a putea evalua in cunostinta de cauza societatea si 

actiunile vizate. In cazul in care in urma analizei CNVM se apreciaza ca situatia unui anumit 
emitent ar prejudicia interesele investitorilor, valorile mobiliare ale respectivului emitent nu vor 

fi admise la tranzactionare. 

Pentru a putea fi admise la tranzactionare, Actiunile trebuie (i) sa fie inregistrate la CNVM, (ii) 

sa fie liber transferabile si integral platite, (iii) emise in forma dematerializata, evidentiate prin 

inscriere in cont si (iv) sa existe un numar de 25% de actiuni distribuite publicului. Pentru a fi 
admise la tranzactionare, Actiunile trebuie de asemenea inregistrate la Depozitarul Central. In 

cazul unei emisiuni de actiuni adresate publicului care precede admiterea la tranzactionare, 
aceasta admitere poate avea loc numai dupa incheierea perioadei de subscriere si inchiderea 

ofertei. Solicitarea de admitere la tranzactionarea pe o piata reglementata trebuie sa acopere 

toate actiunile de aceeasi clasa care au fost deja emise. 

Pentru ca o societate sa fie inscrisa la BVB este necesar ca Emitentul: (i) sa fie o societate 

comerciala care a incheiat o oferta publica de vanzare de actiuni in vederea admiterii la 

tranzactionare in baza unui prospect de oferta aprobat de CNVM; (ii) sa depuna la BVB toate 

documentele cerute si sa plateasca tarifele datorate catre BVB, (iii) sa desemneze doua persoane 

care vor tine legatura permanenta cu BVB; (iv) sa adere la conditiile si termenii angajamentului 

de admitere si mentinere la tranzactionare a actiunilor. 

In plus, pentru fiecare categorie calitativa de actiuni in parte sunt prevazute cerinte aditionale in 

Codul BVB – Operator de Piata, pe care emitentul trebuie sa le indeplineasca in vederea 

acceptarii la tranzactionare in cadrul respectivei categorii. 

Admiterea la tranzactionare a Drepturilor de Alocare 

Pentru admiterea la tranzactionare pe BVB a Drepturilor de Alocare, aceste drepturi trebuie sa 
fie inregistrate la CNVM si sa fie liber transferabile, emise in forma dematerializata si 

evidentiate prin inscriere in cont, iar Emitentul trebuie sa depuna la BVB toate documentele 

cerute, sa plateasca tarifele datorate BVB in conformitate cu regulile acesteia si sa nu aiba 

datorii fata de BVB. 

Admiterea la tranzactionare a Drepturilor de Alocare se realizeaza in baza unei cereri adresata 

BVB insotita de Prospectul aprobat de CNVM, de certificatul de inregistrare la CNVM a 
drepturilor de alocare, precum si de alte documente solicitate de BVB conform reglementarilor 

proprii. 

Certificatul de inregistrare a Drepturilor de Alocare se elibereaza de CNVM in baza cererii 

transmisa de Emitent, precum si a notificarii privind rezultatele Ofertei. 
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Tranzactionarea si decontarea 

Data inceperii tranzactionarii Drepturilor de Alocare poate fi stabilita folosind una din cele doua 

modalitati, astfel: (i) data calendaristica calculata prin adaugarea a doua zile lucratoare la data 

primirii notificarii Depozitarului Central, prin care acesta anunta BVB ca s-au incheiat 

operatiunile tehnice legate de registrul detinatorilor de Drepturi de Alocare; (ii) data 

calendaristica stabilita de comun acord de emitent si conducerea executiva a BVB si care nu 

poate fi convenita mai devreme de doua Zile Lucratoare de la data primirii notificarii 

Depozitarului Central. 

Ultima zi de tranzactionare a Drepturilor de Alocare va fi calculata prin adaugarea a doua zile 

lucratoare datei primirii de catre BVB a notificarii Depozitarului Central referitoare la primirea 

de la Emitent a documentatiei complete privind operatiunea de majorare a capitalului social. 

BVB va comunica ultima zi de tranzactionare prin sistemul propriu cu cel putin o Zi Lucratoare 

in avans. 

Drepturile de Alocare vor fi retrase de la tranzactionare la data maturitatii acestora. Data 

maturitatii, pentru Drepturile de Alocare, reprezinta data la care drepturile isi inceteaza 
existenta, prin inregistrarea Actiunilor la Depozitarul Central, dupa inregistrarea prealabila 

Majorarii de Capital la Registrul Comertului. 

Transferul dreptului de proprietate asupra Actiunilor are loc la data decontarii tranzactiei, in 
sistemul de compensare decontare administrat de catre Depozitarul Central. Decontarea 

tranzactiilor in cadrul sistemului Depozitarului Central se efectueaza pe baza principiului 
"livrare-contra-plata", in conformitate cu care livrarea Actiunilor se realizeaza daca si numai 

daca are loc si plata fondurilor banesti corespunzatoare si are loc, de obicei, in a treia zi 
lucratoare de la data tranzactiei. Inregistrarea transferului de proprietate se realizeaza prin 

debitarea/creditarea conturilor de actiuni.  

Prin exceptie de la principiul conform caruia Actiunile admise la tranzactionare pe o piata 

reglementata nu pot fi transferate altfel decat printr-o tranzactie in piata, exista anumite situatii 

in care Depozitarul Central poate opera transferuri directe de proprietate asupra actiunilor, ca 

efect, printre altele, al: (i) succesiunii; (ii) iesirii din indiviziune; (iii) cesionarii de catre emitent 

a actiunilor proprii catre personal; (iv) dobandirii de catre emitent a propriilor actiuni, in urma 

retragerii din societate a actionarilor care nu sunt de acord cu hotararile luate in adunarea 
generala, in conformitate cu prevederile legale in vigoare; (v) fuziunii, divizarii sau lichidarii; 

(vi) constituirii/majorarii capitalului social al societatilor comerciale, altele decat cele ale caror 
valori mobiliare sunt tranzactionate pe piata de capital si decat societatile de servicii de investitii 

financiare si societatile de administrare a investitiilor, prin aport in natura reprezentand actiuni 
emise de societati admise la tranzactionare, a caror evaluare se face conform prevederilor Legii 

Societatilor Comerciale; (vii) punerii in executare a unei hotarari judecatoresti definitive si 

irevocabile, investita cu formula executorie; (viii) cererii de transfer din numele unuia dintre soti 

in numele amandurora, ca detinatori in comun ai valorilor mobiliare, in anumite conditii; (ix) 

altor transmisiuni de drepturi, potrivit legilor speciale sau reglementarilor in vigoare, cu 

aprobarea expresa a CNVM. 



 

 - 177 - 

Transferurile directe de proprietate asupra Actiunilor vor fi operate de catre Depozitarul Central 
in termen de trei zile de la formularea cererii si depunerea documentatiei complete cerute pentru 

fiecare caz in parte. 

Volumul de tranzactionare 

In anul 2006, valoarea anuala tranzactionata la BVB (actiuni listate sau nelistate, obligatiuni) a 
fost de aproximativ 3,03 miliarde EUR. La sfarsitul anului 2006, capitalizarea totala a 

societatilor listate a atins nivelul de 21,4 miliarde. Capitalizarea s-a marit, si a atins o valoare de 

zece ori mai mare decat aceea inregistrata in ultimii patru ani, datorita dezvoltarii si a cresterii 

valorii de piata a societatilor din Categoria I (Sursa: BVB).  
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REGLEMENTARILE PIETEI DE CAPITAL 

Prezentarea de mai jos privind reglementarile pietei romanesti de capital este realizata doar in 

scop informativ si nu trebuie interpretata ca avand valoarea unei consultante juridice si nu 

trebuie sa conduca la concluzia ca reprezinta intreaga informatie relevanta cu privire la 

reglementarile pietei romanesti de capital care intereseaza sau ar putea interesa un investitor 

Introducere 

Piata de capital romaneasca este reglementata in principal de Legea Pietei de Capital si 
regulamentele CNVM, printre care, Regulamentul 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu 

valori mobiliare, Regulamentul 2/2006 privind privind pietele reglementate si sistemele 

alternative de tranzactionare. Acestea prevad o serie de cerinte pe care o societate admisa la 

tranzactionare sau actionarii acesteia trebuie sa le respecte. 

Obligatii de raportare a informatiilor privilegiate 

O societate admisa la tranzactionare are obligatia sa dezvaluie informatiile privilegiate prin 
mijloace care sa permita publicului accesul rapid si complet precum si o evaluare corecta si in 

timp real a respectivelor informatii. Informatia privilegiata se defineste ca o informatie de natura 
precisa care nu a fost facuta publica si care priveste, direct sau indirect, unul sau mai multi 

emitenti de instrumente financiare si care, daca ar fi facuta publica, ar fi de natura sa aiba un 

efect semnificativ asupra pretului respectivelor instrumente financiare sau asupra pretului 
instrumentelor financiare derivate. 

