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Alro a finalizat negocierile pentru preţul energiei electrice 
 

• Hidroelectrica va livra producătorului de aluminiu o cantitate anuală de trei TWh până 

în 2018 

• Preţul electricităţii a crescut cu circa 25% 

• Contractul pe termen lung oferă predictibilitate şi contribuie la implementarea 

strategiei de dezvoltare a Grupului pentru România 

 
 
Slatina, 2 aprilie 2010 - Alro SA (BSE: ALR), cel mai mare producător de aluminiu din Europa Centrală 

şi de Est, a finalizat negocierile cu Hidroelectrica pentru livrarea a trei TWh de energie electrică pe an, 

până în 2018. Alro utilizează întreaga cantitate de electricitate pentru procesul de producţie şi în 

activitatea curentă a Grupului în România. 

 

„Contractul de livrare a electricităţii ne asigură predictibilitate în afaceri şi permite implementarea 

programului de dezvoltare, ca parte a unui producător integrat de aluminiu”, a declarat Frank Mueller, 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al Alro. „Alro îşi va asigura propria producţie de aluminiu în 

România şi va putea dezvolta în continuare segmentul de produse cu valoare adăugată mare la 

Slatina. Aceasta, împreună cu asigurarea materiei prime pentru Slatina, prin intermediul Alum Tulcea, 

oferă premizele pentru a produce pe termen lung în condiţii stabile. Acum suntem încrezători că vom 

putea continua să producem aluminiu, pe termen lung, în România. Vom continua să monitorizăm cu 

atenţie piaţa internaţională, pentru a fi pregătiţi să luăm şi de acum încolo cele mai bune decizii pentru 

menţinerea viabilităţii companiei”.  

 

În urma negocierilor, părţile au agreat o formulă de calcul anual pentru preţul energiei electrice, în 

funcţie de o serie de factori, precum cotaţia aluminiului la Bursa Metalelor de la Londra (London Metal 

Exchange). Ca urmare, în prezent, preţul la care Alro cumpără electricitatea a crescut cu circa 25% 

faţă de anul trecut. În ciuda acestei creşteri, compania consideră că prezentul contract oferă 

predictibilitatea necesară a costurilor şi contribuie la dezvoltarea pe termen lung a activităţilor de 

producţie în România. 

 

Anul trecut, Alro a înregistrat un profit net preliminar de 93,6 milioane RON (aproximativ 30,7 milioane 

de dolari) şi o cifră de afaceri de 1,41 miliarde RON (462,5 milioane de dolari) 1., potrivit rezultatelor 
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financiare preliminare, neconsolidate. În 2009, compania a realizat o producţia totală de aluminiu 

primar de peste 201.000 de tone.  

  

Rezultatele financiare ale anului trecut reflectă strategia de reducere a costurilor, implementată de 

companie pe tot parcursul lui 2009. Alro a continuat programul de diminuare a consumului de materii 

prime, energie şi gaze, şi a renegociat o parte din contractele cu furnizorii săi. De asemenea, 

compania a continuat să se concentreze pe activităţile de bază şi pe creşterea productivităţii. Ca 

urmare a reducerii producţiei, Alro utilizează acum trei TWh electricitate pentru producerea aluminiului. 
 
Notă 

 

1. Rezultatele financiare nu includ costuri potenţiale cu provizioanele asupra activelor şi alte potenţiale 

provizioane. Analiza finală a provizioanelor ar putea avea un impact asupra profitului net. 

 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi: 
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 Asia. Combinatul este 
certificat cu ISO 9001 pentru managementul calităţii şi are certificatele NADCAP şi EN 9001 pentru 
unităţile de producţie pentru industria aerospaţială, produsele sale respectând standardele de calitate 
pentru aluminiul primar ale Bursei de Metale din Londra (London Metals Exchange – LME), cât şi 
standardele internaţionale pentru produsele laminate plate.  
 
 
 
 
  


