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ALRO a înregistrat un profit net de 292,8 milioane în 
primele nouă luni ale acestui an 

 
 
 
 
Slatina, 14 noiembrie 2008 – Alro SA (BVB: ALR), cel mai mare producător de aluminiu din 

Europa Centrală şi de Est, a înregistrat un profit net, neconsolidat, de 292,8 milioane RON 

(122,5 milioane USD*), în primele nouă luni ale lui 2008, în conformitate cu standardele 

româneşti de contabilitate. În aceeaşi perioadă, cifra de afaceri a companiei a fost de 1,524 

miliarde RON (637,65 milioane USD). La începutul acestui an, Alro a bugetat, pentru 2008, o 

cifra de afaceri de 861 milioane USD şi un profit net de 150 milioane USD.  

 

“În ultimele luni, s-a înregistrat o scădere a cererii de aluminiu pe piaţa internaţională, iar 

cotaţia la Bursa Metalelor de la Londra a scăzut cu circa 30%, în condiţiile în care costurile de 

producţie au rămas ridicate”, a declarat, Marian Năstase, Vicepreşedintele Consiliului de 

Administraţie al Alro Slatina. “În ciuda acestor condiţii dificile, rămânem optimişti în legătură 

cu îndeplinirea estimărilor bugetare pentru 2008 şi suntem dispuşi să luăm toate măsurile 

necesare pentru a rămâne competitivi pe termen lung. În plus, punem în aplicare un plan 

riguros pentru menţinerea costurilor de producţie la un nivel competitiv. Compania se va 

concentra strict pe activităţile şi serviciile de bază şi pe activele esenţiale. În actuala 

conjunctură, atenţia la cerinţele clienţilor este din ce în ce mai importantă. Vom continua să 

ne axăm pe producţia de laminate plate, asigurând un nivel optim de calitate şi reducând 

termenele de livrare”.   

 

Alro a bugetat investiţii de 63 milioane de dolari pentru 2008, din care, în prima jumătate a 

anului, a contractat peste 61 de milioane de dolari pentru proiecte tehnologice şi de mediu. 

Ca urmare, investiţiile totale realizate de companie după privatizare au atins 273 de milioane 

de dolari. Alro a continuat proiectele tehnologice şi anul acesta, finalizând modernizarea 

Laminorului de Benzi la Rece, în valoare de 4,8 milioane de dolari. Acest laminor a fost oprit 

pentru realizarea lucrărilor de modernizare, ceea ce a dus la o reducere temporară a 

producţiei de bunuri cu valoare adăugată mare, aflate printre principalele produse din 

portofoliul Alro.  

 
Compania continuă programele pentru angajaţi. Anul acesta, au fost investite 4 milioane USD 
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în programe şi echipamente pentru siguranţa muncii. De asemenea, 2,5 milioane USD au fost 

bugetate pentru proiecte de responsabilitate socială specifice care includ sănătatea, educaţia 

şi sportul.  

 

* Rata de schimb USD-RON = 2,39 

 

 
 

Pentru informaţii suplimentare: 
www.alro.ro 
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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 din Europa Centrală şi 
de Est, având o capacitate de producţie instalată de 265.000 tpa. 
Principalele pieţe de desfacere pentru produsele ALRO sunt Uniunea Europeană (Ungaria, 
Polonia, Grecia, Germania şi România). Compania are exporturi în Statele Unite şi Coreea de 
Sud. Combinatul este certificat ISO 9001 pentru managementul calităţii şi are certificatul EN 
9001 pentru unităţi de producţie pentru industria aerospaţială, produsele sale respectând 
standardele de calitate pentru aluminiu primar ale Bursei de Metale de la Londra (London 
Metals Exchange – LME).  
 


