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Nr. 13/17.03.2020 

 

Către:Autoritatea de Supraveghere Financiară  
        Bursa de Valori București 

 
Raport curent întocmit în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2017 și 
Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de 
piață 
 
Data raportului: 17 martie 2020 
Denumirea entității emitente: Alro S.A. 
Sediul social: Slatina, Str. Pitești, nr.116, Jud. Olt 
Numărul de telefon/ fax: 0249 431 901 / 0249 437 500 
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : RO 1515374 
Număr de ordine in Registrul Comerțului: J28/8/1991  
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ28/8/1991 
Cod LEI: 5493008G6W6SORM2JG98 
Capital social subscris și vărsat: 356.889.567,5 RON 
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori 
București - Categoria Premium (simbol de piață: ALR) 
 
 
Eveniment important de raportat: Notificare plangere tarife antidumping 
 
Societatea anunta investitorii si persoanele interesate  ca a primit de la Comisia de Comert 

International a Statelor Unite o notificare despre faptul ca Departamentul de Comert al Statelor 
Unite a primit o plangere pentru stabilirea de tarife antidumping pentru anumite produse din 
aluminiu provenind din 18 tari, printre care si  Romania, importate in Statele Unite intre anii 
2017 si 2019. 
 
Plangerea este inaintata de catre Asociatia Aluminiului din Statele Unite si se refera la table din 
aluminiu cu o grosime intre 0,2 mm si 6,3 mm, facute din aliaje comune (seriile 1xxx, 3xxx si 
5xxx). 
 
In cazul tablelor originare din Romania, fabricate de catre Alro S.A., tariful antidumping propus 

pentru a fi analizate de catre Departamentul de Comert din Statele Unite este de  56,22%.  
 
Societatea considera plangerea ca fiind nefondata si calculatiile pe care se bazeaza ca fiind 
eronate si intentioneaza sa isi apere puternic pozitia in fata autoritatilor americane implicate. Din 
datele pe care le detine pana in acest moment, managementul Societatii nu poate evalua daca 
plangerea va fi admisa sau respinsa, avand in vedere ca din informatiile primite de la 
consultantul juridic extern, procesul va fi mai degraba, unul complex si va implica o multitudine 
de factori. 
 
Din analiza realizata preliminar nu rezulta ca activitatea Societatii va fi afectata semnificativ in 

2020 de un potential rezultat negativ al acestei plangeri si ca aplicarea oricarui tarif antidumping, 
daca el  va fi aprobat, nu va avea caracter retroactiv. Societatea actioneaza activ sa minimizeze 
orice impact negativ  cu care s-ar putea confrunta daca plangerea va fi solutionata defavorabil. 
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Vom continua sa informam in mod constant investitorii si persoanele interesate  despre evolutia 
evenimentelor legate de aceasta plangere antidumping. 

 
                          Marian-Daniel Năstase                                   Gheorghe Dobra 
           Președintele Consiliului de Administrație        Director General  