Aceste informatii trebuie incluse in rapoartele trimise catre CNVM si catre BVB, fara intarziere, 

dar fara a se depasi 24 de ore de la producerea respectivului eveniment sau de la data la care 

respectiva informatie este adusa la cunostinta emitentului si se publica in Buletinul electronic al 

CNVM. De asemenea, informatia va fi pusa la dispozitia publicului pe website-ul CNVM 

(www.cnvmr.ro). In plus, orice modificare semnificativa a unei informatii privilegiate deja 

adusa la cunostinta publicului trebuie transmisa la CNVM si BVB, fara intarziere, dar fara a se 
depasi 24 de ore de la aparitia respectivei modificari si trebuie publicata in acelasi cotidian de 

circulatie nationala in care a fost publicata informatia initiala sau, in cazul in care s-au utilizat si 
alte mijloace de difuzare, modificarea va fi adusa la cunostinta publicului si prin intermediul 

acestora.  

Un emitent poate, pe proprie raspundere, sa amane dezvaluirea publica a informatiei privilegiate 
pentru a nu prejudicia interesele proprii, cu conditia ca o astfel de amanare sa nu induca in 

eroare publicul, iar emitentul sa poata sa asigure confidentialitatea respectivelor informatii. In 
acest caz, societatea este obligata sa informeze CNVM fara intarziere cu privire la decizia sa de 

a intarzia publicarea informatiei relevante. 

De asemenea, Legea Pietei de Capital prevede obligatia pentru societatile admise la 

tranzactionare sa dezvaluie catre public (si sa informeze CNVM) fara intarziere, nu mai tarziu 

de 48 de ore, cu privire la orice noi evenimente aparute in activitatea acesteia, care nu au fost 

aduse la cunostinta acestuia si care pot conduce la modificari ale pretului actiunilor, datorita 

efectului acestor evenimente asupra situatiei patrimoniale si financiare sau asupra activitatii 

emitentului in ansamblu. 
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Emitentul este obligat sa raspecte obligatiile de raportare mentionate in aceasta sectiune - 
„Obligatii de raportare a informatiilor privilegiate” – si pe perioada tranzactionarii Drepturilor 

de Alocare. 

Obligatii de raportare a detinerilor 

In cazul in care o persoana fizica sau o persoana juridica, in mod direct sau indirect, 
achizitioneaza sau instraineaza actiuni intr-o societate admisa la tranzactionare, pentru care 

Romania este stat de origine, aceasta este obligata sa notifice simultan CNVM, BVB, cat si 

societatea emitenta in legatura cu achizitia sau instrainarea unei participatii semnificative. 

Obligatia de notificare este declansata in momentul in care operatiunile de achizitie sau vanzare 

a valorilor mobiliare emise de o societate admisa la tranzactionare fac ca drepturile de vot 

detinute de o persoana sa atinga, sa depaseasca sau sa scada sub unul din pragurile de 5%, 10%, 

15%, 20%, 25%, 33%, 50%, 75% sau 90% din totalul drepturilor de vot. Notificarea catre 

societate, CNVM si BVB, va trebui efectuata in cel mult trei zile lucratoare de la data la care 
detinatorul de actiuni: (i) a) ia cunostinta despre achizitie sau instrainare ori de posibilitatea 

exercitarii drepturilor de vot, sau, avand in vedere circumstantele, ar fi trebuit sa ia la 
cunostinta, indiferent care este data la care achizitia, instrainarea sau posibilitatea exercitarii 

drepturilor de vot devine efectiva, sau (ii) ia la cunostinta in legatura cu operatiunile (altele 

decat achizitia sau instrainarea) care declanseaza atingerea, depasirea sau scaderea sub pragurile 
de detinere mai sus mentionate. 

Obligatiile de notificare mentionate mai sus se aplica si in cazul unei persoane fizice sau 

juridice care detine, direct sau indirect, instrumente financiare care ii dau dreptul sa 

achizitioneze actiuni la care sunt atasate drepturile de vot, deja emise de un emitent ale carui 

actiuni sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata. 

Tranzactiile efectuate de persoanele cu atributii de management 

Persoanele cu atributii de management intr-o societate admisa la tranzactionare, cat si 

persoanele aflate intr-o stransa legatura cu acestia, trebuie sa notifice CNVM si societatea in 

legatura cu existenta oricaror tranzactii efectuate de catre acestia cu actiunile societatii sau cu 

derivate sau alte instrumente financiare care au la baza actiunile societatii. Intermediarul unor 

astfel de tranzactii va notifica imediat operatorul pietei reglementate. Aceasta informatie se 

publica de obicei de catre BVB pe site-ul www.bvb.ro.  

Notificarea tranzactiilor efectuate de societate 

O societate admisa la tranzactionare care achizitioneaza sau instraineaza propriile actiuni, va 
face public acest fapt impreuna cu cantitatea de actiuni detinuta cat de curand posibil, dar nu 

mai tarziu de 4 zile de tranzactionare de la data achizitionarii sau instrainarii in urma careia, 

societatea atinge, depaseste sau scade sub pragul de detinere de 5% sau 10% din drepturile de 
vot. 
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Notificari periodice 

Conform legii romane, societatile listate au obligatia sa faca public si sa transmita catre CNVM 

cel putin anual un document care sa contina toate informatiile facute publice in decursul 

ultimelor 12 luni. 

Mai mult, societatile admise la tranzactionare trebuie sa se conformeze si obligatiilor periodice 
de raportare financiare. Societatea trebuie sa isi faca public raportul financiar anual, cel tarziu 

dupa 4 luni de la incheierea anului financiar. In plus, societatile vor face publice rapoartele 

semi-anuale (care vor acoperi primele 6 luni) si rapoarte trimestriale. Toate rapoartele 

mentionate mai sus, trebuie sa fie disponibile pentru public pe o perioada de 5 ani. 

Egalitate de tratament pentru toti actionarii 

Societatile trebuie sa asigure egalitate de tratament pentru toti detinatorii de actiuni. Aceasta 

prevedere se refera la faptul ca societatile trebuie sa puna la dispozitia actionarilor informatiile 
necesare pentru a permite acestora sa isi exercite drepturile, inclusiv informarea privind 

adunarea generala a actionarilor, alocarea si distribuirea dividendelor sau emiterea de noi 

actiuni. 

Abuzul de piata  

Legea Pietei de Capital defineste abuzul de piata ca fiind fie transfer de informatii privilegiate, 
fie manipularea pietei. 

O persoana cu acces la informatii privilegiate este acea persoana care fie este membru in 

managementul sau administratia societatii sau alt organ de supraveghere al emitentului sau are 
acces la informatie prin prisma profesiei, ocupatiei, responsabilitatilor sau calitatii de actionar. 

Orice persoana care obtine informatii privilegiate prin metode ilegale, va fi de asemnea tratat ca 
o persoana cu acces la informatii privilegiate. Orice astfel de persoana cu acces la informatii 

privilegiate, care foloseste informatiile privilegiate pe cont propriu sau in contul altei persoane 

prin cumpararea sau vanzarea de instrumente financiare sau prin oferta sau recomandare catre o 

terta persoana, sau care permite accesul la astfel de informatie tertelor persoane fara a fi obligat 

sa faca acest lucru, poate fi pedepsit cu inchisoarea de pana la 5 ani. 

Manipularea pietei se refera la tranzactiile sau ordinele care dau sau ar putea da semnale false 

sau care induc in eroare in legatura cu cererea, oferta sau pretul instrumentelor financiare sau 

care mentin, prin actiunea uneia sau a mai multor persoane actionand impreuna, pretul unuia sau 
al mai multor instrumente financiare, la un nivel anormal ori artificial; mai putin in cazul in care 

persoana care a tranzactionat sau a emis ordinele a avut motive legitime pentru care a actionat, 
iar tranzactiile si ordinele sunt conforme cu standardele de piata acceptate. Manipularea pietei 

include diseminarea de informatii prin intermediul media, inclusiv prin internet, sau prin alte 
mijloace, prin care se transmit sau este posibil sa se transmita semnale false sau de natura de a 

induce in eroare sau stiri, in cazul in care persoana care a diseminat informatiile a stiut sau ar fi 

trebuit sa stie ca informatiile sunt false sau de natura de a induce in eroare. O persoana care 

incalca prevederile privind manipularea pietei risca o pedeapsa de pana la 5 ani inchisoare.  

Emitentii sunt obligati sa stabileasca un registru a persoanelor care lucreaza pentru ele si care au 
acces la informatii privilegiate, in mod regulat sau ocazional. Emitentii au de asemenea 
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obligatia de a actualiza in permanenta acest registru si de a-l transmite CNVM la cererea 
acestuia. 

Regimul ofertelor publice de preluare obligatorie 

Conform Legii Pietei de Capital, atunci cand, ca urmare a achizitiei o persoana fizica/juridica 

sau persoanele cu care actioneaza in mod concertat, detin direct sau indirect mai mult de 33% 
din drepturile de vot in societate, aceste persoane sunt obligate sa lanseze o oferta publica 

adresata tuturor detinatorilor de actiuni si avand ca obiect toate detinerile acestora. Legea 

prevede ca oferta publica de preluare obligatorie trebuie lansata cat mai curand posibil, dar nu 

mai tarziu de 2 luni de la momentul atingerii respectivei detineri. 

