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REZUMAT 

Rezumatele sunt alcătuite din cerinţe privind dezvăluirea informaţiilor, denumite „Elemente". Aceste Elemente 
sunt numerotate în Secţiunile A- E (A. I- E. 7). 

Acest rezumat conţine toate Elementele ce trebuie să fie incluse într-un rezumat privind acest tip de valori 
mobiliare şi acest tip de emitent. Având în vedere că unele Elemente nu necesită a fi tratate, este posibil să 
existe lacune în secvenţa de numerotare a Elementelor. 

Chiar dacă este necesar ca un Element să fie introdus în acest rezumat datorită tipului de valori mobiliare şi a 
emitentului, este posibil să nu poată fi furnizate informaţii relevante despre Elementul respectiv. În acest caz, 
rezumatul va conţine o descriere scurtă a Elementului, cu menţiunea „Nu este cazul". 

A.1 

A.2 

B.1 

B.2 

Avertisment 

Acord al emitentului 
sau al persoanei 
responsabile de 
elaborarea 
prospectului în ceea 
ce priveşte utilizarea 
acestuia pentru 
revânzarea ulterioară 
sau plasamentul final 
al valorilor mobiliare 
de către intermediari 
financiari. 

Secţiunea A-Introducere şi avertismente 

Acest rezumat trebuie citit ca o introducere la prospect (,,Prospectul"); orice 
decizie de a investi în Acţiunile Oferite (astfel cum sunt definite mai jos), a 
căror ofertă face obiectul acestui Prospect, ar trebui să se bazeze pe analizarea 
de către investitor a întregului Prospect; în situaţia în care se introduce o 
acţiune în faţa unei instanţe judecătoreşti cu privire la informaţiile conţinute în 
Prospect, investitorul reclamant ar putea. fi obligat, în temeiul legislaţiei 

naţionale a statelor membre (,,State Membre") din Spaţiul Economic 
European (,,SEE"), să suporte costurile aferente traducerii Prospectului 
înainte de iniţierea procedurilor judiciare; iar răspunderea civilă va fi atrasă 

numai pentru persoanele care au elaborat rezumatul, inclusiv orice traducere a 
acestuia, dar numai în cazul în care rezumatul induce în eroare, este incorect 
sau conţine informaţii contradictorii atunci când este coroborat cu celelalte 
părţi ale Prospectului sau dacă nu oferă, ahmci când este coroborat cu celelalte 
părţi ale Prospectului, informaţii esenţiale, de natură să ajute investitorii în 
luarea unei decizii de a investi în respectivele acţiuni 

Nu este cazul. Alro S.A. (,,Societatea" sau „Alro") nu a fost de acord cu 
utilizarea Prospectului în scopul unei revânzări ulterioare sau plasamentului 
final al Acţiunilor Oferite de către intermediari financiari . 

Secţiunea B-Emitent 

Denumirea legală şi Denumirea legală şi comercială a Societăţii este Alro S.A. 
denumirea 
comercială a 
emitentului. 

Sediul social şi forma 
juridică a 
emitentului, legislaţia 

în temeiul căreia îşi 
desfăşoară activitatea 
emitentul şi ţara în 
care a fost 
înregistrat. 

Societatea este o societate pe acţiuni listată, înfiinţată în conformitate cu 
legislaţia României, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului al Judeţului 
Olt sub numărul 128/8/1991 , Număr European Unic de Identificare (EUID) 
ROONRC.128/8/ 1991, C.U.I. 1515374. Sediul social al Societăţii se află în 
Slatina, Str. Piteşti nr. 116, Judeţul Olt, România. Societatea îşi desfăşoară 

activitatea în conformitate cu legislaţia din România şi cu actul constitutiv al 
Societăţii (,,Actul Constitutiv"). 
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B.3 Descrierea naturii 
operaţiunilor curente 
ale emitentului şi a 
principalelor sale 
activităţi, inclusiv 
factorii esenţiali 
aferenţi acestora, cu 
menţionarea 

principalelor 
categorii de produse 
comercializate şi/sau 
servicii furnizate şi 
identificarea 
principalelor pieţe de 
desfacere pe care 
concurează emitentul. 

Secţiunea B--Emitent 

Grupul este unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integraţi pe 
verticală din Europa cu operaţiuni care acoperă toate etapele semnificative ale 
producţiei de aluminiu. Societatea împreună cu subsidiarele sale (,,Grupul") 
este fonnată din divizii upstream şi downstream, de la activităţi care includ 
exploatarea şi rafinarea materiilor prime, până la producţia şi vânzarea de 
produse din aluminiu primar şi procesat (care includ produse laminate plate 
(,,PLP-uri") şi produse extrudate). 

Utilizând bauxita extrasă din minele pe care le exploatează în Sierra Leone 
(Africa), Grupul produce alumină, principala materie primă utilizată pentru 
producţia aluminiului , prelucrată în rafinăria sa din Tulcea, România. Minele şi 
rafinăria Grupului acoperă integral necesităţile curente de bauxită şi alumină 

ale acestuia. Totalul resurselor de bauxită măsurate şi indicate ce pot fi extrase 
din minele exploatate de către Grup la I ianuarie 2018 au fost estimate de 
către Grup la 53,6 milioane de tone, pe care Grupul le consideră suficiente 
pentru o perioadă de aproximativ 20 de ani de operaţiuni (în conformitate cu 
ratele actuale de producţie). În 2017, Grupul a produs 1.787.716 tone de 
bauxită şi , respectiv 472.606 tone de alumÎilă. Celelalte materii prime, inclusiv 
cocs de petrol calcinat şi smoală de huilă sunt achiziţionate de către Grup de la 
diverşi furnizori străini şi necesarul de energie electrică al acestuia este fumizat 
de diverşi furnizori de pe pieţele angro şi cu amănuntul din România. 

