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TeraSteel estimeaza o crestere cu peste 23% a afacerilor, în 2017
TeraSteel, parte a producatorului de materiale de constructii si instalatii Teraplast, estimeaza o crestere cu
peste 23% a business-ului în acest an, fata de 2016, potrivit unui comunicat al companiei remis miercuri.
Astfel, compania producatoare de panouri sandwich, structuri metalice zincate si hale la cheie, mizeaza pe o cifra
de afaceri de 154,9 milioane de lei si un profit net de 11 milioane de lei.
TeraSteel a raportat în 2016 o cifra de afaceri de 125,7 milioane de lei, în crestere cu 8,4% fata de anul anterior.
Valoarea exporturilor realizate de TeraSteel, în 2016, a fost cu 27% mai mare fata de 2015.
'Evolutia estimata pentru 2017 va fi sustinuta de cresterea portofoliului de clienti, atât pe piata interna, cât si pe
piata externa. Mizam si pe cresterea ponderii vânzarilor de structuri zincate, o linie de business al carei start a fost
dat în 2013', a declarat Dorel Goia, presedintele Consiliului de Administratie Teraplast.
Acesta a subliniat ca deschiderea noilor axe de finantare pentru agricultura, dar si a celor din cadrul Programului
Operational de Crestere a Competitivitatii Economice (POS-CCE) reprezinta argumente care au determinat
previziunile de crestere a business-ului TeraSteel pentru anul 2017 prin majorarea cantitativa a livrarilor de
panouri termoizolante, în special pe segmentul agricol.
'România are nevoie de dezvoltarea infrastructurii de depozitare în agricultura, mai ales ca, din punct de vedere al
spatiilor logistice, suntem deficitari fata de celelalte tari din Uniunea Europeana. Avem în plan ca în urmatoarele
luni sa dezvoltam noi produse, în parteneriat cu furnizorii nostri strategici, produse cu care sa putem concura
gamele premium ale celor mai importanti producatori de panouri sandwich la nivel mondial', a adaugat Dorel
Goia.
Cresterea previzionata pentru acest an pentru business-ul TeraSteel este determinata si de achizitia realizata în
prima jumatate a acestui an de catre Teraplast a producatorului de panouri sandwich din Serbia, Interlemind.
Fabrica achizitionata are o capacitate de productie similara celei a subsidiarei TeraSteel, de 2,2 milioane mp/an.
'Odata cu aceasta achizitie, TeraSteel va raporta un avans si în ceea ce priveste exporturile. În plus, fabrica de
panouri sandwich din Serbia va deservi în principal tari precum: Serbia, Bulgaria, Macedonia, Bosnia, Croatia si
Muntenegru, dar si piete secundare precum Ungaria, sudul României si nordul Greciei', a subliniat reprezentantul
companiei.
Dincolo de productia pe panouri sandwich, care ajunge în total la 4 milioane mp/an odata cu integrarea
Interlemind, TeraSteel mai are si o capacitate anuala de peste 6.000 tone în fabrica de structuri zincate.
Grupul Teraplast include compania Teraplast (producator de tevi, granule si profile din PVC) si subsidiarele
TeraSteel (producator de panouri sandwich si structuri metalice zincate), Teraglass (producator de ferestre si usi
din PVC), Teraplast Logistic (începând cu iunie 2016 coordoneaza activitatile logistice ale Grupului) si Politub
(producator de tevi din polietilena).
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