Obligatiile de a lansa o oferta de preluare nu se vor aplica in cazul in care pozitia reprezentand 

mai mult de 33% din drepturile de vot asupra emitentului a fost dobandita ca urmare a unei 

tranzactii exceptate, ca de exemplu: in urma transferurilor de actiuni realizate intre societatea-

mama si filialele sale sau intre filialele aceleiasi societati-mama sau in urma unei oferte publice 
de preluare voluntara adresata tuturor detinatorilor respectivelor actiuni si avand ca obiect toate 

detinerile acestora. 

Pana la derularea ofertei publice obligatorii, drepturile aferente actiunilor depasind pragul de 

33% din drepturile de vot asupra emitentului sunt suspendate, iar respectivul actionar si 

persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat nu mai pot achizitiona, prin alte 
operatiuni, actiuni ale aceleiasi emitent. 

Persoana care lanseaza o oferta publica de preluare este obligata sa intocmeasca si sa faca public 
un document de oferta care va include toate informatiile necesare astfel incat sa permita 

actionarilor societatii sa ia o decizie pertinenta. Documentul de oferta astfel intocmit trebuie sa 
fie aprobat de CNVM. 

Pretul oferit in cadrul ofertei va fi cel putin egal cu cel mai mare pret platit de ofertant sau de 

persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat in perioada de 12 luni anterioara ofertei. 
In cazul in care acest mod de stabilire a pretului nu poate fi aplicat, pretul oferit va fi determinat 

in conformitate cu reglementarile CNVM, cu luarea in considerare cel putin a urmatoarelor 
criterii: (i) pretul mediu ponderat de tranzactionare, aferent ultimelor 12 luni anterioare derularii 

ofertei; (ii) valoarea activului net al societatii, conform ultimei situatii financiare auditate sau 
(iii) valoarea actiunilor rezultate dintr-o expertiza, efectuata de un evaluator independent, in 

conformitate cu standardele internationale de evaluare. 

Prevederile de mai sus nu se aplica persoanelor care, anterior intrarii in vigoare a Legii Pietei de 
Capital, au dobandit o detinere a peste 33% din drepturile de vot, cu respectarea prevederilor 

legale incidente la momentul dobandirii.  

Persoanele prevazute in paragraful de mai sus vor derula o oferta publica obligatorie, numai 

daca, ulterior intrarii in vigoare a Legii Pietei de Capital si-au majorat detinerile, astfel incat sa 

atinga sau sa depaseasca 50% din drepturile de vot ale respectivului emitent. Pana la derularea 

ofertei publice, drepturile aferente actiunilor achizitionate care depasesc 50% vor fi suspendate, 

iar respectivul actionar si persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat nu mai pot 

achizitiona, prin alte operatiuni, actiuni ale aceluiasi emitent. 
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Retragerea actionarilor din Societate (Sell out/Squeeze out) 

Retragerea actionarilor din cadrul unei societati admise la tranzactionare este reglementata 

deopotriva de Legea Societatilor Comerciale si Legea Pietei de Capital.  

Conform Legii Societatilor Comerciale, actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de 

adunarea generala cu privire la: (i) schimbarea obiectului principal de activitate; (ii) mutarea 

sediului societatii in strainatate; (iii) schimbarea formei societatii; (iv) fuziunea sau divizarea 

societatii au dreptul de a se retrage din societate si de a obtine de la aceasta contravaloarea 
actiunilor pe care le detin, la valoarea medie determinata de catre un expert autorizat. Costurile 

de evaluare vor fi suportate de societate. 

De asemenea, Legea Pietei de Capital prevede ca actionarii unei societati admise la 

tranzactionare, care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarea generala cu privire la 

fuziuni sau divizari, care implica alocarea de actiuni ce nu sunt admise la tranzactionare pe o 

piata reglementata, au dreptul de a se retrage din societate si de a obtine de la aceasta 
contravaloarea actiunilor in conformitate cu Legea Societatilor Comerciale. 

In plus, Legea Pietei de Capital prevede ca, in conditiile derularii unei oferte publice de 

cumparare adresata tuturor actionarilor si pentru toate detinerile acestora, ofertantul are dreptul 
sa solicite actionarilor care nu au subscris in cadrul ofertei, iar acestia sunt obligati sa-i vanda 

respectivele actiuni, la un pret echitabil, daca acesta se afla in una din urmatoarele situatii:  

(i) detine actiuni reprezentand mai mult de 95% din capitalul social (95% din numarul total 

 al actiunilor cu drept de vot si 95% din drepturile de vot);  

(ii) a achizitionat, in cadrul ofertei publice de cumparare adresata tuturor actionarilor si 
pentru toate detinerile acestora, actiuni reprezentand mai mult de 90% din cele vizate in 

cadrul ofertei (90% din numarul total al actiunilor cu drept de vot si 90% din drepturile 
de vot in cadrul ofertei). 

Dreptul prevazut la paragraful de mai sus poate fi exercitat in termen de trei luni de la data 

inchiderii ofertei. Actionarul care isi exercita acest drept si intermediarul transmit la CNVM 

spre aprobare un anunt privind initierea procedurii de retragere, ce cuprinde cel putin 

informatiile prevazute conform anexei 27 ale regulamentului CNVM 1/2006, insotit de 

urmatoarele documente: 

(i) raportul de evaluare intocmit conform prevederilor legale de un evaluator independent 
(daca este cazul); 

(ii) plic inchis si sigilat continând pretul la care urmeaza a se realiza retragerea actionarilor. 
Pretul oferit in cadrul unei oferte publice de preluare voluntare sau al unei oferte publice 

adresata tuturor actionarilor si pentru toate detinerile acestora in cadrul careia ofertantul a 

achizitionat, prin subscrierile din cadrul ofertei, actiuni reprezentând cel putin 90% din numarul 
total al actiunilor cu drept de vot vizate in oferta se considera a fi un pret echitabil. In cazul unei 

oferte publice de preluare obligatorii, pretul oferit in cadrul ofertei se considera a fi un pret 
echitabil. 

In caz contrar, pretul va fi determinat de catre un expert independendent in conformitate cu 
standardele internationale de evaluare. Prezumtie pretului echitabil este valabila numai in 

situatia in care ofertantul isi exercita dreptul in termen de 3 luni de la data finalizarii respectivei 

oferte.  

Ofertantul trebuie sa faca publica intentia de a exercita dreptul (de a solicita actionarilor care nu 

au subscris in cadrul ofertei lansate de acesta sa ii vanda respectivele actiuni) prin intermediul 

unui anunt aprobat in prealabil de CNVM. 
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Corelativ cu dreptul ofertantului de a solicita retragerea actionarilor minoritari din societate, in 
cazul unei oferte publice de cumparare adresata tuturor detinatorilor si pentru toate detinerile 

acestora, un actionar minoritar are dreptul sa solicite ofertantului care detine mai mult de 95% 
din capitalul social sa-i cumpere actiunile la un pret echitabil. Pretul echitabil se stabileste in 

conformitate cu aceleasi reguli pentru dreptul ofertantului de a solicita retragerea actionarilor 
minoritari din societate. 
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TERMENII SI CONDITIILE OFERTEI 

Date statistice privind Oferta si perioada de derulare a acesteia 

Tipul Ofertei Oferta publica primara initiala de vanzare de actiuni ale Emitentului 
cu numar fix de valori mobiliare oferite si optiune de majorare. 

Valorile mobiliare care 
fac obiectul Ofertei 

Actiuni nominative emise in forma dematerializata, ordinare, 

indivizibile, denominate in RON si liber negociabile de la data 
admiterii la tranzactionare la Categoria I actiuni, precum si Drepturi 

de Alocare emise in forma dematerializata, evidentiate prin inscriere 

in cont si liber transferabile de la data admiterii la tranzactionare, 

emise in legatura cu Majorarea de Capital a Emitentului, astfel cum 

a fost aprobata prin Hotararile nr. 4 din data de 19 septembrie 2007 

si nr. 2 din data de 28 februarie 2008 ale Adunarii Generale 
Extraordinare a Actionarilor Emitentului. 

Emitentul va solicita admiterea la tranzactionare pe Bursa de Valori 
Bucuresti a Actiunilor Oferite, precum si a Drepturilor de Alocare. 

Investitori Actiunile Oferite de Teraplast sunt oferite tuturor investitorilor 

interesati sa subscrie in cadrul Ofertei, cu respectarea prevederilor 
legale aplicabile. 

Emitentul nu are cunostinta despre intentia vreunui actionar 

principal sau membri ai organelor de administrare sau de conducere 

sa subscrie la Oferta sau de intentia vreunei persoane de a subscrie 

peste 5%. 

Numarul de Actiuni 
Oferite 

 

Un numar de 49.645.980 actiuni reprezentand 20% din capitalul 

social actual al Emitentului, cu posibilitatea de majorare cu inca 

12.411.495 actiuni (5% din capitalul social actual).  

Numarul de Drepturi de 
Alocare atasate Actiunilor 
Oferite 

Un numar de 49.645.980 Drepturi de Alocare atasate Actiunilor 

Oferite, cu posibilitatea de majorare cu inca 12.411.495 Drepturi de 
Alocare atasate Actiunilor Oferite. 