Capacităţile de producţie şi procesare a aluminiului la nivelul Grupului se află 
în Slatina, România şi includ, în prezent, o unitate de producţie de aluminiu 
primar, care include o secţie anozi, o turnătorie , o unitate de reciclare a 
deşeurilor din aluminiu (,,Eco-Topitoria"), laminoare la cald şi la rece şi o 
secţie de extrudate. Având o capacitate de 265 .000 de tone de aluminiu 
electrolitic pe an şi de 340.000 de tone de aluminiu primar turnat pe an datorită 
aluminiului reciclat în cadrul Eco-Topitoriei, Grupul a produs aproximativ 
282.000 de tone de aluminiu primar în 2017 din care 56 la sută a fost folosit 
intern în producţia de PLP-uri şi produse extrudate. Cu toate că capacitatea de 
producţie depinde de ratele de producţie specifice ce se produc la un moment 
dat, unităţile de producţie ale Grupului au în general o capacitate de 90.000 de 
tone de PLP-uri pe an şi 25 .000 de tone de produse extrudate pe an. În 2017, 
Grupul a produs aproximativ 109.000 de tone de aluminiu procesat. 

Grupul produce ş1 comercializează un portofoliu diversificat şi flexibil de 
produse din aluminiu, care include produse din aluminiu primar precum sârmă, 
bare, sleburi şi lingouri, şi PLP-uri, precum plăci, benzi şi table din aluminiu şi 
o gamă largă de profite extrudate. În plus, Grupul are o prezenţă puternică în 
numeroase sectoare industriale de pe pieţe internaţionale, iar expertiza şi atenţia 
deosebită acordate produselor laminate plate şi extrudate cu valoare adăugată 
mare (,,PVAM") îi permit să atingă standarde tehnice ş1 de producţie 

specializate impuse de anumiţi clienţi. De asemenea, Grupul se orientează din 
ce în ce mai mult asupra unor industrii sofisticate, precum industria aeronautică, 
industria autovehiculelor, industria maritimă şi industria construcţiilor cu 
produse considerate de către Grup drept produse cu valoare adăugată foarte 
mare (,,PVAFM"), şi pentru care poate negocia preţuri mai mari. Grupul are o 
bază de clienţi din ce în ce mai diversificată. În 2017, Grupul a vândut 
majoritatea produselor sale primare către consumatori finali ş1 majoritatea 
produselor sale din aluminiu procesat centrelor de servicii, comercianţilor şi 

distribuitorilor de metale. În aceeaşi perioadă, aproximativ 63 la sută din 
produsele primare ale Grupului şi peste 82 la sută din PLP-uri şi produsele 
extrudate, în raport de vânzări au fost exportate, cu precădere în Europa. 

Din 2002, Grupul a investit aproximativ 412 milioane USD în vederea 
dezvoltării şi întreţinerii capacităţii de producţie a aluminiului primar şi 

procesat, din care aproximativ 1 O 1 milioane USD au reprezentat investiţii în 
proiecte privind sănătatea, securitatea şi mediul, precum şi în proiecte legate de 
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8.4a 

B.5 

8.6 

Descrierea celor mai 
importante tendinţe 
recente care 
afectează emitentul şi 
sectoarele de 
activitate în care 
acesta desfăşoară 
activităţi. 

Dacă emitentul face 
parte dintr-un grup, 
descrierea grupului şi 
a poziţiei emitentului 
în cadrul acestuia. 

Secţiunea B--Emitent 

eficienţă energetică, precum Eco-Topitoria. Programul de investiţii al Grupului 
a vizat, de asemenea, îmbunătăţirea calităţii produselor şi diversificarea gamei 
de produse a Grupului pentru a include mai multe PVAM-uri şi PVAFM-uri 
pentru industriile sofisticate. 

Tabelul de mai jos prezintă anumite date financiare ş1 operaţionale ale 
Grupului aferente perioadelor de trei luni încheiate la 31 martie 2018 şi 2017 
şi exerciţiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2017, 2016 şi 2015. 

Perioada de trei Exercitiul financiar 
luni încheiată la încheiat la 

31 martie 31 decembrie 

2018 2017 2017 2016 2015 
--- ---

(Tone) 
Producţie< 1 l 
Bauxită 592.428 466.437 1.787.716 1.368.531 1334.046 
Alumină 134.163 100.146 472.606 467.031 404.825 
Aluminiu primar .. . 71 .274 66 .639 282 .074 272.507 271356 
Aluminiu procesat (PLP-uri şi 

pro file extruda te) 28.405 27.320 108.972 103 .367 102.386 . 
( I) Inclusiv produse aflate în stoc şi produse transferate între divizii. 

