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"Listareane-aajutat sãcreºtem
ºi sãneconsolidãm"

(Interviu cu Alexandru Stânean, director general TeraPlast)

l TeraPlast þinteºte afaceri de 208 milioane euro, în 2019l "Ne-am propus sã avem o creºtere susþinutã"lAnul trecut, exporturile companiei au reprezentat
20% din cifra de afaceril "Obiectivul nostru: creºterea prezenþei regionale"

Reporter: Cum caracterizaþi me-
diul investiþional din România?

Alexandru Stânean: Pe partea de
investiþii avem semnale mixte. Existã
în continuare investiþii semnificative,
lucru ce se vede, spre exemplu, în evo-
luþia sectorului de construcþii care
creºte. Pe de altã parte, simþim o rezer-
vã cu privire la perspectivele mediului
investiþional pe termen mediu. O þarã
nu se poate dezvolta economic pe ter-
men lung dacã nu are parte de investiþii
majore publice ºi private. Când mediul
privat are rezerve, statul trebuie sã in-
tervinã cu investiþii publice, sã recon-
struiascã încrederea. Încrederea inves-
titorilor poate fi câºtigatã ºi prin pre-
dictibilitate ºi consultare. În ultimii
ani, planurile mediului de afaceri au

fost influenþate de modificãrile dese de
legislaþie de multe ori în sens negativ,
iar multe business-uri au fost nevoite
sã se adapteze schimbãrilor astfel încât
impactul asupra activitãþii lor sã fie cât
mai mic.

Reporter: Care sunt obstacolele ºi
problemele pe care le întâmpinaþi în
activitatea dumneavoastrã? Ce soluþii
vedeþi pentru rezolvarea lor?

Alexandru Stânean: Activând pe
piaþa construcþiilor, TeraPlast este in-
fluenþatã de sezonalitatea multianualã

a sectorului. Avem câte doi ani în care
vânzãrile, în special cele destinate sec-
torului de infrastructurã, sunt foarte
mici, urmat de alþi 2-3 ani în care inves-
tiþiile sunt aºa de mari încât ating limi-
tele capacitãþilor de producþie din
România. Pentru a menþine ritmul de
dezvoltare pe care ni-l propunem
anual ºi pentru a ne ridica la aºteptãrile
investitorilor, ne-am diversificat por-
tofoliul de produse pentru a reduce de-
pendenþa de sectorul public. Tot în
contextul pieþei pe care activãm, ne

confruntãm, la fel ca multe alte com-
panii, cu lipsa forþei de muncã. Com-
paniile dezvoltã programe ºi pachete
de beneficii prin care sã atragã perso-
nalul, însã concurãm pentru tot mai
puþini potenþiali angajaþi, deoarece
cinci milioane de români lucreazã în
strãinãtate. În cadrul Grupului TeraPlast,
pe lângã programele ºi pachetele
dezvoltate de colegii de la resurse
umane, a fost crescut gradul de auto-
matizare din fabrici, iar TeraPlast ºi
Wetterbest sunt formatori acreditaþi

de personal.
Reporter: Cum colaboraþi cu siste-

mul bancar? Intenþionaþi sã utilizaþi
piaþa de capital pentru finanþare?

Alexandru Stânean: Grupul nos-
tru a avut mereu o relaþie foarte bunã
cu bãncile, în timp am dezvoltat relaþii
bazate pe încredere ºi colaborare.
Fiind într-o continuã dezvoltare a bu-
siness-urilor, ne-am bazat mereu pe
sprijinul bãncilor finanþatoare. Istori-
cul nostru de pânã acum, din acest
punct de vedere, indicã o gestiune pru-

dentã a gradului de îndatorare, iar per-
formanþele Grupului din acest an au
redus leverage-ul la un nivel conserva-
tor.

Reporter: Aþi beneficiat vreodatã
de ajutorul statului în derularea inves-
tiþiilor dumneavoastrã? Ce proiecte aþi
dezvoltat cu sprijinul statului ºi în ce a
constat acest sprijin?

