CURRENT REPORT
According to Law no. 24/2017 and FSA Regulation no.5/2018

Date of the report: 23.02.2021
Name of the issuer: TERAPLAST S.A.
Registered office: Saratel village, Sieu-Magherus commune, DN 15A, KM 45+500, BistritaNasaud county
Telephone/Fax: 0263/238.202; 0263/231.221
Trade Register Office Number: J06/735/1992
VAT Number: 3094980
Subscribed and paid-up capital: RON 174.320.047,80
Regulated market for shares admitted to trading: Bucharest Stock Exchange, standard
category
Market symbol: TRP
Important events to be reported:

Other events: Errata – Notification of transactions made by a person discharging

managerial responsibilities (PDMR) and/or individuals which are closely associated with
the PDMR

TeraPlast SA comes back to the current report dated 22.02.2021 to correct a few material errors in
the notification of transactions made by a person discharging managerial responsibilities (PDMR)
and/or individuals which are closely associated with the PDMR, namely in the notice sent by Mr.
Marian Pirvu, the Volume(s) column and the Aggregated Price column.
The rest of the information in the notice sent by Mr. Marian Pirvu remain the same.
The rectified notice as mentioned above is available as an annex.

ALEXANDRU STANEAN
GENERAL MANAGER
For additional information you can reach us by
e-mail investor.relations@teraplast.ro or phone no. +40 741 270 439 – contact person: Alexandra
Sica.
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Notificarea și publicarea tranzacțiilor efectuate de către persoanele cu responsabilități de conducere și de către persoanele care au o legătură strânsă cu acestea

Datele persoanei care
exercită responsabilități
de conducere/ale
persoanei care are o
legătură strânsă cu
aceasta

Detalii aferente emitentului, participantului la
piața certificatelor de emisii, platformei de
licitație, adjudecătorului sau entității de
supraveghere a licitațiilor

Motivul notificarii

Detalii privind tranzacția (tranzacțiile)
Secțiune care trebuie să fie repetată pentru: (i) fiecare tip de instrument; (ii) fiecare tip de tranzacție;
(iii) fiecare dată; și (iv) fiecare loc în care au fost efectuate tranzacțiile

Numele

Poziție/funcție

Modificare

Denumirea

Cod LEI

Descrierea instrumentului financiar, a tipului de
instrument Codul de identificare

Natura tranzacției

Pirvu Marian

Director General Wetterbest S.A. si
Presedinte Consiliul de Administratie
Wetterbest SA

Modificare

TERAPLAST SA

254900CX9UNGB7VM0R35

ACTIUNI, ROTRPLACNOR7

Vanzare

Prețul (prețurile) și volumul
Prețul
Volumul
(prețurile)
(volumele)

0.5400
0.5420
0.5440
0.5460
0.5500
0.5520

591,590
284,043
224,277
8,590
50,500
5,000

Informații agregate
Preț
Volumul
agregat

0.5418

1,164,000

Data tranzacției

Locul tranzacției

18/02/2021

BURSA DE VALORI BUCURESTI,
XBSE