Factorii principali care afectează rezultatele operaţiunilor Grupului sunt cererea 
şi preţul aluminiului (şi, într-o mai mică măsură, cererea şi preţul aluminei), 
care determină, în particular, preţurile la care Grupul îşi poate vinde produsele 
din aluminiu primar şi procesat şi volumul vânzărilor respective . Alţi factori 
importanţi care au afectat şi care se estimează că vor continua să afecteze 
rezultatele operaţiunilor Grupului sunt următorii : 

• Costurile de producţie; 

• Fluctuaţiile cursului de schimb; 

• Tranzacţiile de acoperire împotriva riscurilor aferente , 
-fu ") . «~;-:,."· - ... 1y!,. mar n or; ş1 ,,1, ~ 

• Tendinţele politice şi politicile comerciale. t AS f Î ; 
La data Prospectului, Vimetco N.V. ("Vimetco") deţine un proc " ~Pgl;l~~cfs I ;,/ 
la sută din Societate. Societatea este societatea-mamă a Grupului, '"a.re include t;/ 
şase subsidiare directe şi indirecte ale Societăţii. Societatea are Rtm:~â' 
subsidiară deţinută direct în întregime, Vimetco Extrusion SRL (,,Vimetco 
Extrusion"), şi deţine direct 99,9 la sută din Conef S.A. (,,Conef') şi 99,4 la 
sută din Alum S.A. ("Alum"). 

La data prezentului Prospect, unnătoarele persoane deţin participaţii în 
Societate peste pragurile de participaţie pentru care există o obligaţie de 
notificare conform cerinţelor pieţei de capital: 

Acţionar 
---
Vimetco Nv<1> 

Fondul Proprietatea S.A. 

Total 

Acţiuni deţinute imediat după 
Ofertă prezumând că toate 

Acţiunile Oferite sunt vândute şi 

că se exercită 
Acţiuni deţinute că nu se exercită Opţiunea 
imediat Înainte Opţiunea de de Supraalocare 

de Ofertă Supraalocare în totalitate 

(Număr) (¾) (Număr) (¾) (Număr) (¾) 
-- -- --

600.929 084 84, 19 244 .039 .5 I 5 34,19 205 .660.410 28,81 
72.884.714 10,21 72.884.714 10,21 72 .884.714 10,21 -- -- --

673.813. 798 94,40 316.924.229 44,40 278.545.115 39,02 - = = 

În măsura în care 
sunt cunoscute, 
numele oricărei 
persoane care deţine, 

în mod direct sau 
indirect, participaţii 
în capitalul 
emitentului sau în 
drepturi de vot, care 
trebuie notificate în 
conformitate cu 
legislaţia naţională a 
emitentului, împreună 
cu valoarea (I l 

Vi Holding N.V, care este deţinută în definitiv de către un fond fiduciar de familie, având ca beneficiari 
pe familia Machitski , deţine control economic şi dreptul de vot asupra a 59,4 la sută din acţiunile 
Vimetco N.V În plus, aproximativ 0,01 la sută din acţiunile emise de Vimetco sunt deţinute în mod 
direct de către membrii familiei Machitski . 

participaţiei unei 
astfel de persoane. Se 

4 



B.7 

va preciza dacă 
acţionarii majoritari 
ai emitentului au 
drepturi de vot 
diferite, în cazul în 
care acestea există. 
În măsura în care 
aceste informaţii sunt 
cunoscute de emitent, 
se va preciza dacă 
emitentul este deţinut 
sau controlat, direct 
sau indirect, şi de 
către cine şi se va 
descrie natura 
acestui control. 

Informaţii financiare 
istorice de bază 
selectate cu privire la 
emitent, prezentate 
pentru fiecare 
exerciţiu financiar din 
perioada acoperită 
de informaţiile 
financiare istorice şi 
orice perioadă 
financiară 

intermediară 

ulterioară, însoţită de 
date comparative din 
ace%Jfii"Eptt[ioadă a 

. s?i~ciţiuf,ij f/11,anciar 
fi j nter~~ }~ceptând 
( ~ ! ce~@<te.j}iJîoare la 

. V>:J.nflf~[Je 
~ ~mp?irative ,din 
br?6i:JJf_53!.,e va fi 
îndeplinită prin 
prezentarea 
informaţiilor din 
bilanţul de la 
sfârşitul exerciţiului. 

Aceste informaţii ar 
trebui să fie însoţite 
de o descriere 
narativă a modificării 
semnificative a 
situaţiei financiare a 
emitentului şi a 
rezultatelor din 
exploatare ale 
acestuia în timpul sau 
după perioada 
acoperită de 
informaţiile 

Secţiunea B---Emitent 

La data Prospectului, Vimetco exercită control asupra Societăţii. În ciuda unui 
astfel de control, legislaţia românească aplicabilă şi Actul Constitutiv al 
Societăţii îl împiedică pe acţionarul majoritar să exercite controlul într-un mod 
abuziv. 

Informaţiile financiare şi rezultatele operaţionale istorice consolidate selectate 
prezentate mai jos au fost extrase fără ajustări semnificative din informaţiile 

financiare privind Grupul prezentate în Partea I a secţiunii ,,Informaţii 

Financiare" inclusă în altă parte a prezentului Prospect. Infonnaţiile financiare 
incluse în ,,Indicatori non-IFRS şi Indicatori Alternativi de Măsurare a 
Performanţe?' se referă la informaţiile financiare care nu au fost extrase din 
situaţiile financiare ale Grupului, dar care au fost, totuşi, extrase sau rezultă 
din evidenţele de gestiune sau din evidenţele contabile ale Grupului 

5 



financiare istorice de 
bază. 

Secţiunea B-Emitent 

Date privind situaţiile consolidate de 
1nofit sau pierdere şi a rezultatului 
global 

Venituri 
Costul bunurilor vândute 

Profit brut 

Cheltuieli generale, administrative şi de 
desfacere 

Alte venituri operaţionale 
Alte cheltuieli operaţionale 

Rezultat operaţional (EDIT)''' 

Cheltuieli cu dobânzile 
Câştiguri nete din instrumente 

financiare derivate 
Alte costuri financiare (nete/2' 
Diferenţe nete de curs valutar . 