Valoarea nominala a 
Actiunilor Oferite 

0,1 Lei/Actiune 

Valoarea Ofertei Daca toate Actiunile din Oferta vor fi vandute, Valoarea Ofertei este 
intre 49.645.980 RON si 69.504.372 RON,  fondurile brute obtinute 

in urma Ofertei se asteapta sa fie aproximativ intre 49,65 milioane 
RON si 69,50 milioane RON, iar fondurile nete se asteapta sa fie 

aproximativ intre 48,4 milioane RON si 67,8 milioane, dupa 
deducerea comisioanelor si a celorlalte costuri aferente Ofertei si 

suportate de catre Emitent (incluzand comisionul Managerului 
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Ofertei si tarifele platibile catre CNVM). 

Interval de Pret Intervalul de Pret de Oferta este intervalul de pret prezentat in acest 
document cuprins intre 1 RON si 1,4 RON, in limitele caruia va fi 

stabilit Pretul de Oferta. 

Pretul de Oferta Pretul final al Ofertei stabilit de Emitent, in urma consultarii cu 
Managerul Ofertei, pe baza listei tuturor subscrierilor valide, dupa 

cum urmeaza: 

• In cazul in care Numarul de Actiuni subscrise este mai mare 
decat numarul de Actiuni Oferite, subscrierile valide 

inregistrate se vor ordona, in cadrul unei liste unice, in ordinea 

descrescatoare a pretului de subscriere; Pretul de Oferta va fi 
stabilit, de catre Emitent in urma consultarii cu Managerul 

Ofertei, obiectivul Emitentului fiind acela de a obtine un grad 
de suprasubscriere echivalent cu de cel putin 2 ori numarul de 

actiuni din Oferta, in scopul obtinerii unui numar de 
subscriitori cat mai mare, in asa fel incat Emitentul sa isi 

maximizeze sansele de admitere la Categoria I actiuni. 

• In cazul in care nu se obtine un grad de suprasubscriere 

echivalent cu de cel putin 2 ori numarul de actiuni din Oferta, 
Pretul de Oferta se stabileste la nivelul celui mai mic pret 

subscris. 

Toate subscrierile efectuate in Perioada de Oferta la un pret mai 

mare sau egal cu Pretul de Oferta, vor fi considerate acceptate la 
Pretul de Oferta. Pentru clarificare, nici un subscriitor nu va fi 

obligat sa cumpere, in nici o circumstanta, Actiuni la un pret mai 

mare decat cel oferit prin subscrierea sa. 

Subscrierile efectuate la un pret inferior Pretului de Oferta nu vor 

intra in procesul de alocare, adica vor fi automat considerate 
respinse de catre Emitent. 

Anuntul Pretului de 
Oferta 

Managerul Ofertei va notifica investorii, CNVM si BVB cu privire 

la Pretul de Oferta in Data Alocarii. Anuntul Pretului de Oferta se va 
publica pe site-ul Emitentului, www.teraplast.ro, al Managerului 

Ofertei, www.rciro.ro si sub forma de comunicat pe site-ul BVB la 

adresa www.bvb.ro, precum si in sistemul de tranzactionare al 

BVB. 

Codul ISIN Codul ISIN al Actiunilor: ROTRPLACNOR7. 

Codul CFI Codul CFI al Actiunilor: ESVUFR. 



 

 - 186 - 

Perioada de Oferta Oferta se deruleaza intre data 7 aprilie 2008 si data de 17 aprilie 

2008, adica 9 zile lucratoare (cu posibilitatea prelungirii acestei 

perioade conform normelor in vigoare). Orice modificare a 

termenilor Ofertei se va face la cererea Emitentului, cu acordul 

prealabil al CNVM si va fi facuta publica printr-un anunt publicitar. 
Oferta este irevocabila pe intreaga Perioada de Oferta. Oferta poate 

fi suspendata in conditiile prevazute de legislatia pietei de capital. 

Drepturi preferentiale de 
subscriere 

Nu este cazul. 

Drepturile de Alocare Pana la data inregistrarii Majorarii de Capital aferente Actiunilor 

Oferite la Registrul Comertului si la Depozitarul Central, 

respectivele Actiuni Oferite vor fi reprezentate prin Drepturi de 

Alocare. Drepturile de Alocare sunt emise atasat actiunilor si revin, 

ulterior inchiderii Perioadei de Oferta, persoanelor care au subscris , 

platit integral Actiuni in cadrul Ofertei si au participat la alocare. 

Numarul Drepturilor de Alocare este egal cu numarul de Actiuni nou 

emise, subscrise si platite integral in cadrul Ofertei. Raportul de 

alocare va fi de o (1) Actiune la un (1) Drept de Alocare.  

Drepturile de Alocare vor fi transformate in mod automat in Actiuni 

la momentul inregistrarii Majorarii de Capital la Registrul 

Comertului si la Depozitarul Central.  

Pentru o descriere mai detaliata a Drepturilor de Alocare, a se vedea 

Capitolul „Factori de Risc” – „Factori de risc privind Actiunile si 

Drepturile de Alocare”. 

Subscrierea Pe intreaga perioada a Ofertei, preluarea ordinelor de subscriere de 

la Investitori se va face la sediile Managerului Ofertei si ale 

Grupului de Distributie, intre orele 9.00 – 15.00, ora Romaniei, iar 

in ultima zi a Ofertei preluarea ordinelor de subscriere se face intre 

orele 9.00 – 13.00. Data limita pentru acceptarea subscrierilor este 

17 aprilie 2008. Dupa expirarea termenului limita nu se vor mai 
accepta subscrieri din partea investitorilor. 

 

Managerul Ofertei va inregistra toate subscrierile primite, daca 

acestea indeplinesc conditiile de validitate, prin intermediul 
sistemului electronic al BVB in Piata de Oferte (Piata POF –„Oferte 

Publice”). 

Subscrierile sunt opozabile Emitentului din momentul inregistrarii 
subscrierii in Registrul Ordinelor. Data limita pentru inregistrarea 

subscrierilor in Registrul Ordinelor este  21 aprilie 2008. 
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Managerul Ofertei are obligatia sa se asigure ca, pentru fiecare ordin 

introdus in piata primara, fondurile aferente subscrierii au fost 

varsate intr-un din conturile indicate in anuntul Ofertei sau vor fi 
decontate de catre o banca custode.  

Diferentele intre suma subscrisa si contravaloarea actiunilor alocate 

la Pretul de Oferta, mai putin comisioanele de transfer bancar prin 
ordin de plata percepute de Raiffeisen Bank, vor fi returnate 

subscriitorilor in termen de maximum cinci Zile Lucratoare de la 
data inchiderii Ofertei. 

Modalitatea de alocare Alocarea Actiunilor intre subscriitorii care au subscris la un pret mai 

mare sau egal cu Pretul de Oferta se va face, la sfarsitul Perioadei de 
Subscriere.  

In cazul in care numarul de Actiuni subscrise este mai mic sau egal 

cu numarul de Actiuni Oferite, fiecare subscriitor va primi numarul 

de Actiuni subscrise.  

In cazul in care numarul de Actiuni subscrise este mai mare sau egal 
cu numarul de Actiuni Oferite, Actiunile Oferite vor fi alocate 

proportional („pro-rata”) cu numarul de actiuni subscrise. 

In situatia in care, in procesul alocarii proportionale ar trebui alocate 

fractiuni de Actiuni, alocarea fractiunilor se va face conform 

algoritmului BVB.  

Actiunile Oferite ramase nesubscrise vor fi anulate. 

Revocabilitatea ordinelor 
de subscriere 

Subscrierile realizate in cadrul Ofertei sunt irevocabile. In cazul in 

care prezentul Prospect face obiectul unui amendament, subscrierile 
pot fi revocate in termen de maximum trei Zile Lucratoare de la data 

publicarii respectivului amendament la prezentul Prospect. 

Revocarea subscrierii de catre un investitor se va face prin 

completarea unui formular de revocare la unitatea unde a subscris.  

Modalitatea de plata 
pentru Actiunile Oferite 
subscrise 

Subscrierile se pot efectua la sediile Managerului Ofertei pe baza 
platilor efectuate in conturile si Grupului de Distributie: 

RO93RZBR0000060004592833, deschis la Raiffeisen Bank 

Sucursala Municipiului Bucuresti, beneficiar Raiffeisen Capital & 

Investment S.A., pentru subscrierile efectuate la unitatile Raiffeisen 

Bank SA; 

RO13RZBR0000060002087405, deschis la Raiffeisen Bank 

Sucursala Municipiului Bucuresti, beneficiar Raiffeisen Capital & 
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Investment S.A., pentru subscrierile efectuate prin intermediul 

Raiffeisen Capital & Investment S.A.; 

Toate subscrierile se vor efectua in conformitate cu procedurile de 

subscriere descrise in Capitolul „Proceduri de subscriere si reteaua 

de distributie” din prezentul Prospect. 

Închiderea cu succes a 
Ofertei 

Oferta este considerată a fi încheiată cu succes daca la data 

inchiderii acesteia au fost subscrise minimum 70% din 

Actiunile Oferite. In cazul neindeplinirii acestei conditii 

subscrierile vor fi respinse si sumele platite in Perioada de 

Subscriere vor fi returnate investitorilor in termen de cinci zile 

lucratoare de la data inchiderii ofertei. 