A consemnat

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 4)

E
voluþia sectorului de construcþii
indicã existenþa unor investiþii
semnificative în piaþã, aprecia-
zã Alexandru Stânean, director

general TeraPlast. În acelaºi timp,
domnia sa menþioneazã cã simte o re-
zervã cu privire la perspectivele mediu-
lui investiþional pe termen mediu. Re-
prezentantul TeraPlast ne-a declarat,
într-un interviu: “O þarã nu se poate
dezvolta economic pe termen lung
dacã nu are parte de investiþii majore
publice ºi private. Când mediul privat
are rezerve, statul trebuie sã intervi-
nã cu investiþii publice, sã reconstru-
iascã încrederea investitorilor, care
poate fi câºtigatã ºi prin predictibili-
tate ºi consultare. În ultimii ani, pla-
nurile mediului de afaceri au fost in-
fluenþate de modificãrile dese de le-
gislaþie de multe ori în sens negativ,
iar multe business-uri au fost nevoite
sã se adapteze schimbãrilor astfel
încât impactul asupra activitãþii lor sã
fie cât mai mic”.
Alexandru Stânean ne-a vorbit ºi des-
pre evoluþia activitãþii Grupului pe
care îl conduce, precizând cã TeraPlast
þinteºte o cifrã de afaceri de 208 mi-
lioane euro, în 2019. "Ne-am propus
sã avem o creºtere susþinutã, ne-a
transmis domnia sa, precizând cã,
anul trecut, exporturile companiei au
reprezentat 20% din cifra de afaceri ºi
cã unul dintre obiectivele TeraPlast
este creºterea prezenþei pe piaþa re-
gionalã.

Parcursul acþiunii TRP la Bursa de
Valori Bucureºti

Acþiunile companiei “TeraP-
last” au început sã fie tranzacþio-
nate la Bursa de Valori Bucureºti,
sub simbolul “TRP”, din iulie
2008.

“TeraPlast” a derulat, în aprilie
2008, o ofertã publicã iniþialã în
vederea listãrii la Bursã, prin in-
termediul cãreia a strâns circa 13
milioane de euro (51 de milioane
de lei) de la investitori. Oferta a
fost suprasubscrisã cu 4%, investitorii
solicitând acþiuni în valoare totalã de
56,03 milioane de lei. Societatea a
avut cel mai mare IPO încheiat cu suc-
ces în 2008, în condiþiile nefavorabile
ale pieþei de capital de atunci.

Vineri, 13 decembrie, la orele
14:58, o acþiune TRP era cotatã la
0,2730 lei, în ascensiune cu 0,37% faþã
de ºedinþa anterioarã.

2008 – primul an al TeraPlast

la BVB

În ºedinþa din 31 ianuarie 2008, Co-
misia Naþionalã a Valorilor Mobiliare
a aprobat prospectul preliminar în ve-
derea evaluãrii intenþiei de investiþie în
acþiuni emise de SC “TeraPlast” SA
Bistriþa, care intenþiona sã listeze,
atunci, pe Bursã, un numãr de acþiuni
reprezentând 25% din capitalul social

al companiei . Titlurile
“TeraPlast” aveau o valoare
nominalã de 0,1 lei.

La începutul lunii aprilie, com-
pania “TeraPlast” Bistriþa anunþa
desfãºurarea, în perioada 7 aprilie -
17 aprilie, a unei oferte publice pri-
mare pentru vânzarea a 49,66 mi-
lioane de acþiuni, având Drepturi
de Alocare ataºate, la un intervalde
preþ între 1 ºi 1,4 lei/acþiune.

În aprilie 2008, reprezentanþii Raif-
feisen Capital & Investment, interme-
diarii ofertei TeraPlast SA, au anunþat
cã oferta publicã iniþialã a procesatoru-
lui de PVC a atras 56,04 milioane lei,
dupã ce investitorii au suprasubscris cu
3,7% cele 49,6 milioane titluri emise.

RAMONA RADU
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EDITIE SPECIALA - TERAPLAST

BROKERII:

“Rezultatele financiare ºi direcþia pieþei,
factori hotãrâtori pentru cotaþia TeraPlast”
lDragoº Mesaroº, Goldring: “Compania acordã preponderent acþiuni gratuite în locul distribuþiilor
de cash, ceea ce mi se pare un lucru bun, pentru cã, astfel, banii se pãstreazã în societate”l Lucian
Isac, Estinvest: “Menþinerea unui nivel al Rentabilitãþii capitalurilor proprii la 12,5% sau chiar o
îmbunãtãþire în urmãtorii ani creeazã premisele unei evoluþii pozitive ºi a preþului de piaþã”

Acþiunile producãtorului de mate-
riale de construcþii TeraPlast (TRP) au

avut, de la începutul anului 2018 ºi
pânã în prezent, o evoluþie ce iese în

evidenþã prin douã perioade distincte,
reliefatã de tendinþe diferite ale
cotaþiei TRP.

Prima s-a derulat de la începutul
lui 2018 ºi pânã la începutul anului
curent, când preþul acþiunii Tera-
Plast a descris un trend descendent,
iar cea de-a doua s-a desfãºurat pe
parcursul acestui an, când cotaþia
TRP s-a înscris pe o tendinþã ascen-
dentã clarã.

ANDREI IACOMI
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