
Acþiunea TeraPlast – vedeta
Bursei de Valori Bucureºti,

în ultimii doi ani
lOvidiu ªerdean, IFB Finwest: “Compania a fost generoasã cu investitorii prin dividendele acordate”l Iustin Terciu, BT Capital Partners: “TeraPlast nu este
o companie care sã-ºi fi atins potenþialul de creºtere”l Randament total de aproape 250% pentru acþiunile TRP, de la începutul anului

A
cþiunile producãtorului de
materiale de construcþii
TeraPlast (TRP) au avut o
evoluþie spectaculoasã în
ultimii mai bine de doi
ani, fiind printre cele mai
cãutate titluri de la Bursa

de Valori Bucureºti (BVB), în condi-
þiile în care, pe fondul unor rezultate fi-
nanciare foarte bune, a alocãrilor de
acþiuni gratuite ºi dividende cu randa-
mente ridicate, titlurile TRP au avut
cea mai mare rentabilitate din indicele
BET, atât anul trecut cât ºi pânã acum
în acest an.

Dinamica, ce a dus la creºterea pu-
ternicã a capitalizãrii bursiere ºi a rula-
jelor, a fãcut ca TeraPlast sã fie inclusã
în indicii de pieþe emergente ai FTSE
Russell, astfel încât în prezent, pe
lângã faptul cã este o alegere predilec-
tã pentru investitorii locali, inclusiv
fonduri de pensii, compania se aflã pe
radarele unor investitori internaþionali
de calibru.

Ovidiu ªerdean, IFB
Finwest: “Compania
activeazã într-un domeniu
de mare interes ºi are un
management bun, ce a
generat profituri
consistente”

Legat de evoluþia acþiunilor compa-
niei din Bistriþa, Ovidiu ªerdean, bro-
ker în cadrul IFB Finwest, ne-a tran-
smis: “TeraPlast, aceastã «Banca
Transilvania» a construcþiilor, a fost
una dintre vedetele bursei din ultimii
ani. Bineînþeles cã, nu a fost nimic
întâmplãtor. La baza acestei evoluþii
am avut un cluster de elemente - do-
meniul de activitate de mare interes ºi
un management bun, ce a generat
profituri consistente”.

În plus, brokerul subliniazã cã Te-
raPlast a fost generoasã cu investitorii
prin dividendele acordate, mai ales în
urma vânzãrii a douã divizii (Steel ºi
linia de business Profile de Tâmplãrie)

ale sale.
“Achiziþia Somplast, precum ºi

dezvoltarea de noi linii de business,
creeazã o perspectivã pozitivã ºi
pentru viitor”, spune Ovidiu ªerde-
an, adãugând: “Includerea TeraPlast

în indicele CECE MID CAP al Bur-
sei de Valori de la Viena precum ºi în
indicii Small Cap ºi Global All Cap
ai FTSE Russell, a dus la o creºtere a
vizibilitãþii companiei la nivel inter-
naþional”.

Iustin Terciu, BT Capital
Partners: “TeraPlast este un
business dinamic ºi focusat pe
dezvoltare, ceea ce creeazã
entuziasm investitorilor”

Iustin Terciu, Junior Equity Analist în
cadrul BT Capital Partners, parte a Gru-
pului Banca Transilvania, ne-a transmis:
“TeraPlast este o companie ce a avut o
evoluþie fulminantã, cu precãdere în ul-
timii doi ani. Traseul cu o pantã puternic

ascendentã a început, credem noi, odatã
cu introducerea companiei în indicele
BET (n.r. martie 2020), eveniment ce a
adus mai multã atenþie asupra sa.

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 4)

ALEXANDRU STÂNEAN, CEO TERAPLAST:

„Nu ne simþim limitaþi de
graniþele României”

Reporter: Anul acesta, TeraPlast a
împlinit 125 de ani de activitate, ani-
versare pe care compania o serbeazã
probabil în cea mai bunã perioadã a sa
de la înfiinþare. Care consideraþi cã au
fost principalii factori care au dus la
aceastã performanþã?

Alexandru Stânean: Probabil cã
cea mai bunã amprentã pe care un
istoric îndelungat o lasã în cultura
unei companii este tradiþia lucrului
bine fãcut. Munca ta este validatã de
timp. E condiþie necesarã, dar nu ºi
suficientã. E nevoie de determinare,
de spirit inovativ pentru cã mediul e
dinamic ºi cere adaptare. Ansamblul
trebuie, însã, susþinut de o eticã solidã
în afaceri.

Toate aceste trãsãturi au fost
dobândite în timp, cultivate pânã la
statutul de principii fundamentale. Ne
purtãm cu mândrie tradiþia de 125 de
ani ºi lucrãm intens sã prelungim isto-
ria Grupului. Avem o orientare cãtre
creºtere acceleratã, face parte din
ADN-ul nostru, iar toate proiectele no-
astre, de achiziþii, de investiþii, urmã-
resc evoluþia durabilã pe termen lung.

Ne adaptãm în permanenþã, adop-

tãm cele mai noi tehnologii pentru a fi
competitivi. Inovãm constant produ-
se ºi procese de producþie pentru a
dezvolta portofolii complete de pro-
duse, la standarde internationale.
Avem parteneriate de lungã duratã cu
clienþii ºi furnizorii noºtri ºi avem ca-
pacitatea sã fructificãm oportunitãþi
de piaþã.

Oamenii care compun echipa Te-
raPlast au expertiza si determinarea
necesare implementãrii cu succes a
planurilor de dezvoltare. Avem echipe
de vânzãri puternice ºi cu experienþã în
piaþã, avem studii de piaþã pe care le
analizãm ºi suntem parte din cele mai
importante asociaþii pentru a fi la cu-
rent cu trendurile pieþei.

În acelaºi timp, ne bucurãm de
încrederea acþionarilor noºtri care sus-
þin aceste planuri. Prin urmare, când
aniversãm 125 de ani ne uitãm la viitor
ºi considerãm cã suntem într-un mo-
ment în care avem puterea sã creºtem
mult de acum încolo.

A CONSEMNAT

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 4)
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TeraPlast în
cifre
Î

n intervalul ianuarie – septem-
brie 2021, vânzãrile grupului Te-
raplast au însumat 451.044.553
lei, din care 67,7% pe segmentul

instalaþii ºi reciclare, aproximativ
24% la granule (lider pe piaþa internã
cu 34%) , 7% la confecþii tâmplãrie,
2,3% din ambalaje flexibile.

Pentru primele nouã luni din
acest an, TeraPlast a raportat un
profit net de aproape 43,26 mi-
lioane de lei, cu 41% peste cel
din perioada ianuarie-septem-
brie 2020.

Grupul a trecut printr-o re-
organizare, în perioada 2020 –
2021, ºi în prezent include cinci firme -
respectiv TeraPlast (producãtor de
þevi, granule ºi profile din PVC) – so-
cietate parentalã ºi filialele Teraglass
Bistriþa SRL (producãtor de ferestre ºi
uºi din PVC), TeraPlast Recycling SA
(reciclare), TeraBio Pack SRL (produ-
cãtor de ambalaje biodegradabile, res-
pectiv pungi ºi saci de gunoi biodegra-
dabili), Somplast (producãtor de am-
balaje flexibile), ultima fiind preluatã
recent -, iar TeraSteel Bistriþa,
TeraSteel DOO Serbia (panouri ter-
moizolante) ºi Wetterbest SRL (þigle
metalice) au fost vândute grupului
Kingspan (Irlanda).

TeraPlast Hungaria Kft. (distribui-
tor) împreunã cu business-ul de profile
tâmplãrie al TeraPlast SA au fost
vândute cãtre Dynamic Selling Group,
în septembrie 2020.