Notificarea Investitorilor In cinci Zile Lucratoare de la data emiterii de catre CNVM a 

confirmarii primirii notificarii privind rezultatele Ofertei, Managerul 

Ofertei va publica un anunt in doua ziare cu acoperire nationala 

privind gradul de subscriere. 

Managerul Ofertei Raiffeisen Capital & Investment S.A. 

Metoda de Intermediere Metoda celei mai bune executii. 

Garantarea subscrierii Oferta se face in intregime pe o baza negarantata. Nu exista nici un 

angajament din partea Managerului Ofertei si nici al vreunei alte 

entitati de a subscrie vreo portiune din Oferta in situatia in care 
aceasta ar ramane nesubscrisa. 

Registrul Actionarilor Registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central, in conformitate 

cu prevederile contractului de registru ce urmeaza a fi incheiat intre 

Emitent si Depozitarul Central.  

Data Tranzactiei Data tranzactiei este 21 aprilie 2008. 

Decontarea Subscrierilor 
Facute in cadrul Ofertei 

Decontarea se va efectua prin sistemul de compensare-decontare al 

Depozitarului Central, in trei Zile Lucratoare de la Data Tranzactiei. 

Restrictionarea 
transferului actiunilor 
detinute de actionarii 
principali 

Dl. Goia, Dl. Viciu, Marley Magyarorszag Zrt. si SIF Banat Crisana, 
in calitate de actionari, s-au obligat fata de Emitent ca pe o perioada 

de 180 de zile de la inceperea Ofertei sa nu vanda sau sa nu 
instraineze in vreun fel, cu titlu gratuit sau oneros, sa nu incheie 

promisiuni de vanzare sau cumparare, sa nu ofere, gajeze, aloce, 

acorde orice fel de optiuni sau orice alte drepturi, sa nu isi asume 

orice fel de obligatie de vanzare sau sa nu incheie orice fel de 

contracte cu privire la sau in legatura cu Actiunile detinute la 

capitalul social al Emitentului sau orice drepturi aferente acestora. 



 

 - 189 - 

INFORMATII SUPLIMENTARE 

Documente puse la dispozitia investitorilor 

Prospectul si anexele va fi disponibil spre consultare la sediul Emitentului din Str. Romana nr. 
17/A, Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud al Managerului Ofertei si al Grupul de Distribuite, 

precum si pe site-ul de internet al Emitentului www.teraplast.ro, al Managerului Ofertei 
www.rciro.ro si Grupului de Distributie la adresa www.raiffeisenbank.ro. 

Prospectul contine urmatoarele anexe: 

1. Actul Constitutiv actualizat al “SC Teraplast SA” Bistrita;  
2. Hotararea ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR nr. 2 

din data de 28.02.2008 privind aprobarea ofertei, insotita de Procesul verbal  nr. 39 din 
data de 28.02.08 si Convocator; 

3. Dovada publicarii Hotararii ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A 
ACTIONARILOR nr. 2 din data de 28.02.2008 in Monitorul Oficial (copia Monitorului 
Oficial); 

4. Hotararea ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR nr. 4 
din data de 19.09.2007 privind aprobarea ofertei, insotita de Procesul verbal  nr. 147767 
din data de 19.09.2007; 

5. Dovada publicarii Hotararii ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A 
ACTIONARILOR nr. 4 din data de 19.09.2007 in Monitorul Oficial (copia Monitorului 
Oficial); 

6. Declaratia membrilor CA din care reiese ca nu au fost formulate opozitii la Hotararea 
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR nr. 4 din data de 
19.09.2007 privind aprobarea ofertei;  

7. Situatii financiare consolidate in conformitate cu IFRS pentru perioada incheiata la 
31.12.04 si 31.12.05;  

8. Situatii financiare consolidate in conformitate cu IFRS pentru perioada incheiata la 
31.12.06; 

9. Situatii financiare consolidate in conformitate cu IFRS pentru perioada incheiata la 
30.06.07;  

10. Acordul auditorului financiar de a publica situatiile financiare; 
11. Modelul formularului de subscriere; 
12. Modelul formularului de revocare a subscrierii valorilor mobiliare oferire;  
13. Certificat Constator de la Oficiul Registrului Comertului;  
14. Copia Contractului de intermediere si a Protocolului-Anexa de distributie; 
15. Declaratia de raspundere a reprezentantului legal al emitentului din care sa reiasa daca 

au fost inregistrate modificari semnificative ale situatiei economico- financiare a 
emitentului;  

16. Declaratie de raspundere a reprezentantului legal al intermadiarului ca nu exista conflict 
de interese prin intermedierea acestei  oferte publice; 

17. Acordul de principiu al Bursei de Valori Bucuresti privind admiterea la tranzactionare a 
actiunilor Emitentului si a drepturilor de alocare atasate.  
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PROCEDURI DE SUBSCRIERE SI RETEAUA DE DISTRIBUTIE 

Proceduri de Subscriere 

Subscrierea in cadrul prezentei Oferte se va putea face pe toata Perioada de Oferta (incepand cu 
7 aprilie 2008 si pana in 17 aprilie 2008 inclusiv, adica 9 zile lucratoare). Subscrierea se poate 

face la sediul Managerului Ofertei si la unitatile teritoriale ale Grupului de Distributie, care sunt 
prezentate in acest Prospect (vezi Sectiunea “Reteaua de distributie”). Orarul pentru efectuarea 

subscrierilor pe perioada Ofertei este zilnic intre 9:00 - 15:00 ora Romaniei, de luni pana vineri, 

pe toata durata perioadei de subscriere respectiv 9:00 - 13:00 ora Romaniei in ultima zi a 

Ofertei. Subscrierea se realizeaza prin completarea Formularului de Subscriere, care va fi 

disponibil la sediul Managerului Ofertei si la unitatile teritoriale ale Grupului de Distributie. 

Subscrierea minima este pentru un numar intreg de actiuni in asa fel incat valoarea unei 

subscrieri sa fie cel putin egala cu valoarea a 1000 actiuni.  

Anterior completarii Formularului de Subscriere, Investitorii care nu folosesc serviciile unui 

agent custode trebuie sa transfere suma corespunzatoare Actiunilor subscrise in cadrul Ofertei 

intr-unul dintre Conturile Colectoare (vezi sectiunea conturi colectoare).  

Ordinul de plata trebuie sa contina CNP-ul/CUI-ul si numele/denumirea Investitorului. Contul 

platitor trebuie sa fie contul din care este virata efectiv suma pentru subscriere in Contul 

Colector. Sumele transferate de investitori si reprezentand contravaloarea actiunilor subscrise nu 
vor fi purtatoare de dobanda in favoarea investitorilor. 

Investitorilor care nu detin un cont bancar si doresc sa subscrie prin intermediul retelei 

teritoriale a Raiffeisen Bank, li se poate deschide un cont bancar la Raiffeisen Bank. Acest cont 

va fi mentionat in Formularul de Subscriere drept contul curent unde se vor vira sumele 

corespunzatoare Actiunilor ramase nealocate (in caz de suprasubscriere) si/sau ca urmare a 

revocarii subscrierii (daca este cazul). In acest caz suma corespunzatoare Actiunilor subscrise va 

fi transferata de catre subscriitor din acest cont curent intr-unul din Conturile Colectoare, prin 
ordin de plata. Nu se accepta plata in numerar direct in Contul Colector pentru subscrierea prin 

intermediul retelei teritoriale a Raiffeisen Bank. 

Contravaloarea Actiunilor subscrise trebuie platita integral sau garantata integral de un custode, 

pentru ca subscrierea sa fie valida. Astfel, subscriitorii trebuie sa tina cont de eventualele 

comisioane aplicate la realizarea transferului si, daca este cazul, la deschiderea de cont. 

Persoanele fizice, rezidente sau nerezidente, precum si persoanele juridice rezidente care nu sunt 

clienti ai RCI si nu folosesc serviciile unui agent custode pot subscrie prin intermediul retelei 
teritoriale a Raiffeisen Bank sau prin RCI. 

Persoanele fizice, rezidente sau nerezidente, precum si persoanele juridice rezidente care sunt 

clienti ai RCI si nu folosesc serviciile unui agent custode pot subscrie prin intermediul 
Raiffeisen Bank  sau RCI. 

Persoanele fizice, rezidente sau nerezidente, care sunt clienti ai RCI si folosesc serviciile unui 
agent custode pot subscrie numai prin intermediul RCI. 



 

 - 191 - 

Persoanele juridice rezidente si nerezidente care sunt clienti RCI si care folosesc serviciile unui 
agent custode pot subscrie numai prin intermediul RCI. 

Persoanele juridice nerezidente care nu sunt clienti ai RCI si nu folosesc serviciile unui agent 
custode pot subscrie doar prin intermediul RCI. 

Subscrierea in cadrul retelei teritoriale a Raiffeisen Bank sau in cadrul retelei teritoriale RCI 

Vor putea subscrie prin intermediul retelei teritoriale a Raiffeisen Bank sau RCI persoane fizice, 

rezidente sau nerezidente in Romania si persoane juridice rezidente care nu au incheiat un 
contract de custodie cu un custode local.  

