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        Bursa de Valori București 
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Eveniment important de raportat: Notificare modificare plangere tarife antidumping 
 
Societatea anunta investitorii si persoanele interesate  ca a primit, prin intermediul consultantului 

juridic extern,  de la Comisia de Comert International a Statelor Unite o notificare despre faptul 
ca plangerea 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, 
a fost modificata de catre autorii plingerii, in urma depunerii chestionarelor cu informatii privind 
situatia exporturilor in Statele Unite de catre companiile vizate de tarifele antidumping si in urma 
interactiunii cu Comisia de Comert International a Statelor Unite. 

 

In cazul produselor originare din Romania subiect al investigatiei antidumping si fabricate de 
catre Alro S.A., tariful antidumping propus de catre reclamanti pentru a fi analizat de catre 
Departamentul de Comert din Statele Unite, a fost micsorat de catre acestia de la 56,22% la 
12,51%. 
 
Societatea intentioneaza sa isi apere in continuare cu vigoare pozitia in fata autoritatilor 
americane implicate.  
 

Vom continua sa informam in mod constant investitorii si persoanele interesate  despre evolutia 
evenimentelor legate de aceasta plangere antidumping. 
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