Ca urmare a acestei reorganizãri,
grupul pare cã ºi-a modificat strategia

de dezvoltare, urmãrind mai
degrabã o extindere ºi consoli-
dare pe piaþa internã, compara-
tiv cu anii anteriori în care pã-
trunsese prin structuri proprii
în Serbia ºi Ungaria. De altfel,
grupul are, în acest an, investi-
þii de 32 de milioane de euro ºi
urmãreºte sã se extindã pe pia-

þa ambalajelor flexibile ºi sã devinã li-
der pe acestã piaþã, estimatã la aproxi-
mativ 300 milioane euro. De aseme-
nea, grupul mizeazã pe investiþiile
publice în reþelele locale de apã ºi ca-
nalizare.

TeraPlast deþine active în valoare de
837.789.612 lei, cu +14,5% compara-
tiv cu decembrie 2020, dar cu o
creºtere semnificativã a activelor cir-
culante (creanþe). Valoarea capitaluri-
lor proprii este de 585.862.537 lei
(creºtere 75% faþã de dec.2020, la
rezultatul reportat la profit).

(continuare în pagina 3)

VALENTIN

M. IONESCU

Alexandru Stânean: "Fabrica nouã de ambalaje
biodegradabile, în care am investit 12 milioane de

euro, este miezul portofoliului de ambalaje flexibile,
completat cu active preluate prin operaþiuni M&A ºi

alte proiecte aflate în derulare".
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Parcursul TeraPlast la
Bursa de Valori Bucureºti

A
cþiunile companiei TeraPlast
au început sã fie tranzacþio-
nate la Bursa de Valori Bu-
cureºti, sub simbolul TRP,
începând cu data de 2 iulie
2008.
TeraPlast, cel mai mare pro-

cesator de PVC din þarã la vremea respec-
tivã, a derulat, în aprilie 2008, o ofertã
publicã iniþialã prin intermediul cãreia a
atras de la investitori circa 13 milioane
de euro (51 de milioane de lei) în schim-
bul a 25% din companie. Oferta derulatã
în perioada 7 -17 aprilie 2008 pentru
vânzarea celor 49,6 milioane de acþiuni
oferite a fost suprasubscrisã, iar societa-
tea a avut per total cel mai mare IPO
încheiat cu succes în anul 2008, în condi-
þiile nefavorabile ale pieþei de capital de
atunci, asociate debutului crizei finan-
ciare globale.

La vremea IPO-ului, TeraPlast înregis-
tra o cifrã de afaceri anualã (2007) de pu-
þin peste 70 de milioane de euro, în
creºtere cu 49%, iar estimarea pentru
2008 era pentru o creºtere de 30% a afa-
cerilor. Totodatã, TeraPlast avea planifi-
cate la listare investiþii de 66 milioane de
euro în perioada 2008-2013 pentru ex-
tinderea capacitãþilor de producþie, di-
versificarea portofoliului de produse ºi
optimizarea activitãþii interne.

Grupul “TeraPlast” includea, la vre-
mea listãrii, firmele Plastsistem (ulterior
TeraSteel) ºi Politub, în cadrul cãrora Te-
raPlast deþinea participaþii de 70%, res-
pectiv 50%. TeraPlast avea, de aseme-
nea, patru acþionari principali înainte de
oferta publicã: SIF Banat-Criºana
(13,08%), Marley Ungaria, membrã a
grupului belgian Aliaxis (9,22%), ºi
douã persoane fizice, respectiv Dorel
Goia (39,36%) ºi CEO-ul de atunci
Emanuel Viciu (24,53%).

Conducerea spunea, la vremea
IPO-ului, cã societatea nu are în vedere
acordarea de dividende, în condiþiile în
care compania derula un amplu program
de investiþii de câteva zeci de milioane de
euro, dar se avea în vedere acordarea de
dividende dupã anul 2010.

2008 - 2012
În ciuda listãrii de succes, cotaþia tit-

lului TeraPlast a urmat direcþia generalã
de corecþie a pieþei locale pânã în luna
martie 2009, mai precis pânã în data de
10 martie, când, de altfel, a fost înregis-
trat în SUA “bottom-ul lui Haines” (eng.
“Haines bottom”, numit dupã jurnalistul
CNBC Mark Haines care a nimerit ziua),
cum se numeºte minimul pieþei bear pri-
lejuit de criza financiarã globalã din
2007-2008 ºi recesiunea subsecventã.
De menþionat cã la 1 octombrie 2008 tit-
lurile TRP au fost incluse în indicele
compozit BET-C, iar pe parcursul anilor
dificili din pieþele financiare de atunci
conducerea a implementat mai multe
programe de rãscumpãrare de acþiuni
proprii care au oferit sprijin cotaþiei
titlului TRP.

Ca rãspuns la recesiunea începutã în
2008, TeraPlast ºi-a redus bugetul de in-
vestiþii pentru 2009 cu 42% ºi a trimis în
ºomaj 7,4% din angajaþi.

Din martie 2009, cotaþia TRP a reve-
nit pe creºtere ºi a continuat raliul - în
consens cu direcþia generalã a pieþei
(BET) - pânã în luna aprilie a anului
2010. Pe parcurs, TeraPlast a anunþat re-
zultate surprinzãtoare – precum profitul
net de 605.000 de euro din primele trei
luni ale lui 2009, în ciuda reducerii afa-
cerilor cu 28%, sau cel de 1,51 milioane
de euro de pe primele ºase luni în ciuda
scãderii afacerilor cu 14%, faþã de perio-
ada similarã din 2008, ori profitul net de
2,69 milioane de euro la 9 luni.

În anii 2009-2010, compania ºi-a re-
locat activitatea de producþie la marginea

Bistriþei, în acelaºi timp mãrind capacita-
tea ºi diversificând portofoliul de produ-
se, a început procesul de extindere regio-
nalã, iar în ciuda dificultãþilor masive din
sectorul de construcþii, a mediului gene-
ral economic dificil ºi a întârzierilor la
plãþile pentru proiectele publice, compa-
nia a continuat sã livreze rezultate poziti-
ve, raportând profituri - dar ºi afaceri - în
creºtere, în condiþiile reducerii costurilor
ºi menþinerii dinamicii activitãþii.

Încã din perioada de final a anului
2010, analiºtii recomandau “acumula-
rea” acþiunilor TRP pornind de la premi-
sa cã afacerile societãþii vor creºte, mai
ales dupã 2012-2013, când se aprecia cã
statul va începe sã investeascã în in-
frastructurã. În ciuda perspectivei opti-
miste, în contextul reaprinderii recesiu-
nii ca urmare a politicilor de austeritate
obligatorii pentru corectarea dezechili-
brelor macroeconomice, cotaþia TRP a
intrat într-un bear market prelungit întoc-
mai pânã spre finalul lui 2012, când si-
tuaþia economicã a început per total sã se
îmbunãtãþeascã iar încrederea în capaci-
tatea statului de a îºi plãti datoriile a fost
restabilitã.

Per total, TRP a urmãrit evoluþia BET
în perioada aprilie 2010-final de 2012, cu
menþiunea cã în finalul lui 2011 acþiunile
companiei au fost incluse în indicele ex-
tins BET-XT. În perioada respectivã,
compania a continuat investiþiile ºi a
continuat sã livreze rezultate relativ
pozitive.

Minimul istoric al titlurilor TRPa fost
atins la mijlocul lunii octombrie 2012,
lunã în care mai multe fonduri de investi-
þii administrate de finlandezii de la KJK
Capital, concentrat pe companii indus-
triale, au intrat la cumpãrare pe acþiunile
TeraPlast ºi au ajuns la o deþinere de
6,31%.

În ianuarie 2011, Consiliul de Admi-
nistraþie al societãþii a decis externaliza-
rea Diviziei de Ferestre ºi crearea unei
companii distincte, numitã “TeraGlass”.

SIF Banat - Criºana
ºi-a lichidat
deþinerea de 11,34%
din TRP în martie
2014 pentru 6,5
milioane de lei;
cumpãrãtorul a fost
Dorel Goia

În perioada 2013 - 2017, în condiþiile
reluãrii creºterii economice într-un ritm
accelerat, cotaþia TeraPlast a înregistrat
un raliu susþinut pe fondul investiþiilor
realizate în capacitãþile de producþie ºi a
rezultatelor livrate acþionarilor.