Pentru a putea fi acceptate, Formularele de Subscriere trebuie insotite de urmatoarele 

documente, in functie de fiecare tip de Investitor: 

Persoane fizice care subscriu in nume propriu: 

• Buletin sau carte de identitate (original si copie); 

• Pasaport (original si copie) sau permis de sedere (original si copie) – pentru Investitorii 

cetateni straini; 

• Dovada efectuarii platii prin virament bancar (Copie dupa exemplarul verde al ordinului 
de plata sau confirmarea platii electronice). 

Persoane fizice care subscriu in numele altei persoane fizice: 

• Buletin sau carte de identitate (original si copie) al reprezentantului si buletin sau carte de 

identitate (copie) al persoanei reprezentate; 

• Pasaport (original si copie) sau permis de sedere (original si copie) ale reprezentantului si 
copie pentru persoana reprezentata – pentru Investitorii cetateni straini; 

• Dovada efectuarii platii prin virament bancar (Copie dupa exemplarul verde al ordinului 

de plata sau confirmarea platii electronice); 

• Procura in forma autentica (copie si original) cu regim special (eliberata in mod special 
pentru subscrierea valorilor mobiliare care fac obiectul ofertei publice) sau procura 

generala in forma autentica. 

Persoane fizice care subscriu in numele copiilor minori: 

• Buletin sau carte de identitate (original si copie) al persoanei care subscrie in numele 
minorului; 

• Pasaport (original si copie) sau permis de sedere (original si copie) ale persoanei care 

subscrie in numele minorului – pentru cetatenii straini; 

• Dovada efectuarii platii prin virament bancar (Copie dupa exemplarul verde al ordinului 
de plata sau confirmarea platii electronice); 



 

 - 192 - 

• Certificatul de nastere si buletin sau carte de identitate (pentru minorii cu varsta intre 14 
si 18 ani) (copie si original); 

• Actul prin care s-a instituit tutela (copie si original), daca este cazul. 

Persoane fizice rezidente incapabile (fara discernamant): 

• Buletin sau carte de identitate (original si copie) al persoanei care subscrie in numele 

persoanei incapabile; 

• Pasaport (original si copie) sau permis de sedere (original si copie) al persoanei care 
subscrie in numele persoanei incapabile – pentru cetatenii straini; 

• Buletin sau carte de identitate a persoanei incapabile (original si copie); 

• Dovada efectuarii platii prin virament bancar (Copie dupa exemplarul verde al ordinului 

de plata sau confirmarea platii electronice); 

• Actul juridic care instituie curatela. 

Persoane juridice rezidente care subscriu in nume propriu: 

• Copie dupa codul unic de inregistrare; 

• Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului (original, eliberat cu cel 

mult 10 zile lucratoare inainte de data subscrierii) 

• Imputernicire in original pentru persoana care semneaza Formularul de Subscriere (daca 
aceasta nu e reprezentantul legal al societatii) sau actul doveditor al calitatii de 
imputernicit legal al societatii; 

• Dovada efectuarii platii prin virament bancar (Copie dupa exemplarul verde al ordinului 

de plata sau confirmarea platii electronice); 

• Buletin sau carte de identitate sau pasaport sau permis de sedere (original si copie) al 
persoanei care subscrie in numele persoanei juridice. 

Persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati economice sau asociatii familiale: 

• Decizia de autorizare emisa de Primaria locala (copie); 

• Copie dupa codul unic de inregistrare; 

• Dovada efectuarii platii prin virament bancar (Copie dupa exemplarul verde al ordinului 
de plata sau confirmarea platii electronice); 

• Buletin sau carte de identitate sau pasaport sau permis de sedere (original si copie) al 

persoanei fizice care semneaza Formularul de Subscriere; 

• Imputernicire in original pentru persoana care semneaza Formularul de Subscriere (in 
cazul in care subscrie alta persoana). 
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Persoane fizice autorizate care desfasoara activitati independente: 

• Decizia sau autorizatia de libera practica (copie); 

• Certificatul de inregistrare fiscala (copie); 

• Dovada efectuarii platii prin virament bancar (Copie dupa exemplarul verde al ordinului 
de plata sau confirmarea platii electronice); 

• Buletin sau carte de identitate sau pasaport sau permis de sedere (original si copie) al 

persoanei fizice care semneaza Formularul de Subscriere;  

• Imputernicire in original pentru persoana care semneaza Formularul de Subscriere (in 
cazul in care subscrie alta persoana). 

Intermediari inregistrati in Registrul CNVM (in sensul art 2 punctul 14 si art 3 alin (2) din 

Legea privind piata de capital nr 297/2004), care subscriu in numele unor investitori persoane 

fizice care le sunt clienti: 

• Buletin / carte de identitate / pasaport / legitimatie de sedere a persoanei reprezentate 
(copie); 

• Buletin sau carte de identitate (original si copie) al angajatului delegat de intermediarul 
inregistrat in Registrul CNVM sa se prezinte la sediile din cadrul retelei teritoriale a 

Raiffeisen Bank in vederea subscrierii; 

• Procura speciala, in copie si original, prin care persoana fizica reprezentata mandateaza 
intermediarul respectiv inregistrat in Registrul CNVM sa efectueze subscrierea valorilor 

mobiliare care fac obiectul prezentei oferte publice. Modelul procurii se gaseste pe site-ul 
Intermediarului. 

• Imputernicire in original, semnata si stampilata de reprezentantul legal al intermediarului 

inregistrat in Registrul CNVM, pentru angajatul delegat de intermediarul inregistrat in 

Registrul CNVM sa se prezinte la sediile din cadrul retelei teritoriale a Raiffeisen Bank 
in vederea subscrierii. Modelul imputernicirii se gaseste pe site-ul Intermediarului. 

• Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului care sa specifice 

reprezentantii legali ai intermediarului inregistrat in Registrul CNVM (eliberat cu cel 

mult 10 zile lucratoare inainte de data subscrierii);  

• Copia Atestatului privind inregistrarea Intermediarului in Registrul CNVM; 

• Dovada efectuarii platii prin virament bancar (Copie dupa exemplarul verde al ordinului 

de plata sau confirmarea platii electronice). Pentru fiecare subscriere se va face o plata 
distincta de valoare cel putin egala cu valoarea subscrierii respective. 

Fiecare ordin de plata este echivalent cu o subscriere, iar cumularea mai multor ordine de plata 

pentru o subscriere unica valabila nu este posibila. 
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In cazul in care suma trimisa depaseste valoarea subscrierii, Formularul de Subscriere este 
validat pentru numarul de Actiuni subscrise. In cazul in care suma trimisa este inferioara sumei 

subscrise, Formularul de Subscriere este invalidat pentru intreaga suma subscrisa. 

Subscrierea prin RCI 

Subscrierea facuta de catre persoane juridice si fizice care sunt clienti RCI si nu folosesc 

serviciile unui agent custode 

Documentele necesare pentru ca subscrierile facute de catre aceasta categorie de subscriitori sa 
fie valabile sunt urmatoarele: 

• Formularul de Subscriere semnat (si, daca este cazul, stampilat) de catre subscriitor.  

• Dovada efectuarii platii pentru suma subscrisa sau pentru diferenta intre valoarea 
subscrierii si disponibilul in numerar pe care subscriitorul il are in contul de Clienti ai 

RCI. Plata se va face in contul de Clienti al RCI. 
Subscrierea facuta de catre persoane juridice si fizice care sunt clienti RCI si folosesc serviciile 

unui agent custode 

Subscrierile facute de catre aceasta categorie de subscriitori sunt valabile pe baza urmatoarelor 
documente: 

• Formularului de Subscriere semnat (si, daca este cazul, stampilat) de catre subscriitor.  

• Declaratia scrisa a agentului custode privind asumarea de catre acesta a decontarii pentru 

actiunile subscrise. 

Documentele se depun in original la sediul RCI, se transmit prin fax sau prin posta electronica 

la adresa de e-mail subscrieri.teraplast@rzb.ro . Emitentul si Investitorii înteleg si sunt de acord 

sa exonereze de orice fel de raspundere RCI  pentru nepreluarea/neprocesarea unor subscrieri 

transmise prin fax/electronic motivata de orice fel de disfunctionalitati în transmiterea si 

receptionarea formularelor de subscriere si a documentatiei aferente, care ar putea avea ca efect: 
(a)     nereceptionarea în parte sau în totalitate a formularelor de subscriere si documentatiei 

aferente; sau 
(b)    ilizibilitatea totala sau partiala; sau 

(c)     lipsa sau alterarea totala sau partiala a datelor trimise în format electronic; sau 
(d)    refuzul de primire a datelor transmise in format electronic motivat de suspiciunea de 

virusare de orice tip; sau 

(e)     transmiterea datelor în format electronic de pe adrese considerate sau asimilate de 
programele dedicate receptionarii a fi spam; sau 

(f)      orice tentativa reusita sau nu de phishing care ar avea ca obiect datele transmise; sau 
(g)     orice alte impedimente de ordin tehnic 

Neputându-i-se opune confirmari de primire, confirmari de fax, confirmari de citire sau primire 

generate automat. 

