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Eveniment important de raportat: Plangere tarife antidumping 

Societatea anunță investitorii si persoanele interesate că, în ceea ce privește plângerea pentru 
stabilirea de tarife antidumping pentru anumite produse din aluminiu provenind din 18 tari, 
printre care si Romania, primită de Comisia de Comert International a Statelor Unite, hotărârea 

preliminară a Departamentului de Comerț al Statelor Unite este aceea de a impune 
producătorilor vizați tarife antidumping între 1,24 % și 352,71 %. 

Plângerea a fost înaintată de  Asociația Aluminiului din Statele Unite (US Aluminium 
Association) și se refera la table din aluminiu cu o grosime intre 0,2 mm si 6,3 mm, fabricate 
din aliaje comune (seriile 1xxx, 3xxx si 5xxx).  

In cazul tablelor originare din Romania, fabricate de Alro S.A., tariful antidumping preliminar 
stabilit de către Departamentul de Comerț din Statele Unite, cu aplicare imediată, este de 
83,94%. 

Compania continua că considere plângerea ca fiind nefondată iar calculele care stau la baza 
acesteia ca fiind eronate, și intenționează să își apere cu fermitate poziția în fața autorităților 

americane implicate.  

Compania informează că tarifele nu vor fi impuse retroactiv și că face demersuri pentru a 
reduce impactul advers cu care s-ar putea confrunta în cazul în care plângerea va fi soluționată 
negativ.  

Vom continua să informăm permanent investitorii si publicul referitor la desfășurarea 
evenimentelor legate de această plângere antidumping. 
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