Compania a revenit pe profit în 2013,
raportând în februarie 2014 un profit net
de 3,46 milioane de lei ºi o scãdere a ci-
frei de afaceri la 226,6 milioane de lei de
la 239,6 milioane de lei în 2012. La vre-
mea respectivã, cei mai importanþi acþio-
nari ai companiei erau Dorel Goia
(35,33%) ºi SIF Banat-Criºana
(11,34%). Ulterior, în martie 2014, SIF
Banat - Criºana ºi-a lichidat deþinerea la
TeraPlast, cel care a achiziþionat pache-
tul SIF1 fiind Dorel Goia. Tranzacþia s-a
realizat la preþul de 0,2 lei/acþiune,
printr-un “deal” de 6,5 milioane de lei
(1,4 milioane de euro).

În acelaºi timp, în 2013, fondurile de
investiþii administrate de finlandezii de
la KJK Capital au ajuns la o deþinere de
peste 10% în august 2014.

TRPa continuat raliul susþinut de fun-
damentale - profit net de 8,9 milioane de
lei în 2014 faþã de 5,2 milioane de lei în
2013 ºi majorarea estimãrilor de venituri

în urmãtorii ani pânã la peste 100 de mi-
lioane de euro în 2016 - ºi cotaþia a explo-
dat de-a dreptul începând cu luna mai a
anului 2015. În data de 6 martie 2015,
conducerea TRP a aprobat participarea
la înfiinþarea unei societãþi în Republica
Moldova, iar la finalul verii aceluiaºi an
conducerea societãþii a decis participarea
la constituirea unei societãþi cu rãspun-
dere limitatã care urma sã dezvolte pre-
zenþa grupului pe pieþele externe, în care
compania urma sã aibã o deþinere de
51%.

Ulterior, în octombrie 2015, Dorel
Goia a fost ales în funcþia de preºedinte al
TeraPlast.

În data de 7 decembrie 2015, acþiona-
rii TeraPlast au aprobat majorarea capi-
talului social cu suma de 8.874.589 lei,
prin emisiunea a 88.745.890 de acþiuni
noi, cu valoarea nominalã de 0,10 lei/ac-
þiune. Totodatã, acþionarii au aprobat un
program de rãscumpãrare de acþiuni pro-
prii de maximum 2 milioane de acþiuni
(0,69% din capitalul social).

În noiembrie 2015, TeraPlast a achizi-
þionat un pachet de 19,29% din subsidia-
ra “Plastsistem”, ajungând la o deþinere
de 98%. În februarie 2016, compania a
anunþat cã va majora de la 25% la 50%
plafonul de rãscumpãrãri a acþiunilor
proprii din volumul zilnic de tranzacþio-
nare. În acelaºi an, conducerea TRP a
propus acþionarilor distribuirea unor di-
vidende de 7,93 milioane de lei (0,021
lei/acþiune) din profitul pe anul 2015.

În august 2016, conducerea societãþii
a depus un proiect de investiþii în valoare
de 65,63 milioane lei în vederea obþinerii
unui ajutor de stat. Proiectul de investiþie
viza înfiinþarea unei noi unitãþi de pro-
ducþie în judeþul Bistriþa-Nãsãud, presu-
punând achiziþia de utilaje noi, inclusiv
construirea clãdirilor aferente. Totodatã,
compania ºi-a accelerat per total investi-
þiile în capacitãþi de producþie în aceastã
perioadã inclusiv prin accesarea de
finanþãri bancare ºi a continuat sã
opereze rãscumpãrãri de acþiuni proprii.

Per total, în perioada 2008-2017,
compania a realizat investiþii totale în va-
loare de 323 milioane de lei, sumã direc-
þionatã îndeosebi cãtre dezvoltarea capa-
citãþilor de producþie, a tehnologiei de ul-
timã generaþie ºi în extinderea portofo-
liului de produse. În aceeaºi perioadã, de
la intrarea în ringul bursier, valoarea de
piaþã a companiei s-a triplat, având la
mijlocul anului 2018 o valoare de peste
300 de milioane de lei. Totodatã, În pe-
rioada 2008 - 2017, TeraPlast a plãtit sa-
larii în valoare de 314 milioane de lei ºi a
înregistrat un profit de 108 milioane de
lei, în timp ce valoarea taxelor plãtite la
stat (impozit pe profit, taxe salariale ºi
TVA) a fost de peste 400 milioane de lei.

2017 - 2018
Perioada dintre a doua jumãtate a lui

2017 ºi 2018 a fost una de consolidare ºi
corecþie pentru cotaþia acþiunii TRP,
dupã raliul masiv din perioada anterioa-
rã. Compania a finalizat o serie de tran-
zacþii strategice în aceastã perioadã,
reuºind ulterior sã integreze cu succes
achiziþiile ºi sã eficientizeze operaþiuni-
le, majorându-ºi într-un ritm rapid aface-
rile ºi vânzãrile, inclusiv prin creºterea
prezenþei pe pieþele externe.

Cotaþia TRP a atins, în luna iulie
2017, un maxim local dupã un raliu de
peste 1000% din minimele lunii octom-
brie 2012, asta dupã ce în luna mai 2017
TeraPlast a anunþat cã va acorda acþiona-
rilor dividende în valoare de 9,57 milioa-
ne de lei din profitul net obþinut în 2016,
în creºtere cu 20,71% faþã de valoarea
alocatã în anul anterior.

În aceeaºi lunã mai 2017, producãto-
rul de materiale pentru piaþa construcþii-
lor ºi instalaþiilor a primit din partea Con-

siliului Concurenþei decizia de neobiec-
þiune privind operaþiunea de concentrare
economicã ce urma sã se realizeze prin
achiziþia strategicã a 50% din producãto-
rul de þiglã Depaco-Wetterbest, al doilea
jucãtor de pe piaþã la vremea respectivã.
Pe parcurs, deþinerea în acest producãtor
a fost majoratã. În iunie 2017, grupul Te-
raPlast a achiziþionat producãtorul de pa-
nouri sandwich Interlemind din Serbia,
valoarea tranzacþiei fiind de 4,3 milioane
de euro.

În octombrie 2017, TeraPlast a anun-
þat cã a finalizat procesul de achiziþie a
pachetului de acþiuni deþinut la compania
Politub de cãtre societatea francezã So-
cotub, ajungând la o participaþie de
99,99% din capitalul social Politub. În
aceeaºi lunã, grupul TeraPlast a inaugu-
rat, în Leskovac - Serbia, fabrica de
producþie de panouri sandwich
Terasteel.

În 2018, TeraPlast a acordat un divi-
dend de 0,118 lei/titlu din profitul anului
2017, care, raportat la preþul de închidere
al acþiunii de la bursã din 23 martie 2018,
data convocãrii acþionarilor pentru deci-
zia asupra distribuirii, de 0,424 lei/unita-
te, oferea un randament brut de circa
2,8%.

Pe datele semestriale compania a ra-
portat o scãdere a profitabilitãþii în ciuda
creºterii vânzãrilor totale cu o valoare
aproape dublã faþã de cea consemnatã la
data de 30 iunie 2017, ceea ce a prelungit
perioada de corecþia a cotaþiei TRP pânã
spre finalul anului 2018.

În acelaºi an, Alexandru Stânean, di-
rector general al TeraPlast, a cumpãrat
un pachet de 141.000 de acþiuni TRP,
pentru circa 51.000 de lei, dând un sem-
nal de încredere. Achiziþionarea pache-
tului a avut loc pe data de 10 septembrie,
prin opt tranzacþii derulate în piaþa prin-
cipalã a BVB, la preþuri cuprinse între
0,36 ºi 0,363 lei/acþiune.

Compania TeraPlast a aprobat apoi, în
decembrie 2018, dividende în valoare de
12,5 milioane de lei din partea TeraSteel,
subsidiara de panouri termoizolante ºi
structuri zincate din grup.

