
 

 

RAPORT CURENT 

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

Data raportului: 21.02.2023 

Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A. 

Sediul social: Sat Sărațel, comuna Șieu-Măgheruș, Calea Teraplast, nr.1, Județul Bistrița-Năsăud 

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: 217.900.035,80 lei 

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

Simbol de piata: TRP 

Evenimente importante de raportat: Document de informare cu privire la alocarea cu titlu gratuit de 

acțiuni către angajații, membrii conducerii societăților din Grupul Teraplast, administratorii și 

directorii executivi ai Societății 

Va informam ca in baza Hotararii A.G.E.A. din data de 28.04.2022, un numar de 2.670.000 actiuni TRP vor fi 

atribuite catre personalul din cadrul Grupului Teraplast, cu titlu gratuit, în cadrul unui program stock option plan. 

Oferirea de acțiuni cu titlu gratuit (în cadrul unui program de tip Stock Option Plan) face parte din schema de 

remunerare a angajaților, membrilor conducerii societăților din Grupul Teraplast, a administratorilor și a 

directorilor executivi ai Societății si din strategia de fidelizare a acestora. Menționăm că actiunile alocate, care 

fac subiectul prezentului raport, sunt acordate în urma analizei performanțelor din perioada 2020-2021. Acestea 

reflectă și rezultatele record înregistrate în 2021, și sunt în linie cu strategia Grupului privind retenția 

personalului cheie. Conform politicii de remunerare TeraPlast, alocarea efectivă a acțiunilor are loc după 12 luni 

de la încheierea perioadei pentru care se acordă. 

Anexam Documentul de informare intocmit conform legislatiei in vigoare. 

  ________________ 

ALEXANDRU STÂNEAN 

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. 

mailto:investor.relations@teraplast.ro


 

 

Document de informare cu privire la alocarea cu titlu gratuit de acțiuni către angajații, membrii conducerii 

societăților din Grupul Teraplast, administratorii și directorii executivi ai Societății a unui număr de 

2.670.000 acțiuni 

(Document de informare conform Regulamentului UE nr. 1129/2017 si 

Regulamentului ASF nr. 5/2018) 

 

1.Persoane responsabile 

1.1. Numele şi funcţia persoanelor fizice sau denumirea şi sediul persoanelor juridice responsabile pentru 

informaţiile incluse în documentul de prezentare: 

Societatea TERAPLAST S.A. – cu sediul în sat Săraţel, comuna Şieu-Măgheruş, Calea Teraplast, nr. 1, judetul 

Bistrita-Nasaud, cod postal 427301, tel/fax. 0374/461.529, 0263/231.221, inregistrata la Oficiul Registrului 

Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud sub nr. J06/735/1992, avand CUI 3094980, reprezentata prin 

Dl. Alexandru STÂNEAN – Director General; 

1.2. Declaraţii ale persoanelor responsabile menţionate la pct. 1.1. din care să reiasă că informaţiile incluse în 

documentul de prezentare sunt, după cunoştinţele lor, în conformitate cu realitatea: 

Verificând conținutul acestui document de informare, Teraplast SA, reprezentată de către Alexandru Stânean – 

Director General, acceptă responsabilitatea pentru conținutul acestuia si confirmă că, după cunoștințele sale, 

informațiile furnizate sunt in conformitate cu realitatea si nu conțin omisiuni sau declarații neadecvate de natură 

să afecteze semnificativ conținutul documentului de informare. 

2.Informaţii despre emitent 

2.1. Denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare şi numărul de ordine în oficiul registrului comerţului. 

Numele emitentului:   TERAPLAST S.A.; 

Adresa emitentului:   sat Săraţel, comuna Şieu-Măgheruş, Calea Teraplast, nr.1, județul Bistrița-

Năsăud, cod poștal 427301; 

Înregistrarea societății:  înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de lângă Tribunalul Bistrița –

Năsăud sub numarul J06/735/1992, având cod unic de înregistrare RO 3094980; 

2.2. Capitalul social: 

- valoarea capitalului subscris şi vărsat:  217.900.035,80 lei; 

- numărul de acţiuni emis: 2.179.000.358 actiuni; 

- valoarea nominală a unei acţiuni: 0,10 lei; 

 

3. Informaţii cu privire la oferirea sau atribuirea  de acțiuni către angajații, membrii conducerii societăților din 

Grupul Teraplast, administratorii și directorii executivi ai Societății 

3.1. Actele decizionale prin care s-a hotărât oferirea sau atribuirea de acțiuni către angajații, membrii 

conducerii societăților din Grupul Teraplast, administratorii și directorii executivi ai Societății: 

Prin Decizia C.A. nr. 2 din data de 17 februarie 2022, s-a decis ca un număr de maxim 2.670.000 acțiuni care 

urmeaza sa fie achiziționate în cadrul programului de Stock Option Plan, sa fie oferite cu titlu gratuit către 



 

 

angajații, membrii conducerii societăților din Grupul Teraplast, administratorii și directorii executivi ai Societății, 

și s-a aprobat lista cu persoanele care vor beneficia de programul de Stock Option Plan precum și criteriile de 

eligibilitate care trebuie îndeplinite de aceștia.  

