
 
 
 
 

  

 
Alro S.A. Strada Pitești. nr. 116    Telefon: +(40) 0249 431 901           alro@alro.ro 
Slatina. România                              Fax: +(40) 0249 437 500               www.alro.ro 

 
 
 

                                                                                                                             

Nr. 68 /28.12.2020 

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara                                                                                 
                    Bursa de Valori Bucuresti 

 
Raport curent conform art. 92

3
 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata 

si Legea nr.158/2020 pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea 
unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European  şi al Consiliului din 
12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea  şi de creare a unui cadru specific pentru o 
securitizare simplă, transparentă şi standardizată  şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 
2011/61/UE, precum  şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 648/2012 

 
Data raportului: 28 Decembrie 2020   

Denumirea emitentului: ALRO S.A. 
Sediul social: Slatina, Str. Pitesti, nr.116, Jud. Olt 
Numarul de telefon/ fax: 0249 431901 / 0249 437500 
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 1515374 
Numar de ordine in Registrul Comertului: J28/8/1991 
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ28/8/1991 
Cod LEI: 5493008G6W6SORM2JG98 
Capital social subscris si varsat: 356.889.567,5 RON 
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – Categoria Premium   
(simbol de piata: ALR) 
 

Eveniment important de raportat:  Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art.92
3 

 alin. 3 si alin.12 din 

Legea nr.24/2017 asa cum a fost modificata si completata prin Legea nr.158/2020 

 
Va informam prin prezentul Raport curent ca ALUM S.A., filiala a ALRO S.A., a incheiat cu societatea Sierra Mineral 

Holdings 1 Limited, filiala a ALRO S.A., în data de 28 Decembrie 2020, o tranzacție nouă in baza unui contract de achizitie 
bauxita, a carei valoare cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/ executate in ultimele 12 luni, depaseste cumulativ 5% din 
activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente anului 2019, in valoare de 
37.077.541 RON. 

 

Detalii privind tranzactia incheiate in data de 28 Decembrie 2020 de ALUM S.A., in calitate de cumparator si Sierra Mineral 

Holdings 1 Limited, in calitate de vanzator, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea 
obiectului acesteia, creantele si datoriile reciproce sunt prezentate in Anexa 1. 
 
 
 
Presedinte al Consiliului de Administratie                                                                                                 Director General  

Marian Daniel Nastase                                                                                                                Gheorghe Dobra
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Anexa 1 - Raportarea tranzactiei incheiate in data de 28 Decembrie 2020 si a soldurilor creantelor si datoriilor reciproce la data de 30 Noiembrie 2020 

 

 

Nr. 
Partile care au 
incheiat actul 

juridic 

Natura 
relatiei 

Data incheierii si 
natura actului 

Descrierea obiectului 
respectivului act juridic 

Valoarea totala a 
actului juridic 

(RON) 

Datorii 
reciproce 

 (RON) 

Garantii 
constituite 

Penalitati 
stipulate 

Termenele si 
modalitatile de plata 

1. 

ALUM S.A. Filiala 

315/28.12.2020 
Act aditional nr. 34 la 
contractul de achizitie 
bauxita nr. 29/2009 

Prelungirea valabilitatii contractului 
pana la 31 decembrie 2021, 
achizitia in perioada ianuarie 2021 - 
decembrie 2021 a unei cantitati 
estimate de bauxita de 1.320.000 
to +/-10% si modificarea pretului de 
achizitie. 

171.800.640  

Creanta ALUM 
252.529.583 
Datorii Alum 

- 

- - 

plata la 15 zile 
calendaristice dupa data 
B/L sau plata in avans, 
in functie de cum 
stabilesc partile Sierra Mineral 

Holdings 1 Limited 
Filiala 

 


