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Comunicat de presă 
 
 
 
 
 

Alro a bugetat investiţii totale de 21,6 milioane de dolari  
pentru combinatul din Slatina şi pentru Alum 

 
 
 
Alro – Date financiare şi operaţionale  

 
• Cifra de afaceri bugetată, de 580 de milioane de dolari 

• Profit net bugetat, de 57 de milioane de dolari 

• Investiţii bugetate, de 15,28 milioane de dolari 

• Producţie bugetată de 228.000 de tone de aluminiu electrolitic  

 
 
Alum – Date financiare şi operaţionale 
 

• Cifră de afaceri bugetată, de 149 de milioane de dolari 

• Profit net bugetat, de 5 milioane de dolari 

• Investiţii bugetate, de 6,39 milioane de dolari 

• Producţie de alumină bugetată, de 450.506 tone 

 

Slatina, 29 martie 2010 – Alro SA (BSE: ALR), cel mai mare producător de aluminiu din Europa 

Centrală şi de Est, a bugetat o producţie totală de aluminiu electrolitic de 228.000 de tone şi un 

program de investiţii de 15,28 milioane de dolari. Bugetul va fi supus aprobării Adunării Generale 

Extraordinare a Acţionarilor, din data de 30 aprilie. Împreună cu investiţia bugetată pentru rafinăria sa 

de alumină, Alum Tulcea, în valoare de 6,39 milioane de dolari1, totalul investiţiilor pentru 2010 în cele 

două unităţi va atinge aproximativ 21,6 milioane de dolari.  

 

“Alro continuă programul de dezvoltare pentru a-şi consolida poziţia şi pentru a rămâne competitiv pe 

piaţa internaţională a aluminiului”, a declarat Marian Năstase, Vice-preşedinte al Consiliului de 

Administraţie al Alro Slatina. “Intenţionăm să investim în creşterea capacităţii pentru produse valoare 

adăugată mai mare şi, în acelaşi timp, în reducerea costurilor, creşterea eficienţei şi calităţii şi în 

îmbunătăţirea condiţiilor de muncă”. 

 

Compania intenţionează să majoreze capacitatea de producţie pentru sârmă, să reducă consumurile 

specifice şi să consolideze eficienţa combinatului din Slatina. Programul de investiţii va duce, de 

asemenea, la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă pentru angajaţi.  
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Luând în considerare evoluţia comenzilor de aluminium şi a preţurilor, Alro bugetează o cifră de afaceri 

de 580 de milioane de dolari şi un profit net de 57 de milioane de dolari pentru 2010, care vor fi supuse 

aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.   

 

Ca parte a programului de integrare pe verticală a operaţiunilor sale, Alro a repornit rafinăria de 

alumină Alum Tulcea, în octombrie 2009. Alum are bugetat un program de investiţii pentru 2010 în 

valoare de 6,39 milioane de dolari, care este supus aprobării Adunării Generale a Acţionarilor din 28 

aprilie. Compania va investi în automatizare, în reducerea consumurilor specifice şi în creşterea 

eficienţei. De asemenea, va continua programul de construire a unei instalaţii care va permite 

depozitarea şlamului în faza densă, în conformitate cu cele mai bune practici existente la nivel 

mondial. 

 

Alum estimează o producţie de 450.506 de tone de alumină pentru anul acesta, care va fi livrată în 

principal către Alro, pentru producerea aluminiului. Rafinăria de aluminiu a bugetat o cifră de afaceri de 

149 de milioane de dolari1 şi un profit net de aproximativ 5 milioane de dolari1 pentru 2010.  

 

 

 
Notă 
 

1. Supus aprobării Adunării Generale a Acţionarilor Alum din 28 aprilie 

 

Pentru mai multe informaţii vă rugăm contactaţi: 
www.alro.ro 

 

Florenta Ghita 
Premium Communication 
Bucureşti 

Telefon +40 (0) 21 411 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 producţie instalată de 265.000 tpa.  
 
Principalele pieţe de desfacere pentru produsele ALRO sunt Uniunea Europeană (Ungaria, Polonia, 
Grecia, Germania şi România). Compania exportă şi în Statele Unite şi Asia. Combinatul este certificat 
cu ISO 9001 pentru managementul calităţii şi are certificatele NADCAP şi EN 9001 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.   
 
Despre Alum: 
 
Alum Tulcea este companie deţinută de Alro Slatina, cel mai mare producător de aluminiu din Europa 
Centrală şi de Est. Alum are o capacitate de rafinare a aluminei de 600.000 tone pe an. 
Acţiunile Alum sunt cotate la Bursa de la Bucureşti din 1996. 
 
  