Rezultat înainte de impozitare 

Impozit pe profit 

Rezulta tul perioadei 

Alte elemente ale rezultatului global, 
nete de impozitare 

Categorii care 1111 vor fi reclasificate 
ulterior în co11t11/ de profit sau 
pierdere 

Reevaluări privind beneficiile 
post-angajare 

Impozit amânat aferent reevaluării 
beneficiilor post-angajare 

Categorii care ar putea fi reclasificate 
ulterior în co11t11/ de profit sau 
pierdere 

Diferenţe de curs valutar aferente 
convertirii operaţiunilor din 
străinătate 

Total alte elemente ale rezultatului 
global, nete de impozit 

Total rezultat global aferent perioadei 

Rezultat atribuibil: 
Acţionarilor Alro 
Intereselor care nu controlează 

Rezultatul global) total atribuibil(ă) : 

Acţionarilor Alro 
lntereselor care nu controlează 
Număr mediu ponderat de acţiuni 

ordinare 
Rezultatul pe acţiune de bază şi 

diluat (RON) 

Perioada de trei luni 
încheiată la 31 martie 

(neauditată) 

Exerciţiul financiar 
încheiat 

la 31 decembrie 

2018 2017 2017 2016 2015 

749.242 
(581.920) 

167.322 

(66341) 
2.023 

(1.579) 

101.425 

(9.604) 

54 .052 
(3 563) 
7.836 

150.146 

(25.525) 

124.621 

(13) 

3.498 

3.485 

128.106 

124 .568 
53 

128.032 
74 

681.432 
(5 10.791) 

170.641 

(mii RON) 

2 .726.272 
(2 038400) 

687.872 

2.302.803 
(l 935 103) 

367.700 

(52 .200) (256 .172) (2 I 2 055) 
2.210 14.706 17 .791 

(1.275) (7.460) (6 .770) 
----- -----

119.376 438.946 166.666 

(13 .238) 

87 
( 1.916) 
2 .950 

)07.259 

(17.040) 

90.219 

(7) 

(2334) 

(2.341) 

87.878 

90 .151 
68 

87.824 
54 

(50 .917) (57 .717) 

(9.229) 
32 .727 

411 .527 

(12 811) 
( 11 .070) 

(3 859) 

81.209 

(20421) (9.713) 
-----

391.106 71.496 

(4.221) 

627 

(348) 

98 

(8435) (109) 

(12.029). . . · (3S9) 

379.077 ·71.137 

390.581 
525 

378.607 
470 

713 .779 .135 713 .779 .135 713 .779 .135 

0,175 0,126 0,547 

2.422.759 
(2.017 .193) 

405.566 

(2 12 .158) 
28 .193 

(35 .694) 

185.907 

(57.488) 

(62 .638) 
1.588 

(56 .197) 

11.172 

(11.190) 

(18) 

7.041 

(1.102) 

(24 755) 

(I) EBIT este calculat ca rezultat înainte de impozitare plus cheltuieli cu dobânzile, câştiguri nete din 
instrumente financiare derivate, alte costuri financiare (nete) şi diferenţe nete de curs valutar. 

(2) În Situaţiile Financiare ale anului 2017 , datele comparative pentru anul 2016 au fost reclasificate în 
conformitate cu prezentarea adoptată în 2017, care a fost diferită de prezentarea din Situaţiile Financiare 
ale anului 2016 . Sumele anterior clasificate ca "Alte (pierderi)/ câştiguri financiare/ nete" au fost 
redenumite "Alte costuri financiare (nete)'" şi o sumă de 8.776 mii RON , reprezentând comisioane plătite 
de Grup în legătură cu contractele de factoring, anterior inclusă în categoria "Cheltuieli cu dobânzile" 
pentru exerciţiul financiar încheiat la 3 I decembrie 2016, a fost inclusă în categoria "Alte costuri 
financiare (nete)". Suma prezentată în categoria "Alte costuri financiare ( nete)" pentru exerciţiul 

financiar încheiat la 31 decembrie 2015 nu include comisioanele plătite de Grup cu privire la contractele 
de factoring, în sumă de 11 .105 mii RON. care au fost incluse în categoria "Cheltuieli cu dobânzile" în 
Situaţiile Financiare aferente anului 2015 . Dacă sumele aferente anului 2015 ar fi fost prezentate în 
conformitate cu metodologia adoptată în cadrul Situa~ilor Financiare aferente anului 20 I 7, "Cheltuieli cu 
dobânzile" pentru exerci~ul financiar încheiat la 31 decembrie 20 l 5 ar fi fost o cheltuială netă 

de 46.383 mii RON, în loc de 57488 mii lei şi "Alte costuri financiare (nete)" ar fi fost o cheltuiala 
netă de 9.517 mii RON, în loc de un venit net de l.588 mii RON, cum a fost prezentat iniţial în 
Situaţiile financiare aferente anului 2015 . 
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Secţiunea B---Emitent 

La 31 martie 
(neauditate) La 31 decembrie 

2018 2017 2016 2015 
--- ---

(mii RON) 
Date privind situaţiile consolidate ale poziţiei financiare 

Active 

Active imobilizate 
Imobilizări corporale 1.020 .812 I.O 15 .035 946 . I 39 952 .718 
Imobilizări necorporale 8 074 8.6 11 5.401 5.992 
Fondul comercial 85 .393 87.485 95 066 92 .201 
Instrumente financiare derivate pe termen lung 13.590 
Împrumuturi pe tennen lung 53 .775 54 .345 52 035 33 .182 
Creanţa privind impozitul pe profit amânat . 74.389 98 .845 110.332 118.419 
Alte active pe tennen lung 57 .785 58.147 19.307 64.980 