2019 - prezent
Cotaþia TRP a fost afectatã destul de

puternic de corecþia pieþei prilejuitã de
adoptarea în guvern a ordonanþei
114/2018, care impunea o serie de taxe
asupra sectoarelor bancar, telecom ºi
energie ºi impunea majorãri semnificati-
ve de capital pentru administratorii fon-
durilor de pensii private obligatorii Pilon
II. Titlul TRPa atins, în 15 ianuarie 2019,
un minim local (al ultimilor doi ani ºi ju-
mãtate, preþul fiind ajustat) de 0,1
lei/unitate, de unde a reuºit, însã, sã se
cupleze la avansul general al pieþei dupã
ameliorarea OUG 114/2018.

În aprilie 2019, acþionarii TeraPlast
au aprobat propunerea de majorare a ca-
pitalului social cu 267,56 milioane de tit-
luri care sã fie distribuite gratuit cãtre ac-
þionari, în proporþie de un titlu nou la pa-
tru deþinute, ceea ce, cumulat cu majora-
rea afacerilor, evoluþia pozitivã a pieþei
de capital ºi decizia de promovare a ace-
steia la statului de piaþã emergentã a im-
pulsionat un raliu general al cotaþiilor ºi,
în mod special, un raliu de peste 100% al
cotaþiei titlului TRP pânã în finalul lunii
februarie 2020, când a început corecþia
adusã de debutul pandemiei de
Covid-19.

În 2019, compania a înregistrat o
creºtere a cifrei de afaceri de 21%, care a
urcat la 972,6 milioane de lei, în timp ce
profitul net a crescut cu 85%, la 41,8 mi-
lioane de lei, asta dupã investiþii de 98
milioane de lei în 2018, unele finanþate
inclusiv prin scheme de ajutor de stat.

Anul 2020 a început pentru TeraPlast
cu semnarea unui contract de servicii de

market-maker cu BRK Financial Group,
iar corecþia adusã de debutul pandemiei a
însemnat o depreciere de peste 25% a co-
taþiei titlului TRP. Bottom-ul pieþei bear
adusã de Covid-19 a fost atins la mijlocul
lunii martie, volatilitatea pe timpul co-
recþiei fiind una sãlbaticã. Pânã în debu-
tul lunii iunie 2020 cotaþia TRP recupe-
raserã deja mai bine de jumãtate din co-
recþia de preþ, asta ºi în condiþiile în care
compania a beneficiat de menþinerea
sectorului de construcþii deschis pentru
activitate, 2020 devenind ulterior un an
record pentru TeraPlast. În debutul lunii
aprilie 2020, în plin lockdown, Alexan-
dru Stânean, directorul general al TeraP-
last, spunea cã toate fabricile grupului
funcþioneazã ºi cã zona de business to
business merge la parametri normali.

Totodatã, acþiunile TRP au benefi-
ciat de includerea din 23 martie 2020
(ziua bottom-ului din corecþia Covid
pentru acþiunile companiei) în indicele
BET, care s-a extins atunci la 17 compa-
nii, dar ºi de anunþul din finalul lunii
martie privind intenþia de a acorda ac-
þionarilor o acþiune gratuitã la fiecare
3,3 deþinute.

De asemenea, la data de 26 mai
2020, trei fonduri de pensii ale NN Gro-
up au anunþat cã au ajuns la o deþinere
cumulatã de 11,63% din TeraPlast.
Anterior datei de 26 mai, NN Group
avea 7% din TeraPlast. În acea zi au avut
loc douãzeci de tranzacþii cu acþiunile
TRP, realizate prin piaþa POF, la preþul
unitar de 0,28 lei, cu 9,09% sub referin-
þã, valoarea transferurilor fiind de 29,7
milioane de lei. Cele 106,07 milioane de
acþiuni tranzacþionate au reprezentat
7,93% din producãtorul de materiale de
construcþii, iar dimensiunea pachetului
a indicat drept vânzãtor cãtre producã-
torul de mase plastice ºi cauciuc Marley
Magyarorszag din Ungaria, ce la finele
anului 2019 avea o deþinere similiarã
din TeraPlast cu cea tranzacþionatã în
data de 26 mai.

Cotaþia TRP a fost masiv impulsiona-
tã ulterior în finalul lunii iulie, mai precis
odatã cu data de 25 iulie, când compania
a anunþat încheierea unui acord cu
Kingspan Group în vederea vânzãrii di-
viziei Steel. Tranzacþia viza întreaga par-
ticipaþie a TeraPlast (compania-mamã a
grupului TeraPlast) în subsidiarele Te-
raSteel SA, TeraSteel DOO Serbia ºi
Wetterbest SA. Valoarea diviziei Steel
era estimatã la vremea respectivã la 410
milioane de lei.

TRP a deschis ºedinþa din 26 iulie cu
gap pozitiv (+18% ºi +14% la închidere)
ºi a continuat raliul cu uºoare corecþii
pânã în debutul lunii februarie 2021,
când a venit acordul Consiliului Concu-
renþei pentru încheierea tranzacþiei ºi co-
taþia a început sã urce mai violent pe fon-
dul intrãrii la cumpãrare, a lipsei vânzã-
torilor ºi a concretizãrii unor aºteptãri
privind distribuirea unui dividend
special din vânzarea diviziei Steel.

Pentru tot anul 2020, compania a ra-
portat o cifrã de afacere de peste 1,09
miliarde lei ºi un profit de 78,6 milioane
de lei. Ajustat cu tranzacþia de vânzare a
diviziei Steel, profitul business-urilor
care urmau sã-ºi continue activitatea în
grupul TeraPlast dupã vânzarea cãtre
grupul irlandez Kingspan a fost în 2020
de 31,95 milioane de lei, în creºtere pu-
ternicã de la 11,91 milioane de lei în
2019.

De notat cã în septembrie 2020 com-
pania a anunþat cã pregãteºte investiþii de
peste 20 de milioane de euro pentru dez-
voltarea ºi diversificarea portofoliului de
business, inclusiv prin depunerea de pro-
iecte pentru ajutor de stat în cadrul sche-
mei de ajutor de stat pentru stimularea
investiþiilor cu impact major în
economie.

Totodatã, în data de 24 septembrie,
FTSE Russell a inclus acþiunile producã-

torului de materiale de construcþii în in-
dicii FTSE Total Cap ºi Micro Cap, în
urma promovãrii pieþei noastre de capital
de la statutul de frontierã la cel de emer-
gentã secundarã de cãtre agenþia de
evaluare londonezã.

În noiembrie 2020, compania a distri-
buit dividende în sumã de 45,32 milioa-
ne de lei din profitul primelor nouã luni
ale anului 2020, randamentul brut fiind
de 6%,raportat la preþul TRP din finalul
lunii octombrie.

Finalul lunii februarie 2021 a adus
încasarea sumei de 373 de milioane de
lei aferente tranzacþiei cu Kingspan ºi
confirmarea intenþiei de a acorda un divi-
dend special pentru acþionarii compa-
niei. Totodatã, conducerea societãþii a
semnalat cã strategia pe viitor este una de
dezvoltare atât organicã cât ºi prin fuziu-
ni ºi achiziþii (cel puþin 2 planificate la
vremea respectivã). Investiþiile pregãtite
de TeraPlast se ridicau, la debutul lunii
februarie 2021, la 165 milioane de lei.

Pentru întreg anul 2021, cifra de afa-
ceri bugetatã a grupului TeraPlast este de
636,2 milioane de lei, cu 60% mai mare
decât în 2020. Pentru aceeaºi perioadã,
EBITDA bugetatã a grupului este de
89,1 milioane de lei, cu 58% peste nive-
lul atins în anul precedent.

Evoluþia generalã pozitivã a activelor
de risc în 2021 a contribuit la anunþul pri-
vind distribuirea de dividende speciale în
sumã de 226,61 milioane de lei care a
aprins din luna martie 2021 o nouã sec-
venþã din raliul multianual al titlurilor
TRP. TeraPlast a anunþat, în prima jumã-
tate a anului, intenþia de a distribui o
acþiune gratuitã la patru deþinute.

