
 

 

 

 

 

 

RAPORT CURENT 

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

  

Data raportului: 16.04.2020  

Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A.  

Sediul social: Sat Saratel, comuna Sieu-Magherus, DN 15A, KM 45+500, Judetul Bistrita-Nasaud 

Telefon/Fax: 0263/238.202; 0263/231.221  

Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992  

Cod unic de inregistrare: RO3094980  

Capital social subscris si varsat: 133.780.650,80 lei  

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti  

 

Evenimente importante de raportat: Recomandari adresate actionarilor cu privire la utilizarea 

mijloacelor electronice/de interactiune la distanta cu privire la sedintele A.G.O.A. si A.G.E.A. Teraplast 

S.A. din 29/30 aprilie 2020 in contextul situatiei generate de COVID-19 

 

Având în vedere instituirea stării de urgență la nivel național, ordonanțele militare privind măsuri le de 

prevenire a răspândirii COVID-19, limitările privind adunările de persoane şi ținând cont de prevederile 

Regulamentului ASF nr. 5/2020 pentru adoptarea unor măsuri referitoare la desfăşurarea adunărilor generale 

ale emitenţilor pe perioada existenţei stării de urgenţă generate de COVID-19,  

Teraplast SA recomandă acționarilor săi să folosească mijloacele electronice de transmitere la distanță, 

inclusiv votarea prin corespondență, cu privire la Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (AGOA) şi, 

respectiv, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) convocate pentru data de 29/30.04.2020. 

În acest scop, astfel cum se mentioneaza si in cuprinsul Convocatorului pentru sedintele A.G.O.A., respectiv 

A.G.E.A. convocate pentru 29/30.04.2020, recomandăm tuturor acționarilor societății următoarele 

măsuri de protecție si prevenție: 

• accesarea materialelor aferente sedintei A.G.O.A. si A.G.E.A., în format electronic, disponibile 

pe site-ul societatii https://www.teraplast.ro/wp-content/uploads/2020/03/Raport-curent-convocator-

AGA_29.04.2020.pdf, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică, prin 

poştă, servicii de curierat sau a ridicării în mod personal, de la sediul societăţii; 

• transmiterea, prin e-mail, la adresa secretariatCA@teraplast.ro, a propunerilor de introducere de 

noi puncte pe ordinea de zi sau, după caz, a proiectelor de hotărâre pentru punctele incluse sau 

propuse a fi incluse pe ordinea de zi şi a întrebărilor cu privire la sedinta A.G.O.A. si A.G.E.A. cu 

evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poştă, servicii de curierat 

sau a depunerii în mod personal la registratura emitentului de către acţionari; 
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• transmiterea de către acţionari a împuternicirilor generale sau, după caz, a împuternicirilor 

speciale prin e-mail, la adresa secretariatCA@teraplast.ro, sub semnatură electronică extinsă, cu 

evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poştă, servicii de curierat 

sau a depunerii în mod personal la registratura emitentului; 

• votarea prin corespondenţă şi, de preferinţă, prin e-mail, la adresa secretariatCA@teraplast.ro, 

prin transmiterea buletinului de vot sub semnatură electronică extinsă, însoțit de documentele 

menționate în convocator cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică 

prin poştă, servicii de curierat sau a depunerii în mod personal la registratura emitentului; 

 

De asemenea, Teraplast S.A. aduce la cunostina actionarilor, cu privire la sedintele A.G.O.A., respectiv 

A.G.E.A. convocate pentru 29/30.04.2020, urmatoarele: 

• posibilitatea ca Teraplast S.A. să aplice restricţiile în vigoare la data desfăşurării adunărilor generale a 

acţionarilor, cu privire la limitarea numărului de participanţi la evenimente desfăşurate în spaţii închise, numai 

în funcţie de deciziile exprese adoptate de autorităţi; 

• atragem atenția asupra faptului că, participarea la evenimente/întruniri publice desfăşurate în spaţii 

închise, în condiţiile impuse de autorităţi în momentul desfășurării lor, pot expune participanţii la o posibilă 

contaminare cu coronavirusul SAR-CoV-2, iar Teraplast S.A. şi/sau conducerea Teraplast S.A. nu ar putea fi 

ţinute răspunzătoare pentru un astfel de risc. 

 

În funcție de evoluția situației provocată de COVID-19, între momentul prezentului raport curent şi data ținerii 

adunărilor generale ale acționarilor, TERAPLAST S.A. va adopta măsurile corespunzătoare, impuse de 

autorități, cu informarea în mod corespunzător a acționarilor Societății. 

 

Reamintim actionarilor societatii ca in convocatorul A.G.O.A. si A.G.E.A. disponibil in sectiunea dedicata AGA 

din data de 29 aprilie 2020 de pe websiteul Teraplast, la link-ul https://www.teraplast.ro/wp-

content/uploads/2020/03/Raport-curent-convocator-AGA_29.04.2020.pdf, sunt disponibile instructiunile 

referitoare la participarea la sedintele A.G.O.A. si A.G.E.A. din data de 29/30.04.2020, precum si cu privire la 

procuri, buletine de vot prin corespondenta, modalitatea de transmitere a procurilor si buletinelor de vot prin 

corespondenta, si alte elemente conexe. 

Director General 

Alexandru Stanean 

 

 

 

 

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