Total active imobilizate 1.300.228 1.322.468 1.228.280 1.281.082 --- --- = ---
Active circulante 
Stocuri 711.887 670 .805 590.783 622 .912 
Creanţe comerciale nete 106.084 76 .853 78 .877 57 .901 
Creanţe privind impozitul pe profit 41 309 1.813 1.265 
Alte active curente 91 .255 79 .532 69.422 99 .745 
Instrumente financiare derivate pe termen scurt 54.761 3.298 671 3.798 

-~ Numerar restricţionat 45 .914 67 .009 45 .566 3.230 
Numerar şi echivalente de numerar 356.121 320 .828 285.850 130.972 

Total active circulante 1.366.063 1.218.634 1.072.982 919.823 

= = = = 
Total active 2.666.291 2.541.102 2.301.262 2.200.905 

= = --- = 
Capitaluri pro1irii şi datorii 

Capitaluri proprii 
Capital social 356.091 356.091 336.703 336.703 
Prime de capital 86.351 86.351 69.446 69.446 
Alte rezerve 335 .049 331.542 339.052 339.161 
Rezultatul reportat 439 .947 49.409 83 .322 83 .701 
Rezultatul perioadei I 24 .568 390.581 71.531 (129) 

Capitaluri pro1irii atribuibile acţionarilor Alro S.A. 1.342.006 1.213.974 900.054 828.882 
Interese care nu controlează 1.448 l.374 904 939 
Total capitaluri proprii 1.343.454 1.215.348 900.958 829.821 

,;.~' 
Datorii pe termen lung 

5; ! Împrumuturi pe tennen lung 819.216 844 .944 234 .716 788 .870 

. I Datorii de leasing financiar pe termen lung 4.154 4.300 4.814 1.983 
Provizioane pe teimen lung 33 .000 30.769 33 . 520 31 .045 
Beneficii post-angajare 41.499 41.569 36 .884 36.178 
Subvenţii pe tennen lung 28.925 27 .558 17.480 19.072 
Alte datorii pe tennen lung 2.292 2.091 659 547 

Total datorii pe termen lung 929.086 951.231 328.073 877.695 

= = = = 
Datorii curente 
Împrumuturi pe tennen scurt 66 .590 66 .894 813 063 142.128 
Datorii de leasing financiar pe tennen scurt 2.491 2.411 1.973 725 
Provizioane pe termen scurt 26.427 26 .830 177 27 .648 
Datorii comerciale şi alte datorii 206 .601 183 .647 185 .308 246 .604 
Impozit pe profit 2.172 5.635 1.417 
Subvenţii pe tennen scurt 1.592 1.592 1.592 1.592 
Alte datorii curente 87 .878 87.514 70 .118 73 .275 

Total datorii curente 393.751 374.523 1.072.231 493.389 --- --- --- = 
Total datorii 1.322.837 1.325.754 1.400.304 1.371.084 

= = = = 
Total capitaluri proprii şi datorii 2.666.291 2.541.102 2.301.262 2.200.905 

= = --- = 
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Secţiunea B--Emitent 

Pentru perioada 
de trei luni Încheiată 

la 31 martie 
(neauditată) 

Pentru exerciţiul financiar 
încheiat la 31 decembrie 

Situaţii consolidate ale fluxurilor de trezorerie 2018 2017 2017 2016 2015 --- ---
(mii RON) 

Fluxuri de numerar nete din / (utilizate în) activitatea 

operaţională 71.362 116.460 424 .868 177.397 106041 
Fluxuri de numerar nete din / (utilizate în) activitatea 

de investiţii (22 .582) (42 155) (253 339) (114 892) (102 .884) 

Fluxuri de numerar din / (utilizate în) activitatea de 

finanţare (13428) (10 .569) (136.438) 92355 19.642 
Modificare netă a numerarnlui şi a echivalentelor de 

numerar 35.352 63 .736 35.091 154 .860 22 .799 

Numerar şi echivalente de numerar la începutul 

perioadei 320.828 285 .850 285 .850 I 30 .972 108 .161 

Numerar şi echivalente de numerar la sfârşitul 
perioadei 356.121 349 .582 320.828 285 .850 130.972 

Indicatori Non-lFRS şi 
Indicatori alternativi de 
măsurare a performanţei 

La sau pentru perioada 
de trei luni 

încheiată la 3 I martie 
(neauditate) 

2018 2017 

La sau pentru exerciţiul financiar 
încheiat la 3 I decembrie 

2017 2016 2015 

(mii RON, cu excepţia situaţiilor în care se indică altfel) 
EBITDA 
MarJa EBITDA 
Rezultat net ajustat 

Datorie netă 
Capital circulant net 

Alte informaţii financiare 

Venituri din vânzări de: 
Produse de aluminiu primar 

Produse de aluminiu procesat 
Alte venituri 

132.857 153.208 

17,7% 22,5% 

93 .645 106.640 

500.330 658 .153 
972.312 92 .101 

La sau pentru 
perioada de trei luni 

Încheiată 
la 31 martie 
(neauditate) 

2018 2017 

320.283 

367 .972 
60 .987 

284 .687 

367.486 
29 .259 

566.455 291.592 305 .994 

20,8% 12,7% 12,6% 

402 .626 100.325 76 .514 

561.721 732 .716 766 .734 
844.111 751 426.434 

La sau pentru exerciţiul 
financiar încheiat la 31 decembrie 

2017 

(mii RON) 

1.146.216 
1.390.247 

189.809 

2016 

l.016 .Q26 
1.178'094 

2015 

1.065 .056 

1.272.945 

108.68 \.l f' . .,._ \:, . !:o 
'v'' 

EBITDA şi marja EBITDA //-A~ f• -:Pl"ţ 
Următorul tabel reconciliază EBITDA şi marja EBITDA care r~~lt~ t-MTni'e ăe '!{ 1 
impozitare, acesta fiind indicatorul financiar IFRS cel mai apt~iaî' ~ C?iQe\71 )J 
indicatori non-IFRS pentru perioadele indicate . "( / . V 

'-t~ 

Rezultat înainte de impozitare 

Plus 
Cheltuieli cu dobânzile 

Câştiguri nete din instrumente financiare 
derivate .. . . .. . 