Titlurile TRP ºi-au revenit rapid din
corecþia ex-dividend din luna iulie, inve-
stitorii reintrând la cumpãrare ºi ducând
cotaþia din maxim istoric în maxim isto-
ric pe parcursul acestui an. Perspectiva
de creºtere a companiei s-a îmbunãtãþit
de asemenea în condiþiile unor investiþii
publice masive în infrastructurã ce sunt
aºteptate sã fie realizate în perioada pânã
la finalul lui 2026, când trebuie cheltuiþi
cei 29,2 miliarde de euro din Planul
Naþional de Redresare ºi Rezilienþã
(PNRR).

Din 20 septembrie, acþiunile TRP au
intrat, alãturi de cele ale OMV Petrom, în
indicii pentru pieþe emergente ai FTSE
Russell (din FTSE Global Micro-Cap în
FTSE Global All-Cap), ceea ce a sporit
cererea pentru titlurile emitentului. Toto-
datã, acþiunea TeraPlast a fost inclusã ºi
într-un indice regional al Bursei de Valo-
ri de la Viena (CECE MID CAP, parte
din familia de indici regionali CECExt:
CECE Extended Index), un indice pon-
derat în funcþie de capitalizare ºi care
este alcãtuit din cele mai lichide acþiuni
ale companiilor relevante tranzacþionate
pe pieþele din regiunea Europei de Est, de
Sud ºi Centralã.

În ultimii ani, acþiunea TeraPlast a
oferit investitorilor locali ºi internaþionali
unul din cele mai bune randamente de la
Bursa de Valori Bucureºti, compania din
spate înregistrând totodatã o creºtere or-
ganicã formidabilã, perspectivele fiind
de asemenea favorabile. În prezent, cota-
þia titlului TRP traverseazã o perioadã de
corecþie ºi este probabil sã traverseze o
perioadã mai lungã de consolidare ºi “di-
gestie” a evoluþiei din 2020 ºi 2021, o
evoluþie viitoare probabil similarã cu cea
din a doua jumãtate a lui 2017 ºi pânã la
debutul anului 2019.

În prezent, Consiliul de Administraþie
al companiei este format din Magda
Palfi, Dorel Goia, Lucian Anghel, Vlad
Neacºu ºi Alexandru Stânean. Totodatã,
director financiar este Ioana Birta, iar
postul de director general este ocupat de
Alexandru Stânean.

MIHAI GONGOROI

Grupul “TeraPlast”
includea, la vremea

listãrii, firmele
Plastsistem (ulterior

TeraSteel) ºi Politub, în
cadrul cãrora TeraPlast
deþinea participaþii de
70%, respectiv 50%.
TeraPlast avea, de

asemenea, patru acþionari
principali înainte de

oferta publicã:
SIF Banat-Criºana
(13,08%), Marley

Ungaria, membrã a
grupului belgian Aliaxis

(9,22%), ºi douã persoane
fizice, respectiv

Dorel Goia (39,36%) ºi
CEO-ul de atunci

Emanuel Viciu (24,53%).

Pentru tot anul 2020,
compania a raportat o

cifrã de afacere
de peste 1,09 miliarde lei

ºi un profit de
78,6 milioane de lei.

Ajustat cu
tranzacþia de vânzare a
diviziei Steel, profitul
business-urilor care
urmau sã-ºi continue
activitatea în grupul

TeraPlast dupã
vânzarea cãtre grupul

irlandez Kingspan
a fost în

2020 de 31,95 milioane
de lei, în creºtere
puternicã de la

11,91 milioane de lei
în 2019.
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ANALIZA

Istoric date financiare consolidate din perioada 2014 – 2021

extrase/calculate din raportãrile publicate de grup

TeraPlast în cifre
(urmare din pagina 1)

Evoluþia rezultatelor
financiare la 30
septembrie 2021

În primele nouã luni ale acestui an,
cifra de afaceri a Grupului Teraplast
SA a înregistrat un salt de 45,5%
faþã de aceeaºi perioadã din 2020,
pânã la peste 451 de milioane de lei.
Vânzãrile din producþia proprie au
o pondere de 87% în total.

Linia de business Instalaþii ºi
Reciclare (TeraPlast ºi TeraPlast
Recycling) a fost principala gene-
ratoare a cifrei de afaceri la nivel
de Grup, cu douã treimi din rezul-
tatul consolidat - 300 milioane lei.

LiniadebusinessGranule (TeraPlast
ºi TeraPlast Recycling), care inclu-
de Granulele rigide ºi plastifiate
din PVC, dar ºi granulele reciclate,
înregistreazã performanþe în acce-
lerare inclusiv faþã de trimestrele
anterioare. Cifra de afaceri pe acest
segment a atins 108 milioane de lei
ºi aratã o dublare faþã de aceeaºi

perioadã a anului trecut. EBITDA
a avut o evoluþie similarã, cu o
creºtere de 75%.

Linia de business Ferestre ºi usi
(TeraGlass) a avut o mar jã
EBITDA care s-a îmbunãtãþit în
trimestrul al treilea faþã de primele
douã trimestre din 2021. Creºterea
EBITDA la nouã luni este de 115%
faþã de acelaºi interval din 2020.

Linia de business Ambalaje fle-
xibile (TeraBio Pack) a atins o cifrã
de afaceri de 10,8 milioane de lei.

Profitul operational al Grupului
Teraplast a avansat cu 37%, pânã la
nivelul de 50,5 milioane de lei, câºti-
gul net atingând valoarea de 43,3 mi-
lioane de lei, ceea ce reprezintã o
creºtere semnificativã de 41%.

În perioada analizatã, EBITDA
continua sã prezinte o evoluþie
ascendentã raportat la intervalul si-
milar din 2020, cu o creºtere de
32%. Marja EBITDA, situatã la
14,3%, aratã o continuã îmbunãtã-
þire, cu toate cã în trimestrul al trei-
lea s-a remarcat o încetinire a rit-
mului.

Gradul de îndatorare a scãzut

considerabil, la 10%, iar lichidita-
tea curentã (2,72) este ridicatã
(benchmark > 1), fiind la un nivel
cu mult peste cel înregistrat în ulti-
mii ºapte ani, ceea ce înseamnã cã
unul dintre activele vândute punea
presiune pe lichiditatea curentã ºi,
implicit, pe capitalul de lucru. Sol-
vabilitatea globalã este de 3,32, în
condiþiile în care valoarea active-
lor este ridicatã.

În rezultatele consolidate ale
Grupului au cântãrit unele cheltu-
ieli legate de implementarea noi-
lor investiþii. Pânã la 30 septem-
brie 2021, TeraPlast a achitat inve-
stiþii de 83 de milioane de lei, care,
în urma operaþionalizãrii proiecte-
lor, vor avea impact asupra rezulta-
telor financiare în trimestrele viito-
are. Teraplast are în derulare înves-
tiþii de 32 milioane euro. Manage-
mentul Grupului analizeazã per-
manent noi oportunitãþi de dezvol-
tare, prin investiþii sau operaþiuni
M&A, care sã genereze creºtere pe
termen lung pentru corporaþie, pe
segmentul ambalajelor flexibile ºi
nu numai. n

Lichiditate curenta/testul acid

An Valoare Variaþie

2014 0.68 17%

2015 0.90 32%

2016 1.13 26%

2017 0.69 -39%

2018 0.56 19%

2019 0.52 -7%

2020 0.77 48%

2021 sep 2.72 253%

Solvabilitate globalã

An Valoare Variaþie

2014 2.18 12%

2015 2.42 11%

2016 3.41 41%

2017 1.98 -42%

2018 1.58 -20%

2019 1.66 5%

2020 1.84 11%

2021 sep 3.32 80%

Cifra de afaceri (lei):

An Valoare Variaþie

2014 329,486,544 8%

2015 393,541,984 19%

2016 398,788,273 1%

2017 422,270,070 6%

2018 804,512,197 91%

2019 342,816,083 -57%

2020 396,180,378 16%

2021 sep. 451,044,553 14%

Profit înainte de impozitare (lei):