Subscrierea facuta de catre persoane juridice care nu sunt clienti RCI 

Pot subscrie prin RCI persoanele juridice rezidente care folosesc serviciile unui agent custode si 
persoanele juridice nerezidente. Pentru aceste categorii de investitori documentele necesare 

pentru ca subscrierile facute sa fie valabile sunt urmatoarele: 

 (i) Persoane juridice rezidente care folosesc serviciile unui agent custode: 

• Copie dupa codul unic de inregistrare; 



 

 - 195 - 

• Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului (original, eliberat 
cu cel mult 10 zile lucratoare inainte de data subscrierii);  

• Imputernicire in original pentru persoana care semneaza Formularul de Subscriere  
– (daca aceasta nu e reprezentantul legal al societatii) sau actul doveditor al calitatii 

de imputernicit legal al societatii; 

• Buletin sau carte de identitate sau pasaport sau permis de sedere (original si copie) 
al persoanei care subscrie in numele persoanei juridice. 

• formularul din partea agentului custode local “Cerere de acordare a accesului 

participantului la contul deschis de agentul custode“, pentru tranzactionarea 

instrumentelor financiare pe sistemul Arena – Anexa II 16 a Codului Depozitarului 

Central; 

• Declaratia scrisa a agentului custode privind asumarea de catre acesta a decontarii 
pentru actiunile subscrise. 

(ii) Persoane juridice nerezidente: 

• Copie dupa codul fiscal si/sau certificatul ce atesta inmatricularea persoanei juridice 

(copia originalului si traducere legalizata in limba romana); 

• Extras de la Registrul Comertului sau autoritatea similara de inregistrare privind 
actionarii, capitalul social si reprezentantii legali ai persoanei juridice; 

• Imputernicire pentru persoana care semneaza Formularul de Subscriere daca aceasta 

nu este reprezentantul legal al societatii sau actul doveditor al calitatii de 
imputernicit legal al societatii (copia originalului si traducere legalizata in limba 

romana); 

• Copie a documentelor de identitate ale persoanei care efectueaza subscrierea ca 
reprezentant al persoanei juridice nerezidente; 

• (in cazul in care nu au un contract cu un custode) Dovada efectuarii platii prin 
virament bancar(Copie dupa exemplarul verde al ordinului de plata sau confirmarea 

platii electronice); 

• (in cazul in care folosesc serviciile unui agent custode) formularul din partea 
agentului custode local “Cerere de acordare a accesului participantului la contul 

deschis de agentul custode“, pentru tranzactionarea instrumentelor financiare pe 

sistemul Arena – Anexa II 16 a Codului Depozitarului Central; 

• (in cazul in care folosesc serviciile unui agent custode) Declaratia scrisa a agentului 
custode privind asumarea de catre acesta a decontarii pentru actiunile subscrise. 

Subscrierea facuta de catre persoane fizice care nu sunt clienti RCI 

Pot subscrie prin RCI persoane fizice care nu sunt clienti RCI si care folosesc serviciile unui 

agent custode, in baza urmatoarelor documente: 
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• Buletin sau carte de identitate al (a) persoanei care subscrie (copie); 

• Pasaport (copie) sau permis de sedere (copie) pentru persoana care subscrie – pentru 
Investitorii cetateni straini; 

• Formularul de subscriere semnat de catre subscriitor; 

• Formularul din partea agentului custode local „Cerere de acordare a accesului 

participantului la contul deschis de agentul custode”, pentru tranzactionarea instrumentelor 
financiare pe sistemul Arena-Anexa II 16 Codului Depozitarului Central 

• Declaratia scrisa a agentului custode privind asumarea de catre acesta a decontarii pentru 
actiunile subscrise (original). 

In cazul in care o persoana fizica ce se incadreaza in aceasta categorie imputerniceste o alta 
persoana sa faca subscrierea, documentele necesare vor fi cele indicate in cadrul sectiunii 

„Subscrierea in cadrul  retelei teritoriale a Raiffeisen Bank”. 

Nota: In cazul Investitorilor fara personalitate juridica se vor depune documentele de 
identificare ale societatii de administrare. 

Alte precizari privind subscrierea 

Subscrierile sunt validate numai daca sumele reprezentand contravaloarea subscrierii ajung intr-

unul din Conturile Colectoare pana la sfarsitul zilei bancare din data de 17 aprilie 2008 sau daca 

subscriitorul prezinta, in acelasi termen, declaratia scrisa a agentului custode privind asumarea 
de catre acesta a decontarii pentru actiunile subscrise. RCI nu este tinut raspunzator in cazul in 
care, din motive independente de vointa sa, Conturile Colectoare nu sunt efectiv creditate cu 
sumele reprezentand contravaloarea subscrierilor  pana la sfarsitul zilei bancare din ultima zi a 

perioadei de oferta. 

Subscrierile care nu sunt validate nu vor intra in procesul de alocare. 

La calculul final al indicilor de alocare nu se iau in considerare Formularele de Subscriere 

pentru care sumele corespunzatoare Actiunilor Oferite solicitate nu se regasesc in Contul 
Colector respectiv sau nu sunt indeplinite procedurile de subscriere. Investitorilor ale caror 

Formulare de Subscriere nu au fost luate in calcul conform paragrafului de mai sus li se vor 
restitui sumele platite in contul indicat in cadrul formularului de subscriere. 

Conturile Colectoare pentru sumele corespunzatoare subscrierilor care se fac prin Grupul de 
Distributie vor fi afisate in toate punctele de subscriere.  

Prin semnarea Formularului de Subscriere, Investitorii confirma citirea prezentului Prospect si 

efectuarea subscrierii in conditiile prevazute in prezentul Prospect. 

Subscrierile realizate in cadrul acestei Oferte sunt irevocabile. In cazul in care prezentul 

Prospect face obiectul unui amendament, subscrierile pot fi retrase in termen de maximum trei 

Zile Lucratoare de la data publicarii respectivului amendament la prezentul Prospect. Revocarea 
subscrierii de catre un investitor se va face prin completarea unui Formular de Revocare la 

unitatea unde a subscris. 



 

 - 197 - 

Conturile colectoare  

Conturile colectoare pentru subscrieri sunt urmatoarele: 

Pentru subscrierile prin Raiffeisen Bank: RO93RZBR0000060004592833, deschis la Raiffeisen 

Bank, Sucursala Municipiului Bucuresti, beneficiar RCI. 

Pentru subscrierile prin RCI depunerile aferente se vor face in contul 

RO13RZBR0000060002087405, deschis la Raiffeisen Bank , Sucursala Municipiului Bucuresti, 

beneficiar RCI, din care vor fi transferate zilnic de catre RCI intr-un cont colector destinat 

evidentierii acestor subscrieri. 

Conturile colectoare nu sunt purtatoare de dobanda in favoarea investitorilor.  

Inchiderea anticipata a Ofertei 

In cazul in care se constata ca Oferta este subscrisa in intregime inainte de inchiderea perioadei 

de subscriere, Managerul Ofertei, cu acceptul Emitentului, poate inchide anticipat Oferta, cu 

conditia ca perioada de subscriere sa fi durat cel putin cinci Zile Lucratoare. 

Returnarea sumelor reprezentand diferenta intre valoarea achitata la momentul subscrierii si 

cea a actiunilor alocate 

Diferenta intre suma subscrisa si contravaloarea actiunilor alocate la Pretul de Oferta, mai putin 

comisioanele de transfer bancar prin ordin de plata percepute de Raiffeisen Bank, vor fi 

returnate subscriitorilor ale caror subscrieri au fost validate in termen de maximum cinci Zile 
Lucratoare de la Data Inchiderii Ofertei, in contul curent indicat de Investitor prin Formularul 

de Subscriere. In cazul in care subscriitorul indica mai multe conturi pentru returnarea sumelor, 
RCI isi rezerva dreptul de a rambursa sumele cuvenite intr-un singur cont, oricare dintre cele 

mentionate de subscriitor in formularele de subscriere.  

Decontarea Actiunilor alocate 

Decontarea se va face prin sistemul de decontare al Depozitarului Central la Data Decontarii (in 

trei Zile Lucratoare de la Data Tranzactiei). Investitorii care au virat sume intr-unul din 
Conturile colectoare ale emisiunii, dar nu au subscris in Oferta, vor trasmite catre RCI o cerere 

scrisa pentru returnarea respectivelor sume. 

In cazul in care subscriitorul indica mai multe conturi pentru returnarea sumelor, RCI isi rezerva 

dreptul de a rambursa sumele cuvenite intr-un singur cont, oricare dintre cele mentionate de 

subscriitor in formularele de subscriere. 

In cazul inchiderii fara succes a Ofertei sumele platite in Perioada de Subscriere, mai putin 

comisioanele de transfer bancar, vor fi returnate investitorilor in termen de cinci zile 

lucratoare de la data inchiderii ofertei. 