Alte costuri financiare (nete) 

Diferenţe nete de curs valutar 

Total amortizare şi ajustări pentru depreciere 
EBITDA ..... 

Marja EBITDA 

8 

Perioada de trei luni încheiată 
la 31 martie (neauditată) 

2018 2017 

(mii RON) 

150.146 107.259 

(9.604) 

(54.052) 

3.563 

(7.836) 

31-432 
132.857 

17,7% 

(13 .238) 

(87) 

1.916 

(2,950) 

33.832 
153.208 

22,5% 



Secţiunea B-Emitent 

Rezultat înainte de impozitare 
Plus 

Cheltuieli cu dobânzile 

Pierderi/( câştiguri) din instrumente 
derivate încorporate .... . 

financiare 

Alte costuri financiare (nete)l1l ... 
Diferenţe nete de curs valutar ... 
Total amortizare şi ajustări pentru depreciere 

EBITDA .. ... 

Marja EBITDA 

Exerciţiul financiar încheiat 
la 31 decembrie 

2017 2016 2015 

(mii RON) 

411.527 81.209 11.172 

50.917 57 .717 57.488 

- 12.811 62.638 
9.229 I 1.070 ( 1.588) 

(32.727) 3.859 56.197 
127.509 124.926 120.087 

566.455 291.592 305.994 

20,8% 12,7% 12,6% 

(I) În Situaţiile Financiare ale anului 2017, datele comparative pentru anul 2016 au fost 
reclasificate în conformitate cu prezentarea adoptată în 20 I 7, care a fost diferită de 
prezentarea din Situaţiile Financiare ale anului 2016 . Sumele anterior clasificate ca " Alte 
(pierderi)/ câştiguri financiare/ nete" au fost redenumite "Alte costuri financiare (nete)" 
şi o sumă de 8.776 mii RON, reprezentând comisioane plătite de Grup în legătură cu 
contractele de factoring , anterior inclusă în categoria "Cheltuieli cu dobânzile" pentru 
exerciţiul financiar încheiat la 3 I decembrie 20 I 6, a fost inclusă în categoria "Alte 
costuri financiare (nete)" Suma prezentată în categoria "Alte costuri financiare ( nete)" 
pentru exerciţiul financiar încheiat la 3 I decembrie 20 I 5 nu include comisioanele plătite 
de Grup cu privire la contractele de factoring , în sumă de 11 . 105 mii RON, care au fost 
incluse în categoria "Cheltuieli cu dobânzile" în Situaţiile Financiare aferente anului 
2015. Dacă sumele aferente anului 2015 ar fi fost prezentate în conformitate cu 
metodologia adoptată în cadrul Situaţiilor Financiare aferente anului 2017, "Cheltuieli cu 
dobânzile" pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015 ar fi fost o 
cheltuială netă de 46.383 mii RON, în loc de 57.488 mii lei şi "Alte costuri financiare 
(nete)" ar fi fost o cheltuiala netă de 9.517 mii RON, în loc de un venit net de 1.588 
mii RON, cum a fost prezentat iniţial în Situaţiile financiare aferente anului 2015 . 

Rezultat net ajustat 

Tabelul următor reconciliază rezultatul net ajustat cu rezultatul aferent 
perioadei, care este indicatorul financiar IFRS cel mai apropiat de acest 
indicator non-IFRS, pentru perioadele indicate. 

Rezultatul perioadei .. .. .......... . 

Plus/(minus) cheltuială / (venit din 
reversare) privind ajustările pentru 
deprecierea imobilizărilor corporale / . . . 

Plus/(minus) pierdere / (câştig) din 
instrumente financiare derivate care nu 
sunt desemnate pentru aplicarea 
contabilităţii de acoperire împotriva 
riscurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Plus/(minus) cheltuială cu /(venit din) 
impozit pe profit amânat 

Rezultat net ajustat 

9 

Perioada de trei luni 
încheiată la 31 martie (neauditată) 

2018 2017 

(mii RON) 

124.621 90.219 

(6) 

(54.052) 

23 .082 

93.645 

(87) 

16.508 

106.640 



Secţiunea 8--Emitent 

Rezultatul perioadei . . ...... ..... . . . 
Plus/(minus) cheltuială / (venit din reversare) 

privind ajustările pentru deprecierea 
imobilizărilor corporale . . . .... . 

Plus/(minus) pierdere / ( câştig) din 
instrumente financiare derivate care nu sunt 
desemnate pentru aplicarea contabilităţii de 
acoperire împotriva riscurilor ..... 

