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Mechel anunta inaugurarea modernizarilor efectuate la laminorul de profile mijlocii, la  

Mechel Targoviste 

Targoviste, Romania –18  August  2008 – Mechel OAO (NYSE: MTL), una dintre cele mai mari 
companii miniere si de metale din Rusia, anunta inaugurarea investitiilor la laminorul de profile 
mijlocii la uzina MECHEL Targoviste (Targoviste, Romania) ca urmare a executarii unor 
modernizari fundamentale . 

Implementarea acestui proiect s-a efectuat ca urmare a unui program extins de modernizare a 
activitatii de productie de la MECHEL Targoviste realizat cu consecventa la aceasta uzina. Acest 
program a inclus modernizarea cuptorului de incalzire  si chiar a laminorului. Investitia facuta 
pentru modernizarea instalatiilor de laminare a profilelor mijlocii a totalizat 8,7 milioane EUR (12,8 
milioane $). Lucrarile au fost realizate cu scopul de a imbunatati calitatea produsului finit si de a 
reduce semnificativ costurile de productie.  

Initial, lamimorul de profile mijlocii a fost proiectat pentru taglele cu dimensiunile  de 80 x 80 mm 
pana la 140 x 140 mm. Ca urmare a programului de modernizare, laminorul este capabil acum sa 
lamineze si  dimensiunea de 150 x 180 mm executata cu o masina de turnat continuu instalata in 
uzina in Martie  2007. Tranzitia catre aceste noi dimensiuni ale produselor a avut ca urmare marirea 
eficientei trenului de laminare si o deformare mai buna astfel incat sa se obtina structura dorita a 
produselor finite. Modernizarea va permite uzinei MECHEL Targoviste si sa reduca consumul de 
gaz metan si sa imbunatateasca semnificativ calitatea produselor sale finite.  

In laminor s-au instalat doua caje suplimentare. In plus, s-au mai montat si o instalatie noua de 
destunderizare cu apa, dispozitiv de rasturnare a produsului si cilinidri de laminare noi. Instalatiile 
montate  pentru cuptorul de incalzire  includ echipamente noi pentru automatizarea incalzirii  
produsului, sistem de cantarire a produsului, sistem hidraulic pentru vatra cuptorului si sistem de 
incarcat si evacuat produsul si un sistem nou de combustie si arzatoare pentru cuptor.  

Ca urmare a modernizarii, firma se asteapta ca economiile sa totalizeze aproximativ 2,3 milioane 
EUR pe an (3,4 milioane $).    

Punerea in functiune a echipamentelor modernizate din laminor a fost programata de Ziua 
Metalurgistului care se sarbatoreste anual in Romania, in a- III-a sambata din August.  

Vladimir Polin, Director General al Mechel Management Company OOO, a comentat: “Incheierea 
acestui proiect continua seria de proiecte de investitii MECHEL care au ca tinta modernizarea 
fundamentala a activelor de productie otel si de laminare, ale grupului, din Romania.  In particular, 
la MECHEL Tragoviste s-au pus in functiune un cuptor electric cu arc nou si o masina de turnat 
continuu noua, in 2006 si respectiv 2007. Aceste eforturi imbunatatesc eficienta productiei uzinei si, 
ca urmare, forta  ei financiara. Managementul MECHEL a demonstrat iarasi capabilitatea de a 
transforma un activ mai vechi, ineficient, si de a-l adapta la o piata superior competitiva.  MECHEL 
detine patru uzine metalurgice in Romania si fiecare dintre aceste firme este activ implicata in 
modernizarea instalatiilor si marirea eficientei de exploatare“.   
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*** 

„Mechel” este una din cele mai mari companii din Rusia. Afacerile companiei includ trei segmente: minerit, siderurgie 
si energie electrica. „Mechel” asociază producători de carbune, concentrat de minereu,  nichel, oţel, produse laminate, 
armaturi metalice, energie electrica si termica. Produsele companiei Mechel se comercializeaza pe piaţa internă şi piaţa 
externă.  
 

*** 

Unele afirmaţii dn acest comunicat de presă pot conţine proiecte  şi prognoze referitoare la viitoare evenimente sau 
viitoarea performanta financiara  ai/a ОАО Mechel asa cum este definit  de prevederile de siguranta ale Actului de 
Reforma a Litigiilor din Domeniul Securitatii Private al SUA din 1995. Am dori să atragem atentia  că aceste afirmaţii 
sunt doar presupuneri si că evenimentele sau rezultatele reale pot fi fizic diferite.  Nu intentionam sa reactualizam  
aceste afirmaţii. Vă adresăm spre referinta dvs  documentele pe care OAO Mechel le depune periodic la Comisia de 
Valori Mobiliare şi Burse din SUA, inclusiv Formularul  20-F. Aceste documente contin si identifica  factori importanţi 
inclusiv aceia menţionati in capitolele „Factori de risc” şi  “Atentionari privind Declaratiile  cu rol previzionar” care se 
regasesc in Formularul nostru 20 – F si care ar putea face ca rezultatele reale sa difere fizic fata de acelea continute in 
proiectele  si declaratiile cu caracter de previziune incluzand, printre altele, atingerea nivelelor anticipate de 
profitabilitate, crestere economica, cost si sinergie a recentelor noastre achizitii, impactul preturilor competitive, 
capabillitatea de a obtine aprobarile si licentele reglementative, impactul dezvoltarilor din mediul economic rusesc, 
mediul politic si legal, volatilitatea pietelor  bursiere sau preturilor actiunilor nostre sau a ADR-urilor, managementul 
riscului financiar si impactul activitatilor economice in general si conditiilor economice globale. 
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