In cinci Zile Lucratoare de la data emiterii de catre CNVM a raspunsului la notificarea privind 
rezultatele Ofertei, Managerul Ofertei va publica un anunt in doua ziare cu acoperire nationala 

privind gradul de subscriere.  
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Motive independente de Emitent sau Intermediar pot duce la intarzieri in procesarea datelor si 
intocmirea si trimiterea notificarii rezultatelor Ofertei catre CNVM. Prin urmare, nici Grupul de 

Distributie si nici Emitentul nu isi asuma nicio responsabilitate in caz de intarziere a restituirii 
sumelor cuvenite Investitorilor in caz de suprasubscriere a Ofertei. In acest caz, Emitentul nu 

are nici un fel de responsabilitate fata de investitori.  
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Reteaua de distributie 

Reteaua de distributie Raiffeisen Bank 

Nr 
crt 

Judet Denumirea Localitate Adresa Telefon 

1 ALBA Agentia Alba Alba Iulia 
Pta. I.C. Bratianu nr. 

20 
0258.811.271; 
0372.225.800; 

2 ARAD Agentia Arad Arad 
Str. Andrei Saguna 

nr.1-3 

0257.280.583; 
0257.307.600; 
0372.225.700; 

3 ARGES Agentia Arges Pitesti Str. Craiovei nr. 42 
0248 208.300; 
0372.224.800; 

4 BACAU Agentia Bacau Bacau 
Str. Dumbrava Rosie 

nr.2 

0234.206.400;  
0372.223.400; 
0372.800.876; 

5 BIHOR Agentia Bihor Oradea Str. Nufarului nr.30 
0259.406.800; 
0372.225.900; 

6 
BISTRITA 
NASAUD 

Agentia Bistrita Bistrita 
Str. Liviu Rebreanu 

nr.51 
0263.202.300; 
0372.226.300; 

7 
BISTRITA 
NASAUD 

Agentia Nasaud Nasaud Str. Granicerilor nr. 20 
0263.361.083; 
0723.801.186; 

8 BOTOSANI Agentia Botosani Botosani Calea Nationala nr. 68 
0231.511.356; 
0231.607.300; 
0372.223.100; 

9 BRAILA Agentia Braila Braila 
Str. Calea Calarasilor 

nr.34 
0239.606.120; 
0372.223.900; 

10 BRASOV Agentia Brasov Brasov 
Str. Mihail 

Kogalniceanu nr.3 
0268.308.300; 
0372.226.800; 

11 BRASOV Agentia Fagaras Fagaras Str. Republicii nr.27 
0268.213.614; 
0372.707.115; 

12 BUCURESTI Agentia Bucuresti Bucuresti 
Calea Victoriei nr 155, 

bl D1, tronson 6, 
parter, sect 1 

012.209.36.00; 
0372.707.046; 

13 BUCURESTI Agentia Lujerului Bucuresti 
B-dul Iuliu Maniu nr. 

16, bl. 14 sect 6 
021.430.03.49; 
0372.707.281; 

14 BUCURESTI Agentia Sebastian Bucuresti 
Str.Calea 13 

Septembrie nr.221-225, 
sect 5 

021.410.65.29 
021.410.54.00; 
0372.707.245; 

15 BUCURESTI Agentia Mosilor Bucuresti 
Calea Mosilor nr. 221 
bl 31A, corp A, sect 2 

021.210.84.09; 
0372.707.315; 

16 BUCURESTI Agentia Iancului Bucuresti 
Sos Iancului nr.2, bl 

113C 
021.250.00.12; 
0372.707.333; 

17 BUZAU Agentia Buzau Buzau 
Str. Nicolae Balcescu 

nr.2 
0238.720.293; 
0372.223.800 

18 CALARASI Agentia Calarasi Calarasi 
Str. Progresului nr. 27 

bl BBB 
0242.312.620; 
0372.224.200; 

19 
CARAS 
SEVERIN 

Agentia Resita Resita 
Pta. 1 Decembrie 1918 

nr. 4 
0255.212.017; 
0372.225.500; 

20 CLUJ Agentia Cluj Cluj-Napoca 
Str. Aviator Badescu 

nr.1 
0264.207.300; 
0372.226.400; 

21 CLUJ Agentia Manastur Cluj-Napoca 
Str. Bucegi nr.11, ap 

1A 
0264.452.361; 
0372.707.567; 

22 CLUJ Agentia Marasti Cluj-Napoca 
Str. Aurel Vlaicu nr.2, 

ap nr.91C 
0264.449.898; 
0372.707.337; 
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Nr 
crt 

Judet Denumirea Localitate Adresa Telefon 

23 CONSTANTA Agentia Constanta Constanta Str. Traian nr. 51 
0241.606.300; 
0372.224.100; 

24 CONSTANTA Agentia Mangalia Mangalia 
Sos. Constantei nr.30, 

bl H1 a, parter 
0241.751.443; 
0372.707.234; 

25 COVASNA 
Agentia Sfantul 

Gheorghe 
Sfantu 

Gheorghe 
Str. 1 Decembrie 1918 

nr.33-37 
0267.351.831; 
0372.226.700; 

26 DAMBOVITA Agentia Targoviste Targoviste 
Str. Calea Domneasca 

nr. 227 
0245.206.300; 
0372.224.500; 

27 DOLJ Agentia Dolj Craiova Str. Fratii Buzesti nr.17 
0251.307.300; 
0372.225.100; 

28 GALATI Agentia Galati Galati Str. Brailei nr. 31 
0236.410.550; 
0372.223.600; 

29 GIURGIU Agentia Giurgiu Giurgiu Str. Portului bl. 32 
0246.211.006; 
0372.224.600; 

30 GORJ Agentia Gorj Targu Jiu 
Str. Tudor 

Vladimirescu nr.17 

0253.206.301; 
0253.206.300; 
0372.225.300; 

31 HARGHITA 
Agentia Miercurea 

Ciuc 
Miercurea 

Ciuc 
Bdul Florilor nr.20, bl 

27 

0266.207.300; 
0266.207.302;  
0372.226.600; 

32 HUNEDOARA Agentia Deva Deva Str. Iuliu Maniu nr.18 
0254.213.911; 
0372.225.400; 

33 IALOMITA Agentia Ialomita Slobozia Bdul. Chimiei nr.13 
0243.212.822; 
0372.224.300; 

34 IASI Agentia Iasi Iasi Sos Nationala nr 23 

0232.210.130; 
0232.215.965; 
0232.215.964; 
0372.223.200; 

35 MARAMURES Agentia Maramures Baia Mare Str. Bdul Unirii nr.18 
0262.207.400; 
0372.226.200; 

36 MEHEDINTI Agentia Mehedinti 
Drobeta 
Turnu 
Severin 

Bdul T.Vladimirescu nr 
125-127 

0252.314.152; 
0372.225.200; 

37 MURES 
Agentia Targu 

Mures 
Targu Mures 

Str. Gheorghe Doja nr 
64-68 

0265.260.993; 
0372.226.500; 

38 NEAMT Agentia Neamt Piatra Neamt 
Pta. Stefan cel Mare 

nr.3 
0233.206.400; 
0372.223.300; 

39 OLT Agentia Olt Slatina 
Str. Tudor 

Vladimirescu nr.1-3 
0249.430.901; 
0372.224.900; 

40 PRAHOVA Agentia Prahova Ploiesti Str. Unirii nr. 2 
0244.406.400; 
0372.224.400; 

41 SALAJ Agentia Zalau Zalau Str Unirii nr. 19 
0260.606.300; 
0372.226.000; 

42 SATU MARE Agentia Satu Mare Satu Mare 
Piata 25 Octombrie,Bl 

05 
0261.714.785 
0372.226.100; 

43 SIBIU Agentia Sibiu Sibiu 
Piata Aurel Vlaicu, 
parter, etI si II 

0269.211.309; 
0372.226.900; 

44 SIBIU Agentia Medias Medias Str. I.C. Bratianu nr.3 
0269.834.301; 
0372.707.111; 

45 SUCEAVA Agentia Suceava Suceava 
Bdul George Enescu nr 

16 

0230.207.300; 
0230.207.305; 
0372.223.000 
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Nr 
crt 

Judet Denumirea Localitate Adresa Telefon 

 
46 

TELEORMAN Agentia Teleorman Alexandria 
Str. Av. Al.Colfescu 

nr.63 
0247.317.426; 
0372.224.700; 

47 TIMIS Agentia Timisoara Timisoara 
Str. Circumvalatiunii 

nr. 8-12 

0256.243.447; 
0256.242.095; 
0372.225.600; 

48 TULCEA Agentia Tulcea Tulcea Str. Grivitei nr 19 
0240.513.636; 
0372.224.000; 

49 VALCEA Agentia Valcea 
Ramnicu 
Valcea 

Str. Stirbei Voda, bl T1 
0250.702.300; 
0372.225.000; 

50 VASLUI Agentia Vaslui Vaslui 
Str. Stefan cel Mare bl 
94, sc C, D, nr 2-4 

0235.307.600; 
0372.223.500; 

51 VRANCEA Agentia Vrancea Focsani 
Str. Maior Gheorghe 

Pastia nr.1 

0237.206.300; 
0237.206.301; 
0372.223.700; 

 

Reteaua de distributie Raiffeisen Capital & Investment 

Bucuresti  

Piata Charles de Gaulle nr. 15, etaj 4, Bucuresti,  

sector 1, cod 011857 

Telefon: 021 306 12 31 

Bucuresti  

Calea Victoriei nr.155, bl D1, tronson 6, parter, sect 1 

Telefon: 021 209.36.00, 021 209 36 26, 0372.707.046 

 


