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RAPORT CURENT 

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

  

  

Data raportului: 20.01.2021 

Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A. 

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

Telefon/Fax: 0263/238.202; 0263/231.221 

Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992 

Cod unic de inregistrare: 3094980 

Capital social subscris si varsat: 174.320.047,80 lei 

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

Simbol de piata: TRP 

  

Evenimente importante de raportat:  

În cadrul ședinței Consiliului de Administrație al TeraPlast SA din data de 20 ianuarie 2021, 

membrii consiliului au decis, la propunerea dlui Dorel Goia, numirea domnului Lucian Anghel 

în poziția de administrator neexecutiv provizoriu. 

Dl Lucian Anghel este doctor în economie, licențiat în cibernetică și informatică economică, 

absolvind la Georgetown University Washington un curs postuniversitar. Are o experiență de 

25 de ani în domeniul financiar-bancar, ocupând de-a lungul timpului numeroase poziții de 

conducere precum economist-șef, coordonator al planului de structurare în vederea 

privatizării, trezorier adjunct, director de strategie, CEO al unor instituții precum bănci sau un 

fond de pensii.  

De asemenea, a fost membru în Consiliul de Administrație al unor asset manageri - 

fonduri mutuale și a activat ca expert extern al Băncii Mondiale. Timp de 8 ani, dl Anghel a 

fost Președintele Consiliului Bursei de Valori București, iar în prezent ocupă poziția de CEO 

la Banca Românească SA și Vicepreședinte al Bittnet Systems SA.  

Dl Lucian Anghel este unul dintre fondatorii Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din 

România - servind ca primul președinte al asociației. Dl Anghel este (co)autor de cărți de 

specialitate, predând la facultăți precum SNSPA și ASE. 
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Decizia Consiliului vine ca urmare a încetării mandatului de administrator neexecutiv a dlui 

Răzvan Lefter. Dl Lefter a făcut parte din Consiliul de Administrație TeraPlast timp de 6 ani, 

reprezentând fondul de investiții KJK Balkan Holding, care a deținut o participație de 10,05% 

din TeraPlast SA. În luna noiembrie 2020, fondul anterior menționat și-a vândut întreaga 

participație deținută până la acel moment în companie. 

Poziția de administrator neexecutiv provizoriu va fi deținută de către dl Anghel până la 

întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28 aprilie 2021. 

 

 _________________ 

ALEXANDRU STANEAN 

CEO TeraPlast S.A. 

 

 

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la 

e-mail investor.relations@teraplast.ro sau tel. +40 741 270 439 – persoana de contact: Alexandra 

Sica. 
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