Plus/(minus) cheltuială cu / (venit din) 
impozit pe profit amânat 

Rezultat net ajustat 

Datoria netă 

Exerciţiul fiuauciar încheiat 
la 31 decembrie 

2017 2016 2015 

(mii RON) 

391.106 71.496 (18) 

184 (733) 1.160 

1.161 21.377 65 .738 
= 

10.175 8.185 9.634 

402.626 100.325 76.514 
= 

Tabelul de mai jos prezintă structura datoriei nete a Grupului la datele indicate. 

Perioada de trei luni 
încheiată Exerciţiul financiar Încheiat 

la 31 martie (neauditată) la 31 decern brie 

2018 2017 2017 2016 2015 
-- ---

(mii RON) 
Împrumuturi bancare şi alte împrumuturi pe 

termen scurt 66 .590 805 .5 I 8 66 .894 813 .063 142.128 

Împrumuturi bancare şi alte împrumuturi pe 

termen lung 819 .216 231.318 844 .944 234 .716 788 .870 

Datorii de leasing financiar pe termen scurt 2.491 2091 2.411 1.973 725 

Datorii de leasing financiar pe termen lung 4 .154 4 .808 4.300 4.814 1.983 

Total împrumuturi şi datorii de leasing 
financiar 892.451 1.043.735 918.549 1.054.566 933.706 

M;nus 

Numerar şi echivalente de numerar 356 .121 349.582 320.828 285 .850 130.972 

Minus 
Numerar restricţionat(! ) 36 .000 36.000 36.000 36.000 36.000 

Datoria netă 500.330 658.153 561.721 732.716 766.734 

(I) Numerarul restricţionat include un depozit colateral în sumă de 36.000 mii R r,1<lâ'~~ 
ipotecat pentru împrumuturile luate şi este înregistrat în situaţia conso p'tă a poziţiei ~ -
financiare a Grupului în categoria "Alte active pe termen lung'" la ' m~e~1 . <"-i\ 
31 decembrie 2017 şi 3 1 decembrie 2015 şi în categoria "Numerar re ~t:ţi~ @i\f -~, 
de 31 martie 2017 şi 31 decembrie 2016 în conformitate cu maturitatea I ~cow~r.Yt:JA· t. ! 

Începând din 31 martie 2018, data de referinţă a situaţiitA-. financiare 
interimare consolidate simplificate neauditate, au intervenit -? @;oarei 
modificări semnificative în situaţia financiară sau comercială a Grupului: 

în 27 aprilie 2018, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a aprobat 
distribuirea sub formă de dividend din profitul net realizat de Societate în 
2017 şi rezultatul reportat în valoare de 382.036 mii RON; 

în mai 2018, Alum a încheiat două contracte de facilitate de credit în 
valoare totală de 25 de milioane USD, garantate cu imobilizări corporale, 
stocuri, conturi curente şi creanţe şi rambursabile până în 2023, cu o 
perioadă de graţie de 2 ani (,,Contractele de Împrumut ale Alum"). 
Împrumuturile vor fi utilizate pentru susţinerea programului de cheltuieli 
de capital al Grupului pentru 2018. În 15 iunie 2018, a fost trasă o sumă 
totală de 15 milioane de Euro din Contractele de Împrumut ale Alum; şi 

în data de 25 iunie 2018, Grupul şi-a închis unul dintre laminoarele la 
rece pentru întreţinere şi modernizare programată, lucrări care se 
estimează că vor dura aproximativ patru luni, până în 25 octombrie 
2018. Drept urmare, Grupul îşi va înceta producţia de striate din aliaje 
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B.8 

B.9 

B.10 

B.11 

C.1 

C.2 

Informaţii financiare 
pro forma selectate, 
identificate ca atare. 

Dacă se întocmesc 
previziuni sau o 
estimare a profitului, 
se va preciza cifra. 

O descriere a naturii 
tuturor rezervelor din 
raportul de audit 
privind informaţiile 
financiare istorice. 

În cazul în care 
capitalul circulant al 

emi!e_,,'!fffitfîE~ 
e,ient ~e "<'~ 

nţ~~te a~ \ 
e,Mu, ~p..111 ~ I 

,!<t>-a~9p1icaţ~ţ;; 

-----

O descriere a tipului 
şi categoriei valorilor 
mobiliare care fac 
obiectul ofertei 
publice şi/sau sunt 
admise la 
tranzacţionare, 

inclusiv orice număr 
de identificare a 
valorilor mobiliare. 

Secţiunea B--Emitent 

moi medii de aluminiu şi plăci din aluminiu moale şi mediu de 6,35 mm, 
anumite produse placate şi anumite produse la rece. Împreună, aceste 
restricţii se estimează că vor reduce capacitatea totală de producţie pentru 
produse la rece cu aproximativ 1.250 tone/lună şi că vor avea un impact 
corespunzător asupra veniturilor din PLP pentru întregul an 2018; 

În decursul perioadei de două luni încheiate la 3 I mai 2018, Grupul a 
înregistrat în general venituri şi profit operaţional consistente, reflectând 
preţurile LME mai ridicate ale aluminiului, dar un profit net semnificativ mai 
redus pentru această perioadă, comparativ cu aceeiaşi perioadă de două luni 
din anul anterior, ca urmare a evaluării la valoare justă a opţiunilor Grupului 
după 31 martie 2018 şi a pierderilor din diferenţe de curs valutar aferente 
împrumuturilor Grupului denominate în valută, generate de deprecierea RON 
faţă de USD de-a lungul perioadei de două luni. 

Nu este cazul. Prospectul nu conţine niciun fel de informaţii financiare pro 
forma . 

Nu este cazul. Prospectul nu conţine previziuni sau estimări ale profitului . 

Nu este cazul. Nu există niciun fel de rezerve în raportul de audit privind 
informaţiile financiare istorice. 