An Valoare Variaþie

2014 17,779,696 104%

2015 40,856,895 130%

2016 45,132,970 10%

2017 21,263,325 -53%

2018 26,159,379 23%

2019 38,907,530 49%

2020 77,500,798 99%

2021 sep 49,309,016 -36%

Eficienþa capitalului/ROE

An Valoare Variaþie

2014 0.1016 65%

2015 0.1940 91%

2016 0.1817 -6%

2017 0.0826 55%

2018 0.0950 15%

2019 0.1415 49%

2020 0.2238 58%

2021 sep 0.0738 -67%

Indicatori, ian-sep 2021

Total activ 837.789.612 lei

Total datorii: 251.927.074 lei

Cifra de afaceri: 451.044.553 lei

Capitaluri proprii 585.862.537 lei

Profitul înainte de impozitare 49.309.016 lei

Profit net 43.255.990 lei

EBIT 50,064,790 lei

EBITDA 65,760,780 lei

Marja EBITDA 0.1457 sau 14,6%

Rata profit net marginal 10%

Eficienþa capitalului/ Return on equity – ROE 0.0738 sau 7.4%

ROCE (rentabilitatea capitalului angajat) 0.0761 sau 7.6%

Rata de levier 0.43

Grad de îndatorare 10%

Solvabilitate globalã: 3.32

Lichiditate curentã/testul acid 2.72

Factor Tobin q 3.6 (30 sep. 2021)

Indicatori exerciþiul financiar 2020 (cu toate activitãþile din

grup pânã la vânzarea Steel ºi Profile tâmplãrie)

Total active 731.797.312 lei

Total datorii 397.598.808 lei

Cifra de afaceri 396.180.378 lei

Capital propriu 334.198.504 lei

Profit înainte de impozitare 77.500.798 lei

Profit net 74.800.450 lei

EBIT 84,459,521 lei

EBITDA 120,765,016 lei

Rata profit net marginal 19%

Eficienþa capitalului/ Return on equity - ROE 0.2238 sau 22%

ROCE 0.2143 sau 21%

Lichiditate curentã/testul acid 0.77

Solvabilitate globalã: 1.84

Gradul de îndatorare 54%

Factor Tobin q 1,5 (dec.2020)

Capitaluri proprii (lei):

An Valoare Variaþie

2014 150,769,294 11%

2015 183,433,106 22%

2016 216,923,646 18%

2017 224,743,737 4%

2018 238,115,865 6%

2019 276,148,399 16%

2020 334,198,504 21%

2021 sep. 585,862,537 75%

Datorii (lei):

An Valoare Variaþie

2014 127,284,183 10%

2015 128,694,112 1%

2016 89,982,869 -30%

2017 227,671,662 153%

2018 404,130,603 78%

2019 417,231,847 3%

2020 397,598,808 -5%

2021 sep. 251,927,074 -37%

Active totale (lei):

An Valoare Variaþie

2014 278,053,477 0,3%

2015 312,127,218 12%

2016 306,906,515 2%

2017 452,415,399 47%

2018 642,246,468 42%

2019 693,380,246 8%

2020 731,797,312 6%

2021 sep. 837,789,612 14%
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BROKERI

Acþiunea TeraPlast – vedeta
Bursei de Valori Bucureºti,

în ultimii doi ani
(urmare din pagina 1)

Concomitent, evoluþia preþului a
fost susþinutã de rezultate trimestriale
peste aºteptãri, din perpectiva profita-
bilitãþii. În 2020, marja profitului busi-
ness-urilor care îºi continuã activitatea
a crescut la circa 8%, de la circa 3,5%
cu un an în urmã”.

În acelaºi timp, compania ºi-a rã-
splãtit acþionarii prin dividende consi-
stente, ultimul având un randament de
13,54%, a spus analistul de la BT Ca-
pital Partners, completând: “Mai mult
decât atât, compania a anunþat deschi-
derea unor noi linii de producþie, achi-
ziþii (spre exemplu, Somplast), a fost
inclusã în FTSE Global Index Series ºi
a oferit acþiuni gratuite, o practicã fo-
arte apreciatã de investitorii retail.
Trãgând linie, TeraPlast este un busi-
ness dinamic ºi focusat pe dezvoltare,
ceea ce creeazã entuziasm în rândul
investitorilor”.

“Rezultatele remarcabile
din trimestrele trecute au
creat aºteptari mari
investitorilor”, spune
Iustin Terciu

Pe de altã parte, începând cu a doua
jumãtate a lunii octombrie, odatã cu
publicarea rezultatelor pentru primele
nouã luni ale anului, preþul acþiunii
companiei a intrat într-o fazã corecti-
vã, ce se aflã în derulare ºi în prezent.

Iustin Terciu subliniazã cã rezulta-
tele remarcabile obþinute în trimestre-
le trecute de producãtorul de materiale
de construcþii au creat aºteptãri mari

ale investitorilor, cu privire la perfor-
manþele viitoare.

“Chiar dacã TeraPlast a înregistrat o
creºtere substanþialã pe partea de veni-
turi în trimestrul al treilea, de circa
55,2% an/an, rezultatul operaþional a
fost afectat puternic de creºterea masi-
vã a cheltuielilor cu materiile prime
(+2,3 x an/an, +15,8% trimestru/trime-
stru), cauzatã în principal de creºterile
preþurilor pe pieþele internaþionale pen-
tru materiile prime folosite în producþia
de PVC ºi PE (n.r polietilenã). Prin ur-
mare, cheltuielile adiþionale au redus
simþitor marja EBITDAla 12,2% în tri-
mestrul al treilea din 2021, comparativ
cu o marjã de 17,4% cu un an în urmã
sau chiar comparativ cu trimestrele an-
terioare ale anului curent: 15,3% în tri-
mestrul al doilea ºi 16,2% în primul tri-
mestru din 2021", ne-a transmis anali-
stul de la BT Capital Partners.

Mai mult decât atât, profitul busi-
ness-urilor care-ºi continuã activitatea
a înregistrat o decelerare majorã a rit-
murilor de creºtere, spune Iustin Ter-
ciu, detaliind: “Dacã TeraPlast afiºa o
creºtere de 2,2 ori an/an a profitului în
primul trimestru ºi de 48% an/an în al
doilea trimestru, în cel de al treilea
profiturile au crescut cu doar 6%
an/an, o ratã mult sub cele anterioare ºi
care pare sã fi fost ºi sub aºteptãrile in-
vestitorior”.

Ovidiu ªerdean: “Creºterile
preþurilor materiilor prime
ºi energiei au dus la o
scãdere a marjelor de profit
ale TeraPlast”

Ovidiu ªerdean de la IFB Finwest
crede cã, având în vedere toate ele-

mentele care au stat la baza evoluþiei
acþiunii TeraPlast, ºi dacã avem în ve-
dere faptul cã de la 0,35 lei/acþiune la
începutul anului, preþul a urcat la 1,3
lei/acþiune la jumãtatea lunii octom-
brie, putem spune cã am asistat la o eu-
forie a investitorilor pe titlurile com-
paniei.

“Într-un mod foarte plastic, cineva
compara bursa în momentele sale de
euforie cu un animal de pradã care te ia
în spate ºi te duce în zone pe care nu þi
le-ai fi putut imagina. Cu toate ace-
stea, «uneori ºi diamantele pot fi prea
scumpe». Revenind la realitate,
creºterile la care asistãm în ultima pe-
rioadã atât la materiile prime cât ºi la
energie, au dus la o scãdere a marjelor
de profit”, ne-a spus Ovidiu ªerdean,
adãugând: “În definitiv, investiþiile
sunt despre rentabilitate ºi randamen-
te, iar în acest caz reaºezãrile de preþ,

ori marcãrile de profit, sunt ceva nor-
mal”.

Legat de factorii care pot influenþa
acþiunea companiei în urmãtoarele
ºase-douãsprezece luni, brokerul de la
IFB Finwest spune cã, în mod cert di-
namica titlurilor TRP va fi legatã de
rezultatele financiare pe care le va ob-
þine producãtorul de materiale de con-
strucþii.

