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ALRO PREZINTĂ REZULTATELE FINANCIARE PENTRU PRIMUL 
SEMETRU AL LUI 2008,  ANUNŢÂND UN PROFIT NET  

DE 214 MILIOANE RON 
 

 

Slatina, 14 august 2008 – ALRO SA (BVB: ALR), cel mai mare producător de aluminiu din Europa Centrală şi de 

Est, anunţă rezultatele financiare interimare pentru prima jumătate a acestui an, în conformitate cu Standardele 

Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). Compania a realizat un profit net consolidat de 214,7 milioane 

RON, în creştere cu 3,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, şi o cifră de afaceri consolidată de 1 miliard 

RON. Producţia de aluminiu turnat a crescut cu 3,7%, faţă de primul semestru al lui 2007. De asemenea, 

producţia de bunuri procesate din aluminiu s-a majorat cu 39% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.  

 

În primul semestru al acestui an, veniturile consolidate au scăzut cu 9,7% faţă de perioada din 2007, în timp ce 

costurile s-au diminuat cu 10%. La Bursa Metalelor de la Londra (LME) aluminiul a avut o evoluţie favorabilă, 

atingând o medie de 2.835 USD/t în prima jumătate a anului, spre deosebire de perioada similară a anului trecut, 

când preţul mediu era de 2.781 USD/t. Cu toate acestea, cererea nu a ţinut pasul cu evoluţia record înregistrată 

anul trecut. Supravegherea atentă a costurilor a dus la îmbunătăţirea marginilor profitului brut, de la 31,9% în 

primul semestru al lui 2007, la 32,2% în aceeaşi perioadă a lui 2008.  

 

În primele şase luni ale acestui an, ALRO a raportat cheltuieli pentru investiţii în proiecte de mediu şi tehnologice 

de 61 milioane (aproximativ 150 milioane RON), compania având un buget de 63 milioane pentru 2008. 

Investiţiile totale permit companiei să aibă o activitate competitivă şi duc la o creştere a productivităţii şi a 

eficienţei.  

 

Între 2002 şi 2007, ALRO a investit peste USD 210 milioane în proiecte tehnologice şi de mediu. În acest an, 

combinatul a dat în funcţiune laminorul de benzi la rece, după o investiţie de 4,8 milioane USD.  

  

ALRO continuă programele de responsabilitate socială corporatistă, cu un buget alocat pentru acest an de 2,5 

milioane USD pentru programe specifice ce vizează domenii precum sănătate şi siguranţă a muncii, educaţie şi 

sport. În 2008, compania a donat cinci ambulanţe complet echipate pentru Serviciu de Ambulanţă din Slatina.  



 

Marian Năstase, Vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al ALRO: 

 

„În prima jumătate a acestui an, laminorul de benzi la rece a fost închis pentru două luni, ca urmare a lucrărilor 

de modernizare. În consecinţă, compania şi-a redus temporar producţia de rulouri şi foi de tablă, ceea ce a 

influenţat veniturile din vânzări. Alro a implementat proiecte de îmbunătăţire a serviciilor şi a calităţii produselor 

pentru a satisface mai bine cerinţele clienţilor, iar rezultatele acestor proiecte urmează să îşi producă efectele 

începând cu a doua jumătate a anului. Rezultatele financiare s-au situat în limitele bugetate pentru acest an, ca 

urmare a evoluţiei favorabile a preţului aluminiului, precum şi a creşterii moderate a costurilor cu materiile 

prime”. 

 

 

 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi: 

www.alro.ro 
 
 
Florenţa Ghiţă 
Premium Communication 
Bucureşti 

Tel 021 411 01 52 
Email florenta.ghita@premiumpr.ro 
 

 
 
Despre Alro 
 
Alro este o subsidiară a Vimetco N.V., companie globală de aluminiu primar şi procesat, integrată pe verticală. 
ALRO este cel mai mare producător de aluminiu dine Europa Centrală şi de Est, având  o capacitate de 
producţie instalată de 265.000 de tone pe an.   
Principale pieţe de desfacere pentru produsele ALRO sunt Uniunea Europeană (Ungaria, Polonia, Grecia, 
Germania şi România). Compania are exporturi şi în Statele Unite, Israel şi Coreea de Sud. Combinatul este 
certificat ISO 9001 pentru managementul calităţii, produsele sale respectând standardele de calitate pentru 
aluminiul primar ale Bursei de Metale din Londra (London Metals Exchange – LME).  
 
 

 

 

 


