
 
 

 
 

 

RAPORT CURENT 

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

 

Data raportului: 11.02.2020 

Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A.  

Sediul social: Sat Sărățel, comuna Șieu-Măgheruș, DN 15A, KM 45+500, Judetul Bistrita-Nasaud 

Numar de telefon: 0374/461.529 

Numar de fax: 0263/231.221 

Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992 

Cod unic de inregistrare: RO3094980 

Capital social subscris si varsat: 133.780.650,80 lei  

Piata reglementată pe care se tranzactionează: Bursa de Valori Bucuresti 

 

Evenimente importante de raportat:  

Aprobarea fuziunii dintre subsidiarele Teraplast Recycling S.A. și Politub S.A., prin absorbția 

de catre Teraplast Recycling S.A. a societății Politub S.A. 

 

Consiliul de Administratie al TERAPLAST S.A., cu sediul în sat Săraţel, comuna Șieu-Magheruș, DN 

15A, km 45+500, județul Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub numarul 

J06/735/1992, având Codul unic de inregistrare 3094980, în ședinta din data de 10 februarie 2020 a 

aprobat, în calitate de actionar majoritar al subsidiarelor Teraplast Recycling S.A. și Politub S.A., 

participarea la adunarea generala extraordinara a acestor doua societati din data de 11.02.2020 si 

ordinea de zi a acestor adunari, votând favorabil pentru aprobarea fuziunii dintre societatea 

Teraplast Recycling S.A. și societatea Politub S.A., prin absorbția de catre societatea Teraplast 

Recycling a societății Politub S.A., în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 lit. a din Legea nr. 

31/1990 – Legea societăților, republicată și cu modificările ulterioare. 

În conformitate cu Proiectul de fuziune din data de 10.12.2019, vizat de Directorul ORC Bistrița 

Năsăud, publicat la data de 23.12.2019 pe paginile web ale societăților implicate în fuziune, 

www.trprecycling.ro, www.teraplastrecycling.com și www.politub.ro, sectiunea: Fuziunea dintre 

societatea Teraplast Recycling S.A. și societatea Politub S.A., (http://www.trprecycling.ro/fuziunea-

dintre-societatea-teraplast-recycling-sa-si-societatea-politub-sa/,  

https://teraplastrecycling.com/fuziunea-dintre-societatea-teraplast-recycling-sa-si-societatea-politub-

sa/, http://www.politub.ro/fuziunea-dintre-societatea-teraplast-recycling-sa-si-societatea-politub-sa/) 

precum și la data de 30.12.2019 pe pagina de internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului,  

fuziunea are la bază situațiile financiare auditate ale celor două societăți implicate la data de 30.06.2019. 

 

Ca urmare a fuziunii, societatea absorbită Politub S.A va fi dizolvată fără lichidare, urmând a fi radiată, 

iar patrimoniul acesteia va fi transmis în universalitatea sa către societatea absorbantă Teraplast 
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Recycling S.A., în schimbul atribuirii către acționarii Politub S.A. de acțiuni noi, emise de Teraplast 

Recycling S.A., în conformitate cu raportul de schimb stabilit în Proiectul de fuziune.  

 

Teraplast Recycling SA va continua să existe în forma juridică actuala, îsi va păstra sediul actual și 

obiectul principal de activitate. 

Teraplast Recycling S.A. va dobândi toate drepturile societății absorbite și, în mod corelativ, va fi ținută 

de obligațiile societății absorbite.  

Hotărârile Adunărilor Generale Extraordinare ale Acționarilor societăților Teraplast Recycling S.A.  

respectiv Politub S.A. privind aprobarea fuziunii adoptate la data de 11.02.2020 vor fi depuse la Oficiul 

Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrita-Năsăud, competența de verificare a legalității 

hotărârilor asupra fuziunii revenind instanței de judecată. 

Fuziunea va deveni efectivă numai de la data la care va fi efectuată înregistrarea în Registrul 

Comertului a ultimei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor care aproba fuziunea, conform art. 

249 litera (b) din Legea nr. 31/1990 – Legea societăților, republicată și cu modificările ulterioare. 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Dorel Goia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pentru relatii suplimentare va rugam sa ne contactati la numarul de telefon +4 0741 270 439, e-mail: 
alexandra.sica@teraplast.ro, persoana de contact Alexandra Sica – Manager PR. 

mailto:alexandra.sica@teraplast.ro