“Existã un grad mare de optimism
din partea investitorilor ºi pentru noile
linii de business”, a spus Ovidiu ªer-
dean, care a conchis: “Totuºi, sã nu ui-
tãm de contextul internaþional - existã
un grad mare de corelare între pieþe,
iar 2008 încã este o lecþie de povestit ºi
de studiat”.

Iustin Terciu: “Ne putem
aºtepta la o dinamicã
pozitivã a acþiunilor
TeraPlast doar în
contexul în care
compania va reuºi sã vinã
din nou cu rezultate
remarcabile”

Iustin Terciu de la BT Capital Par-
tners, este de pãrere cã TeraPlast nu
este o companie care ºi-a atins poten-
þialul de creºtere, dar cã ne putem
aºtepta la o dinamicã pozitivã a acþiu-
nilor TRP doar în contexul în care,
producãtorul de materiale de construc-
þii va reuºi sã vinã din nou cu rezultate
remarcabile.

Analistul ne-a transmis: “Þînând
cont de faptul cã, anul trecut, doar

72,4% din populaþia rezidentã era ra-
cordatã la sistemele de alimentare cu
apã ºi cã doar 55,8% dintre români
erau conectaþi la sistemele de canali-
zare, conform datelor INSSE, TeraP-
last nu este o companie care sã-ºi fi
atins potenþialul de creºtere. Astfel,
începerea implementãrii proiectelor
de apã ºi canal din PNRR, în valoare
de 1,88 miliarde de euro, ar duce la o
creºtere spectaculoasã a pieþei de in-
stalaþii pe termen mediu, care ar creºte
semnificativ veniturile producãtoru-
lui, în contextul în care acesta îºi va
menþine cota actualã de piaþã. Dacã
mai luãm în considerare ºi proiectul
Anghel Saligny de zece miliarde de
euro, putem avea o imagine mai clarã
în ceea ce priveºte perspectivele pie-
þei”.

Iustin Terciu a adãugat: “Însã, ne
putem aºtepta la o dinamicã pozitivã
a acþiunilor TeraPlast doar în conte-
xul în care compania va reuºi sã vinã
din nou cu rezultate remarcabile, cu
care ºi-a obiºnuit acþionarii. Acestea
pot veni cu precãdere în contextul
unor scãderi sau a unei stabilizãri ale
preþurilor materiilor prime sau a unei
eficientizãri operaþionale, astfel încât
marjele companiei sã urce. Totodatã,
venituri mai mari obþinute din deschi-
derea noilor fabrici, anunþarea unor
achiziþii sau proiecte de dezvoltare
importante ar putea, de asemenea,
conduce la aprecierea preþului acþiu-
nilor”.

De la începutul anului ºi pânã la fi-
nele lunii trecute, titlurile TRP au avut
un randament total, incluzând ºi divi-
dendele, de aproape 250%. n

ALEXANDRU STÂNEAN, CEO TERAPLAST:

„Nu ne simþim limitaþi de graniþele României”
(urmare din pagina 1)

Reporter: În ultima perioadã,
prin vânzarea diviziei Steel ºi a
liniei de business Profile de tâmplãrie,
TeraPlast a ieºit din piaþa materialelor
de construcþii din oþel ºi a profilelor de
tâmplãrie. Pe de altã parte, prin achizi-
þionarea Somplast, a intrat în piaþa am-
balajelor. Care au fost elementele care
au dus la aceste schimbãri ºi care sunt
rezultatele obþinute pânã în prezent, în
urma operaþiunilor realizate? Puteþi
detalia?

Alexandru Stânean: Spus simplu,
am decis sã ne concentrãm pe ce ºtim
sã facem cel mai bine ºi unde putem
creºte cel mai mult ºi, deci, sã direcþio-
nãm toate resursele în aceastã direcþie.
A fost o reorientare strategicã a gru-
pului, îndelung gânditã, cu obiectivul
clar ºi realist de a deveni cel mai mare
procesator de polimeri din Europa Cen-
tralã ºi de Est (cu excepþia Poloniei).

E domeniul unde avem expertizã
vastã, cunoaºtem tehnologia, furnizo-
rii de materiale ºi piaþã, deci suntem în
elementul nostru. E domeniul cu apli-
caþii finale largi ºi cu oportunitãþi ma-
sive pe care vrem sã le fructificãm.
Piaþa de la noi este dominatã de impor-
turi ºi noi vrem sã acoperim cât mai
mult din necesar prin ofertã internã.
Ne dezvoltãm rapid pe segmentul am-
balajelor, unde aproape jumãtate din
cerere este acoperitã din exterior. Noi
ne propunem sã dislocãm aceste im-
porturi. Pasul al doilea este sã facem
produsele exportabile, iar ambalajele
flexibile au un potenþial mare.

Strategia noastrã de dezvoltare are
ºi o componentã semnificativã de sus-
tenabilitate ºi atunci a apãrut ca natu-
ralã o investiþie în ambalaje biodegra-
dabile. Fabrica nouã de ambalaje bio-
degradabile, în care am investit 12 mi-
lioane de euro, este miezul portofoliu-
lui de ambalaje flexibile, completat cu
active preluate prin operaþiuni M&Aºi
alte proiecte aflate în derulare.

Reporter: Aþi atins tema preluã-
rilor ºi, din aceastã perspectivã,
TeraPlast a fost extrem de activã. Re-
cent, a preluat linia de producþie de fo-
lii din polietilenã a Brikston Construc-
tion Solutions, pas descris ca fiind ne-
cesar pentru atingerea obiectivului de
a deveni liderii pieþei de ambalaje fle-
xibile din þara noastrã. Ce avantaje

aduce companiei unitatea de producþie
a Brikston ºi cum se va integra în acti-
vitatea generalã a Grupului?

Alexandru Stânean: Achizitia ac-
tivelor de folii din polietilenã de la
Brikston Construction Solutions este o
piesã dintr-un puzzle mai mare de
achiziþii ºi investiþii pentru a atinge
acel obiectiv abiþios de a deveni lider
pe piaþa ambalajelor flexibile.

Unitatea produce folii din polieti-
lenã pentru uz industrial (1.200
tone/an) ºi devine complementarã
portofoliul Somplast, compania pre-
luatã la finalul anului trecut. Adiþio-
nal preluãm ºi o capacitate de recicla-
re a foliilor din polietilenã, de 300
tone/an, care se integreazã extrem de
bine în politicile verzi dezvoltate la
nivelul Grupului. Aceste linii sunt ac-
tive acum în Sighiºoara, dar vor fi re-
locate pe platforma din Nãsãud anul
viitor, dupã ce vom face modernizãri
ale facilitãþilor, astfel încât sã fluidi-
zãm fluxurile de producþie ºi sã atin-
gem eficienþa optimã.

Avem, în prezent, împreunã cu fa-
brica de producþie a ambalajelor bio-
degradabile – o investiþie greenfield –
trei fabrici pentru acest segment de bu-
siness ºi adãugãm. Tocmai am anunþat
o nouã investiþie într-o fabricã pentru
folii stretch ºi suntem extrem de activi
în identificarea unor potenþiale noi
achiziþii.

Asadar, tocmai pentru cã acþionãm
pe mai multe direcþii - investitii ºi
M&A -, precum ºi pe mai multe niºe
de producþie, cred cã obiectivul de a
ajunge lideri pe piaþa ambalajelor fle-
xibile este realist ºi, în acelaºi timp, în

grafic.
Reporter: Ce ne puteþi spune des-

pre activitatea TeraPlast în pieþele ex-
terne, din punctul de vedere al expor-
turilor ºi al posibilelor achiziþii?

Alexandru Stânean: În structura
actualã a Grupului, TeraGlass este cel
mai mare exportator; circa 70% din ci-
fra de afaceri provine din vânzãrile ex-
terne. Din aceastã perspectivã am avut
strategia potrivitã, concentratã pe pre-
zenþa în marile reþele DIY.

Dupã cum spuneam, ambalajele fle-
xibile sunt produse exportabile, iar pe
produsele din polietilenã ale acestei li-
nii de business, datoritã Somplast,
avem deja o reþea de distribuþie exter-
nã care ajunge pânã în Franþa.

