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Comunicat de presă 
 
 
 
 
 

Alro raportează un profit net de 8 milioane USD pentru 
primul trimestru din 2009 

 
 

 
Date financiare  
 

• Cifră de afaceri de 118,7 milioane USD 

• Profit net de 8,3 milioane USD 

Date operaŃionale 

• ProducŃie de aluminiu primar de 56.000 tone 

• ProducŃie de laminate plate de 6.000 tone 

  

Buget pentru 2009  

• Cifră de afaceri bugetată pentru 2009 de 374 milioane USD 

• Profit net bugetat pentru 2009 de 22 milioane  USD 

• Program de investiŃii de aproximativ 6 milioane USD, continuând proiecte începute în 

2008 

• MenŃinerea  programului de reducere a costurilor, inclusiv cu personalul 

 
Slatina, 15 mai 2009 – Alro SA (BVB: ALR), cel mai mare producător de aluminiu din Europa Centrala 

şi de Est, a înregistrat un profit net de 8,3 milioane USD, în primul trimestru al acestui an, comparativ 

cu o pierdere de aproximativ 15,8 milioane USD, înregistrată în T4 din 2008. Cifra de afaceri pentru T1 

din 2009 este de 118,7 milioane USD, comparativ cu 153,5 milioane USD în T4 al anului trecut. 

ProducŃia totală de aluminiu primar, realizată în primul trimestru al anului, a fost de 56.196 tone (în T4 

2008: 70.422 tone), iar producŃia de laminate plate a totalizat 6.076 tone (T4 2008: 6.045 tone). 

 

Rezultatele financiare pentru primul trimestru din 2009 reflectă planul de reducere a costurilor 

implementat de companie anul trecut, prin care Alro se concentrează pe activităŃi şi servicii de bază, 

pe activele esenŃiale şi pe asigurarea unui nivel optim de calitate, precum şi pe reducerea timpului de 

livrare.  Alro ia măsuri de reducere a costurilor cu materia primă şi renegociază o parte din contractele 

cu furnizorii, refoloseşte pe cât de mult posibil deşeurile de aluminiu şi reduce costurile administrative. 

De asemenea, compania a redus producŃia de aluminiu pentru a se adapta la cererea internaŃională 
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de aluminiu. Toate măsurile luate au rezultat într-o reducere a costurilor de producŃie cu aproximativ 

25% pe tona de aluminiu.1 

 

Declinul cererii şi preŃului de aluminiu a continuat şi în primul trimestru din 2009. PreŃurile au scăzut de 

la o medie de 1.830 USD/tona de aluminiu, în T4 2008, la un nivel minim record de 1.250 dolari pe 

tona de aluminiu, în februarie 2009, stabilizându-se în jurul valorii de 1.400 USD/tonă, în aprilie 2009. 

Ca urmare, Alro va monitoriza piaŃa internaŃională a aluminiului, implementând în continuare planul de 

reducere a costurilor şi este pregătită să ia noi măsuri, dacă situaŃia o va cere.  

 

Pentru 2009, Alro a bugetat o producŃie de aluminiu electrolit de 201.225 tone, mai puŃin cu 64.000 

tone faŃă de nivelul din 2008. Reducerea producŃiei este determinată în principal de închiderea unei 

hale, la sfârşitul anului trecut.  

Compania a bugetat o cifră de afaceri de 374 milioane USD pentru 2009, cu un profit net de 22 

milioane USD. Anul acesta, Alro va continua programul de investiŃii început în 2008, cu un buget de 

aproximativ 6 milioane USD. Producătorul de aluminiu continuă lucrările de modernizare a unor serii 

de echipamente de la Laminorul de Benzi la Rece, pe finalizarea construcŃiei silozului de alumină şi 

modernizarea sistemului termic din combinat. În plus, compania continuă lucrările de modernizare 

pentru programul aeronautic. Anul trecut, compania a primit certificatul NADCAP (National Aerospace 

and Defence Contractor Accreditation Programme), recunoscându-se, astfel, conformitatea proceselor 

tehnologice ale Alro cu cerinŃele internaŃionale din industria aerospaŃială.  Incluzând bugetul pentru 

acest an, investiŃiile totale ale Alro în perioada 2002-2009 se ridică la 254 milioane USD. 

 

Programul de reducere a costurilor pentru 2009 include şi reduceri de personal. Compania vizează 

scăderea numărului de angajaŃi prin trei metode. Alro va continua implementarea programului de 

plecări voluntare, permiŃându-le angajaŃilor care doresc să părăsească compania, beneficiind de 

compensaŃii financiare. Totodată, externalizarea activităŃilor adiacente va duce la diminuarea 

numărului de salariaŃi. A treia măsură ce ar putea fi aplicată, depinzând de rezultatele celorlalte două, 

ar consta în concedierile colective, în urma cărora angajaŃii selectaŃi să părăsească societatea vor 

primii plăŃi compensatorii, în conformitate cu prevederile legale.   

 

Marian Năstase, Vice-Preşedinte al Consiliului de AdministraŃie al Alro: 

 

“Alro a luat şi va continua să ia toate măsurile necesare, deşi unele dintre ele sunt dureroase, pentru a 

menŃine compania viabilă în condiŃii de piaŃă extrem de dificile. Am fost nevoiŃi să luăm decizii drastice 

astfel încât compania să se poată adapta cu rapiditate la încetinirea economiei internaŃionale. Cum nu 

se preconizează o schimbare semnificativă a consumului din partea clienŃilor noştri principali, industria 

auto sau cea de construcŃii, trebuie să continuăm implementarea măsurilor de reducere a costurilor. 

Suntem conştienŃi de responsabilitatea noastră faŃă de acŃionari, angajaŃi şi faŃă de comunitatea locală, 

iar scopul nostru este de a implementa un program care va permite Alro să depăşească această 

perioadă neobişnuită din economia globală. 
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Ne vom concentra în continuare eforturile si resurselor noastre asupra produselor cu valoare adăugată 

mare şi  de îndeplinire a nevoilor şi cerinŃelor clienŃilor noştri în termeni de calitate şi perioade de 

livrare. Monitorizăm încontinuu piaŃa aluminiului şi suntem pregătiŃi să ne adaptăm la orice schimbări 

ar putea avea loc. Având o bază solidă, dată de investiŃiile făcute până acum, de gama de produse şi 

de calitate a acestora, precum şi un program complex de reducere a costurilor, suntem încrezători că 

Alro este pregătită să depăşească perioada de încetinire economică şi să crească producŃia odată ce 

comenzile vor creşte din nou.” 

 

 
Notă 
 
1 În martie 2009, comparativ cu decembrie 2008  

 

 

 

 

Pentru informaŃii suplimentare, vă rugăm contactaŃi: 
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.  
 
 


