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Bursa de Valori Bucureşti 

 
A nu se publica sau distribui integral sau parţial în sau către Statele Unite ale Americii, Canada, 

Japonia, Australia sau Africa de Sud 

 
Alro S.A. anunţă potenţiala Oferta Publică Secundară de 

acţiuni ordinare Alro S.A.  
a acţionarilor săi Vimetco N.V. şi Conef S.A. 

 
 
Slatina, 19 mai 2011 – Alro S.A. (BVB: ALR), cel mai mare producător de aluminiu din Centrul şi Estul 

Europei, anunţă astăzi intenţia acţionarilor săi, Vimetco N.V. şi Conef S.A., de a vinde până la 20,96% 

din acţiunile existente ale Alro S.A. printr-o Ofertă Publică Secundară (“SPO") pe Bursa de Valori 

Bucureşti. 

 

Am fost informaţi despre aprobarea de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a unui Prospect 

Preliminar in vederea evaluării intenţiei de investiţie cu privire la  SPO.  

 

Coordonatorul global al SPO, în cazul în care aceasta se va materializa, va fi UniCredit Bank AG (prin 

intermediul SSIF UniCredit CAIB Securities România SA), şi intermediari si Joint Bookrunners vor fi 

UniCredit Bank AG, ING Bank N.V. şi Raiffeisen Capital & Investment S.A.  

 

 

 

Pentru mai multe informaţii vă rugăm contactaţi: 

 

Florenţa Ghiţă 

Premium Communication 

Bucureşti 

Telefon +40 (0)21 411 01 52 

e-mail : florenta.ghita@premiumpr.ro 

mailto:florenta.ghita@premiumpr.ro
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Despre Alro: 
 
Alro este o subsidiară a Vimetco N.V., o companie globală de aluminiu primar şi procesat, integrată pe 
verticală. Alro este cel mai mare producător de aluminiu din Europa Centrală şi de Est, măsurat după 
volum, având o capacitate de producţie instalată de aluminiu electrolitic de 265.000 tpa.  
 
Principalele pieţe de desfacere pentru produsele Alro sunt in Uniunea Europeană (Ungaria, Polonia, 
Grecia, Germania şi România). Compania exporta şi în Statele Unite şi Asia. Alro 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 
aluminiu primar ale Bursei de Metale din Londra (London Metals Exchange – LME), precum şi 
standardele internaţionale pentru produsele laminate plate. 
 

 

Acest anunţ are scop pur informativ şi nu se pretinde a fi complet. Acest anunţ nu constituie şi nu face 
parte din nicio ofertă de valori mobiliare, şi nu constituie o invitaţie pentru o ofertă de a subscrie sau 
cumpăra valori mobiliare, şi orice dobândire de sau cerere pentru acţiuni în cadrul SPO ar trebui făcută 
doar pe baza informaţiei conţinută în prospectul care va fi emis ulterior în legătură cu SPO. 
 
Acest anunţ nu trebuie emis, publicat sau distribuit, direct sau indirect, în sau către Statele Unite ale 
Americii, Canada, Japonia, Australia sau Africa de Sud sau în orice altă jurisdicţie în care un astfel de 
anunţ ar fi contrar legii. Persoanele care intră în posesia oricărui document sau a altor informaţii 
despre care se face menţiune in prezentul, trebuie să se informeze cu privire la o asemenea restricţie 
şi să o respecte. 
 
Acest anunţ nu reprezintă o ofertă de a vinde, sau o invitaţie de a cumpăra, orice valori mobiliare în 
Statele Unite ale Americii. Valorile mobiliare despre care se face menţiune în prezentul nu au fost şi nu 
vor fi înregistrate potrivit Legii Valorilor Mobiliare din Statele Unite ale Americii din anul 1933 (“Legea 
Valorilor Mobiliare”) şi nu vor fi oferite sau vândute în Statele Unite ale Americii decât dacă sunt 
înregistrate în conformitate cu Legea Valorilor Mobiliare sau în baza unei exceptări valabile prevăzute 
de aceasta, ori în baza unei tranzacţii care nu este supusă cerinţelor de  înregistrare potrivit Legii 
Valorilor Mobiliare. Nicio ofertă de valori mobiliare ale Alro către public nu se face în Statele Unite ale 
Americii. 
 
Acest anunţ nu constituie o recomandare privind SPO şi nici o garanţie că aceasta va avea loc. 
 
Niciuna dintre societăţile UniCredit Bank AG, ING Bank N.V. şi Raiffeissen Capital & Investment S.A. 
sau vreuna dintre afiliatele lor, sau vreunul dintre administratorii, directorii, angajaţii, consultanţii sau 
agenţii acestora nu îşi asumă vreo responsabilitate şi nici nu răspund pentru corectitudinea sau 
caracterul complet al informaţiilor cuprinse în acest anunţ sau pentru orice pierdere indiferent cum a 
apărut ca urmare a increderii in acest anunţ. 

 

 
    
Vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie  Director General 
 
Marian Năstase      Gheorghe Dobra 