Prin Hotărârea A.G.E.A. a Societății nr. 1 din data de 28 aprilie 2022 (publicată in Monitorul Oficial al Romaniei 

nr. 2140 din data de 20 mai 2022), s-a aprobat rascumpararea unui numar de maxim 2.760.000 acțiuni cu 

valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune, la un preț minim egal cu prețul de piața de la BVB din momentul efectuării 

achiziției și un preț maxim de 2 lei/actiune, in limita unui buget de 5.520.000 lei, pentru o perioada de maxim 18 

luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, în cadrul unui program 

stock option plan, în vederea implementării unui sistem de remunerare a angajaților, membrilor conducerii 

societăților din Grupul Teraplast, a administratorilor și a directorilor executivi ai Societății, care să asigure 

respectarea principiului performanței pe termen lung și a unui program de fidelizare a personalului ("SOP"), 

respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administratie, pentru aducerea la indeplinire a acestei hotarari.  

În cadrul programului de Stock Option Plan, Societatea a răscumpărat până la data prezentului document, un 

număr de 2.667.459 acțiuni, care, alaturi de cele 2.541 actiuni care au intrat in contul Societății în urma aplicării 

algoritmului şi rotunjirii rezultatelor la întregul inferior ca urmare a procesării majorărilor de capital social, vor 

fi distribuite cu titlu gratuit către angajații, membrii conducerii societăților din Grupul Teraplast, administratorii 

și directorii executivi ai Societății (“beneficiarii SOP”). 

Conform deciziei C.A. nr. 3 din data de 20 februarie 2023, atribuirea acțiunilor cu titlu gratuit va avea loc la data 

de 22 februarie 2023 către beneficiarii SOP,  care la aceasta data îndeplinesc condițiile de eligibilitate aferente 

programului de Stock Option Plan, în cuantumul determinat prin aplicarea criteriilor de eligibilitate. 

Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor de la societate către beneficiarii SOP se va face după 

transmiterea prezentului document si a documentelor aferente transferului, conform legislației în vigoare, către 

Depozitarul Central. 

În cazul în care avem de-a face cu o majorare de capital social – Nu este cazul  

 

3.2. Descrierea majorării capitalului social:  

- motivul majorării capitalului social; 

- suma cu care s-a hotărât majorarea capitalului social;  

- numărul de acţiuni emise pentru majorarea capitalului social;  

- numărul de acţiuni oferite actualilor sau foştilor membri ai conducerii sau angajaţi.  

Nu este cazul 

 

3.3. Descrierea operațiunii: motivul oferirii de acţiuni, numărul total de acțiuni oferite, numărul de valori 

mobiliare oferite individual pe categorii de investitori 

Operatiunea consta in achizitionarea de catre societate a propriilor actiuni, cu scopul alocarii unui numar de 

2.670.000 actiuni (simbol TRP) in vederea implementarii unui sistem de remunerare a angajaților, membrilor 



 

 

conducerii societăților din Grupul Teraplast, a administratorilor și a directorilor executivi ai Societății, care să 

asigure respectarea principiului recompensării performanței pe termen lung și asigurarea unui program de 

fidelizare a salariaților. 

Conform Deciziei Consiliului de Administrație nr. 2 din data de 17 februarie 2022 și Deciziei Consiliului de 

Administrație nr. 3 din data de 20 februarie 2023, un număr de maxim 2.670.000 acțiuni vor fi distribuite cu titlu 

gratuit către angajații, membrii conducerii societăților din Grupul Teraplast, administratorii și directorii executivi 

ai Societății. Acțiunile distribuite sunt acordate în urma analizei performanțelor din perioada 2020-2021, 

reflectând și performanțele record înregistrate în anul 2021. De asemenea, sunt în linie cu strategia Grupului 

privind retenția personalului cheie. Conform politicii de remunerare TeraPlast, alocarea efectivă a acțiunilor are 

loc după 12 luni de la încheierea perioadei pentru care se acordă. 

 

3.4. Descrierea tipului şi clasei de valori mobiliare ce sunt oferite sau atribuite.  

Valorile mobiliare oferite sunt acțiuni nominative dematerializate, tranzacționate la categoria Standard la Bursa 

de Valori București, simbol TRP. 

3.5. Perioada pentru subscrierea acţiunilor: 

Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor de la societate către angajații, membrii conducerii 

societăților din Grupul Teraplast, administratorii și directorii executivi ai Societății se va face după transmiterea 

prezentului document si a documentelor aferente transferului, conform legislației în vigoare, către Depozitarul 

Central. 

3.6. Preţul de subscriere 

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 2 din data de 17 februarie 2022 și prin Decizia Consiliului de 

Administrație nr. 3 din data de 20 februarie 2023, s-a hotărât alocarea cu titlu gratuit către angajații, membrii 

conducerii societăților din Grupul Teraplast, administratorii și directorii executivi ai Societății a celor 2.670.000 

acțiuni, în limita determinată de aplicarea criteriilor de eligibilitate aferente programului de Stock Option Plan. 

3.7. Intermediarul care a ajutat emitentul la întocmirea documentului de prezentare 

 Nu este cazul. 

3.8. Orice alte informaţii considerate importante de către emitent sau de către A.S.F. 

Conform Regulamentului (UE) 2017/1.129, art. 1 alin 4 lit. i), obligaţia de a întocmi şi publica un prospect nu se 

aplică în cazul admiterii la tranzacţionare pe o piata reglementata a următoarelor valori mobiliare: valorile 

mobiliare oferite, atribuite sau care urmează să fie atribuite foştilor sau actualilor membri ai conducerii sau 

angajaţi de către angajatorul lor sau de către o întreprindere afiliată, cu condiţia să fie pus la dispoziţie un 

document care conţine informaţii despre numărul şi natura valorilor mobiliare, precum şi despre motivele şi 

detaliile ofertei sau ale atribuirii; 

Emitent         

TERAPLAST SA        

DIRECTOR GENERAL 

ALEXANDRU STÂNEAN 

 


