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Comunicat de presă 
 
 
 
 
 

Alro a realizat un profit net preliminar  
de 93,6 milioane RON, în 2009 

 
 
 
 
Date financiare şi operaţionale 
 

• Cifră de afaceri de 1,41 miliarde RON 

• Profit net de 93,6 milioane 1. RON, înainte de constituirea provizioanelor 

• Un program riguros de reducere a costurilor 

 

Slatina, 17 februarie 2010 – Alro SA (BVB ALR), cel mai mare producător de aluminiu din Europa 
Centrală şi de Est, a realizat, anul trecut, 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., conform 
rezultatelor financiare preliminare, neconsolidate, în conformitate cu Standardele Româneşti de 
Contabilitate (RAS). Compania a realizat, anul trecut, o producţia totală de aluminiu primar de circa 
201.000 de tone.  
 
 „Alro a continuat strategia sa de a contracara efectele crizei economice internaţionale, iar rezultatele 
financiare raportate anul trecut au demonstrat faptul că măsurile implementate au fost cele potrivite”, a 
declarat Marian Năstase, Vice-Preşedintele Consiliului de Administraţie al Alro. „Am redus costurile de 
producţie, precum şi stocurile existente, am crescut productivitatea şi calitatea produselor noastre. 
De asemenea, am continuat strategia noastră de integrare pe verticală şi am repornit rafinăria de 
alumină de la Tulcea, asigurând astfel materia primă pentru combinatul de la Slatina. Suntem moderat 
optimişti în legătură cu perspectivele industriei internaţionale de aluminiu şi vom monitoriza în 
continuare piaţa pentru a lua toate măsurile potrivite în concordanţă cu trendurile internaţionale.” 
 
Rezultatele financiare ale anului trecut reflectă strategia de reducere a costurilor, implementată de 
companie. Alro a continuat programul de diminuare a consumului de materii prime, energie şi gaze, a 
renegociat o parte din contractele cu furnizorii săi. Mai mult, compania a continuat să se concentreze 
pe activităţile de bază şi pe creşterea productivităţii.  
 
Alro a lucrat şi anul trecut la 75% din capacitate, după închiderea unei hale de producţie în 2008. Ca 
urmare a reducerii producţiei, Alro utilizează acum 3 TWh electricitate pentru producerea aluminiului. 
Necesarul de energie este asigurat de companie prin intermediul unui contract cu un furnizor. Întreaga 
electricitate contractată de Alro este utilizată strict în procesul de producţie, precum şi în activităţile 
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curente ale Grupului în România. La sfârşitul lui 2009, Compania a repornit rafinăria de alumină Alum, 
în urma unui program complex de modernizare. Alumina produsă de către Alum va fi folosită de Alro în 
cadrul procesului de fabricare al aluminiului, decizia făcând parte din strategia Grupului de integrare pe 
verticală. 
 
Ca parte a strategiei de conformare la condiţiile pieţei, Alro a limitat investiţiile doar pentru proiectele 
demarate, concentrându-se pe creşterea calităţii produselor, precum şi pe producţia de laminate plate. 
Compania a bugetat un total de aproximativ 6 milioane de dolari investiţii în 2009. Principalele proiecte 
s-au concentrat pe modernizarea echipamentelor, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi creşterea 
calităţii produselor laminate. 
 
În a doua parte a anului 2009, cererea şi preţul aluminiului au înregistrat creşteri, cotaţia LME 
depăşind 2.200 dolari/tonă la sfârşitul lui decembrie 2009, în comparaţie cu 1.600 dolari/tonă, la 
sfârşitul lui iunie 2009. Cu toate acestea, la începutul anului 2010, preţul a scăzut la 2.000 dolari/tonă. 
 
 
 
 
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. 
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Pentru mai multe informaţii vă rugăm contactaţi: 
www.alro.ro 
 
Florenta Ghita 
Premium Communication 
Bucureşti 

Telefon 021 411 01 52 
              0740 063 116   
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 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.  
 