Tevile nu sunt produse care se pre-
teazã prea mult la export, din conside-
rente pur logistice ºi economice; au un
volum mare. Prin contrast, granulele
din care sunt fãcute þevile cãlãtoresc
uºor ºi reprezintã marfã exportabilã.

Ne propunem sã creºtem ponderea
exporturilor în cifra de afaceri consoli-
datã a Grupului, pânã undeva la 15%.

Însã nu ne uitãm peste graniþã doar
pentru a identifica pieþe de desfacere,
ci ºi din perspectiva achiziþiilor; nu ne
simþim limitaþi de graniþele României.
Faptul cã acum nu mai suntem prezen-
þi printr-o unitate de producþie în strãi-
nãtate este doar de conjucturã.

Nu excludem deloc, ba chiar pros-
pectãm ºi avem discuþii cu firme din
Europa. Cu certitudine nu facem achi-
ziþii de dragul achiziþiilor sau pentru a
aduna trofee. Facem analizele în baza
unor criterii solide, nu facem rabat de
la ele ºi sunt filtrul oricãrei potenþiale

achiziþii.
Reporter: Lipsa forþei de muncã

este una dintre dificultãþile cu care se
confruntã multe industrii din þara noas-
trã, inclusiv sectorul construcþiilor.
Care este situaþia la nivelul TeraPlast
ºi cum abordaþi aceastã problemã?

Alexandru Stânean: Ca tot me-
diul de afaceri din România, ne con-
frutãm cu acestã provocare majorã ºi
încercãm sã o gestionãm cât mai bine.
E un fenomen mai larg, persistent la
nivel regional, continental, ºi tinde sã
devinã global, dacã ne gândim la si-
tuaþia unor economii mari, precum
cea a Statelor Unite. Ne adaptãm poli-
ticile de resurse umane, iar colegii din
departamentul HR diversificã instru-
mentele de recrutare, pachetele de be-
neficii, pentru a ne face atractivi ºi, în
acelaºi timp, sã menþinem personalul
actual.

Ne strãduim sã fim un angajator
atractiv atât pentru cei 1.000 de colegi
pe care îi avem, cât ºi pentru bazinul
de recrutare aflat la dispoziþie. Avem,
intern, un program de calificare astfel
încât noii noºtri colegi sã beneficieze
de o perioadã de inducþie, în care sunt
ghidaþi ºi instruiþi. În acelaºi timp,
avem deja mai mulþi ani de când sun-
tem activi în programele de învã-
tãmânt dual cu un liceu local pentru a
forma viitoarea forþã de muncã. Însã,
am fost ºi în situaþia în care am fost ne-
voiþi sã recrutãm din strãinãtate.

Reporter: Ca urmare a evoluþiei
excepþionale ale acþiunilor TRP, ce au
avut în spate rezultatele obþinute de
companie, TeraPlast a fost inclusã în
acest an în indicii de pieþe emergente

ai FTSE Russell, intrând astfel pe ra-
darul unor investitori instituþinali strã-
ini de anvergurã. De asemenea, com-
pania este printre preferatele fonduri-
lor de pensii Pilon II din þara noastrã.
Ce impact are asupra activitãþii TeraP-
last existenþa sau perspectiva intrãrii
unor astfel de investitori în acþionaria-
tul companiei?

Alexandru Stânean: E o validare a
eforturilor noastre ºi, în ansamblu, a
performanþelor companiei. Ne bucu-
rãm sã contribuim la vizibilitatea pie-
þei noastre de capital, la relevanþa ei la
nivel global. Apar mai multe nume pe
radarele investitorilor mari ºi asta
creºte atractivitatea pieþei româneºti.

Pe de altã parte, aceastã vizibilitate
a companiei noastre aduce valoare ac-
þionarilor, care ne-au acordat încrede-
re ºi acum le-o rãsplãtim. Prezenþa în
acþionariatul TRPa investitorilor insti-
tuþionali strãini ºi a fondurilor de pen-
sii din România ne onoreazã ºi ne indi-
cã faptul cã suntem pe drumul ce bun.
Este tot o validare, venitã de la investi-
tori sofisticaþi, cu criterii complexe de
evaluare.

Reporter: În ultima perioadã, din
partea investitorilor ºi a mediului de
afaceri în general, se pune tot mai mult
accent pe criteriile ESG (Environmen-
tal, Social, Governance). Ce demersu-
ri sau strategie are TeraPlast, în acea-
stã direcþie?

Alexandru Stânean: Sunt criterii
la care am aderat de multã vreme ºi
au devenit norme interne obiºnuite.
În acest an, TeraPlast a devenit parte
a UN Global Compact, cea mai im-
portantã iniþiativã în domeniul gu-
vernanþei corporative responsabile
din lume.

Strategiile noastre de dezvoltare au
în centru grija pentru mediu. Dupã
cum spuneam ºi mai devreme, intrarea
pe piaþa ambalajelor flexibile are ca
piesã centralã fabrica de saci ºi pungi
biodegradabile, în care am investit 12
milioane de euro.

O altã direcþie a fost creºterea capa-
citãþii de reciclare, iar investiþiile fãcu-
te în acest an au dus la mai mult decât
dublarea acesteia. Suntem acum cel
mai mare reciclator de PVC microni-
zat din Europa de Est ºi în topul 5 euro-
pean.

Am reuºit sã dezvoltãm o þeavã care
foloseºte 100% materie primã recicla-

tã, iar pentru þeava multistrat din PVC,
pentru canalizãri exterioare, cu miez
reciclat, avem ºi brevet internaþional.
În acelaºi timp, am derulat o investiþie
majorã alãturi de E.ON Energie, prin
care am instalat deja peste 7.000 de
module fotovoltaice pe halele de pro-
ducþie. Vom continua aceastã acoperi-
re ºi în viitor.

Ne implicãm, totodatã, în comuni-
tate prin susþinerea proiectelor care au
un impact pozitiv asupra prezentului ºi
viitorului. Sprijinim mai multe iniþiati-
ve privind educaþia, sportul la nivel lo-
cal ºi ne-am implicat în comunitate
prin susþinerea Via Transilvanica.

Intern, implementãm bune practici
cu privire la capitalul uman – beneficii
atractive pentru angajaþi, condiþii de
muncã sigure, programe de dezvoltare
ºi multã transprenþã.

Privim criteriile ESG nu ca sarcini
sau constrângeri, ci ca mijloace de a
obþine performanþe mai bune. Vedem
beneficiile lor; sunt tangibile.

Reporter: Cum apreciaþi cã trece
prin aceastã crizã piaþa de construcþii?

Alexandru Stânean: În 2020, piaþa
construcþiilor a avut o evoluþie foarte
bunã, în ciuda mediului complicat.
ªantierele au rãmas deschise, investi-
þiile publice ºi licitaþiile s-au derulat
normal, s-a lucrat chiar peste ceea ce
era anticipat. De aceea am ºi ajuns sã
fim limitaþi de capacitãþile de produc-
þie pe care, între timp, le-am redimen-
sionat prin investiþii.

În momentul de faþã existã oarecare
întârzieri generate de reindexarea pre-
þurilor materialelor de construcþii pen-
tru contractele în derulare.

Sunt, însã, parteneri de-ai noºtri
care au obþinut deja reindexarea ºi
ºi-au continuat normal activitatea.
Alþii încã se confruntã cu unele întar-
zieri. Prin urmare este un mix.

Credem cã se va regla destul de re-
pede aceastã întârziere pentru cã ac-
tualizarea preþurilor este deja regle-
mentatã, unele întarzieri fiind doar la
nivelul implementãrii.

Avem, însã, în faþã oportunitãþi ma-
sive, aduse de Programul Naþional de
Redresare ºi Rezilienþã. Oferã ºanse
uriaºe României, fonduri care vor su-
sþine evoluþia pieþei construcþiilor pe
un trend ascendent, iar noi suntem pre-
gãtiþi sã acoperim cererea mai mare.

Reporter: Mulþumesc! n


