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Alro a înregistrat un profit net de 35 milioane RON   
în prima jum ătate a lui 2009 

 
 
Date financiare şi opera Ńionale 
 

• Cifră de afaceri de 718,7 milioane RON (226 milioane USD) 

• Profit net de 35,3 milioane RON (11 milioane USD) 

• Vânzări de aluminiu primar de 115.397 tone 

• Vânzări de produse laminate din aluminiu de 12.256 tone 

• Reducere a stocurilor de aluminiu de 220 milioane RON (69 milioane USD)  

• Reducere a costurilor indirecte de producŃie de 40%, comparativ cu bugetul pentru 2009 

 
 
Slatina, 13 August 2009 - Alro SA (BSE: ALR), cel mai mare producător de aluminiu din Europa 

Centrală şi de Est, a realizat un profit net de 35,3 milioane RON (11 milioane USD) şi o cifră de afaceri 

de 718,7 milioane RON (226 milioane USD), în primele şase luni ale acestui an, în conformitate cu 

standardele româneşti de contabilitate (RAS). Vânzările totale de aluminiu primar, în prima jumătate a 

anului 2009, au fost de 115.397 tone, iar vânzările de produse laminate din aluminiu s-au ridicat la 

12.256 tone. 

 

“Alro a implementat o strategie puternică drept răspuns la efectele scăderii economiei şi s-a adaptat 

rapid, reducând producŃia şi costurile”, a declarat Marian Năstase, Vicepreşedintele Consiliului de 

AdministraŃie al Alro. „Rezultatele financiare ale primului semestru al acestui an demonstrează 

hotărârea Alro de a-şi menŃine viabilitatea chiar şi în cele mai defavorabile condiŃii ale pieŃei. Strategia 

noastră a făcut posibilă reducerea costurilor şi a stocurilor, păstrând compania profitabilă, în ciuda 

deprecierii economiei mondiale. În momentul de faŃă, remarcăm uşoare semne de redresare a pieŃei, 

iar dacă nu apar situaŃii neprevăzute în viitor, această redresare progresivă ar putea să continue. 

Rămânem încrezători că strategia noastră ne va ajuta, în continuare, în abordarea contextului 

economic actual şi să beneficiem de creşterea cererii, în momentul în care piaŃa îşi va reveni”.  

 

Rezultatele financiare pentru primul semestru al acestui an reflectă strategia de reducere a costurilor, 

implementată de companie încă de la sfârşitul lui 2008. Alro se concentrează pe activităŃile şi serviciile 

de bază, pe activele esenŃiale şi pe asigurarea unui nivel optim de calitate a produselor. În plus, 
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compania a implementat programe de reducere a consumurilor specifice de materii prime, energie şi 

gaz. În primele şase luni ale anului, a fost înregistrată o scădere a costurilor indirecte de producŃie cu 

40% faŃă de bugetul pentru 2009. 

 

Conform strategiei de abordare a condiŃiilor pieŃei, Alro a limitat investiŃiile la proiectele aflate deja în 

derulare, concentrate pe creşterea calităŃii produselor şi a livrărilor de produse laminate. Compania a 

stabilit un buget total de investiŃii de şase milioane de dolari pentru 2009. În primul semestru al acestui 

an, investiŃiile s-au ridicat la 2,65 milioane USD, fiind destinate creşterii capacităŃii de producŃie, 

modernizării echipamentelor, reducerii consumului de apă industrială şi îmbunătăŃirii condiŃiilor de 

muncă. Anul acesta, Alro a pus în funcŃiune cuptorul de recoacere rulouri. Acesta va creşte calitatea 

suprafeŃei produselor plate ale companiei.  

 

Şi în primul semestru al lui 2009, Alro a continuat să lucreze la 75% din capacitate, după reducerea 

producŃiei de aluminiu cu aproximativ 25%. În plus, compania a redus stocurile totale cu 220 de 

milioane RON. Ca urmare a măsurilor de reducere a costurilor, Alro foloseşte 3 TWh de electricitate 

pentru producerea aluminiului. Toata această cantitate este asigurată printr-un contract pe termen lung 

cu un furnizor de electricitate. Alro utilizează întreaga cantitate de electricitate strict în procesul de 

producŃie şi în activitatea curentă a grupului în România.  

 

În ultima parte a semestrului întâi din 2009, cererea şi preŃul aluminului au arătat semne de uşoară 

redresare. CotaŃia aluminiului la LME a crescut la aproximativ 1.600 USD/tonă, la sfârşitul lui iunie 

2009. PreŃul mediu pentru aluminiu, în semestrul întâi din acest an, a fost de 1.423/tonă, comparativ 

cu 2.836 USD/tonă în perioada similară din 2008. În aceste condiŃii, Alro continuă să monitorizeze cu 

atenŃie piaŃa de aluminiului şi este pregătită să răspundă tendinŃelor internaŃionale. 

 
Pentru 2009, Alro a bugetat o producŃie de aluminiu electrolitic de 201.225 tone, cu 64.000 de tone 

mai puŃin decât în 2008. Această reducere este determinată de închiderea unei hale, la sfârşitul anului 

trecut. Alro a bugetat o cifră de afaceri de 374 milioane USD, pentru 2009, şi un profit net de 22 

milioane USD.  
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Notă: 

*Cursul mediu de schimb pentru S1 2009: 1 USD = 3.18 RON 

 

Pentru informa Ńii suplimentare, v ă rug ăm contacta Ńi: 
www.alro.ro 
 
 
Florenta Ghita 
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 din Europa Centrală şi de Est, având o 
capacitate de producŃie instalată de 265.000 tpa.  
 
Principalele pieŃe de desfacere pentru produsele ALRO sunt Uniunea Europeană (Ungaria, Polonia, 
Grecia, Germania şi România). Compania are exporturi în Statele Unite şi Asia. Combinatul este 
certificat cu ISO 9001 pentru managementul calităŃii şi are certificatele NADCAP şi EN 9001 pentru 
unităŃile de producŃie pentru industria aerospaŃială, produsele sale respectând standardele de calitate 
pentru aluminiul primar ale Bursei de Metale din Londra (London Metals Exchange – LME), cât şi 
standardele internaŃionale pentru produsele laminate plate.  
 
 
 
 
  