Managementul Societăţii consideră că Societatea dispune de suficient capital 
circulant pentru necesităţile sale pentru o perioadă de cel puţin 12 luni 
ulterioară datei publicării prezentului Prospect. 

Secţiunea C-Valori mobiliare 

Oferta (,,Oferta") conţine o ofertă de acţiuni ordinare existente din capitalul 
social al Societăţii (,,Acţiunile") după cum unnează: până la 356.889.569 
Acţiuni oferite de Vimetco şi până la 26.901 .571 Acţiuni oferite de Conef şi 
împreună cu Vimetco „Acţionarii Vânzători") (,,Acţiuni Oferite"). 

Numerele de identificare şi simbolurile de tranzacţionare ale Acţiunilor sunt 
următoarele: 

Identificatorul persoanei juridice (LEI): 5493008G6W6SORM2JG98 

Simbolul de tranzacţionare al Acţiunilor la Bursa de Valori Bucureşti S.A. 
(,,Bursa de Valori Bucureşti"): ,,ALR" 

ISIN Acţiuni: ROALROACNOR0 

Moneda emisiunii de Moneda Acţiunilor este RON. 
valori mobiliare 
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C.3 

C.4 

C.5 

C.6 

C.7 

Numărul de acţiuni 
emise şi vărsate 
integral şi numărul 
de acţiuni emise, dar 
nevărsate integral. 
Valoarea nominală 
per acţiune sau faptul 
că acţiunile nu au 
valoare nominală. 

O descriere a 
drepturilor conexe 
valorilor mobiliare. 

O descriere a 
oricărei restricţii 

privind liberul 
transfer al valorilor 
mobiliare. 

Se va indica dacă 
valorile mobiliare 
oferite fac sau vor 
face obiectul unei 
cereri de admitere la 
tranzacţionare pe o 
piaţă reglementată şi 

identitatea tuturor 
pieţelor reglementate 
în care valorile 
mobiliare sunt sau 
urmează să fie 
tranzacţionate. 

O descriere a politicii 
de distribuire a 
dividendelor. 

Secţiunea C-Valori mobiliare 

La data Prospectului, numărul de acţiuni emise, reprezentând capitalul social 
emis, subscris şi vărsat al Societăţii este de 713.779.135 de Acţiuni, fiecare 
fiind vărsată în întregime şi având o valoare nominală de 0,5 RON pe Acţiune. 

Conform Actului Constitutiv, Acţiunile emise de Societate au valoare egală şi 
acordă drepturi egale titularilor lor. Fiecare Acţiune emisă de Societate şi 

plătită de acţionar acordă dreptul de vot în Adunarea Generală a Acţionarilor. 

Principalele drepturi aferente Acţiunilor sunt: 

• dreptul de a participa şi de a vota în Adunările Generale ale Acţionarilor; 

dreptul la informare; 

• dreptul la dividende; 

• drepturi de preferinţă ; 

• dreptul de a alege şi a fi ales în cadrul organelor de conducere; 

• dreptul de retragere; 

• dreptul de a participa Ia repartizarea activului în caz de lichidare; şi 

• dreptul de a contesta hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor. 

Conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, astfel 
cum a fost amendată şi completată (,,Legea Societăţilor"), acţionarii trebuie să 
îşi exercite drepturile cu bună credinţă, respectând interesele ş1 drepturile 
legitime ale Societăţii şi ale celorlalţi acţionari . 

Nu există restricţii privind liberul transfer al Acţiunilor. 

~~Q ,~ A8 \ o ~ ~~IT' 

l'.:i 4;::> l ~ 
4 'I?/"\- .: 

A. ·1 ' . p · R I - •1 Vd <J-41' ,# cţmm e sunt m prezent tranzacţ10nate pe iaţa eg ementata ~"- e ere a ~f, 
Bursei de Valori Bucureşti, în Categoria Premium a Acţiunilor. ·,:2:2:~ 

Consiliul de Administraţie este orientat către crearea valorii adăugate pentru 
acţionarii Societăţii prin realizarea unui echilibru între crearea valorii adăugate 
în cadrul activităţii şi distribuirea profiturilor realizate. În acest context, 
intenţia actuală a Consiliului de Administraţie este aceea ca Societatea să 

distribuie acţionarilor săi echivalentul unei sume reprezentând între 70 Ia sută 
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D.I Informaţii esenţiale 

despre principalele 
riscuri specifice 
emitentului sau 

Secţiunea C-Valori mobiliare 

şi 90 la sută din profitul net consolidat al Grupului în medie de-a lungul unui 
ciclu de preţ al aluminiului . Orice viitoare decizie privind distribuirea de 
dividende către acţionari va fi la discreţia Consiliului de Administraţie şi va 
depinde de o serie de factori , inclusiv de dispon ibi I itatea profiturilor 
distribuibile ale Societăţii , situaţia financiară a Grupului, restricţii impuse 
prin instrumentele de credit la care Grupul este parte, considerente fiscale, 
cerinţe actuale referitoare la capital ŞI la numerar, dezvoltarea planificată, 

precum şi orice alţi factori pe care Consiliul îi consideră relevanţi . Societatea a 
aprobat deja distribuirea dividendelor către acţionari începând cu data 
de 19 mai 20 I 8, acestea devenind plătibile la 25 mai 2018. 

Secţiunea O-Riscuri 

Riscuri referitoare la Activitatea şi Industria Grupului 

• Grupul activează într-o industrie ciclică ce este supusă unei volatilităţi 

semnificative a preţurilor. • 

sectorului în care • Grupul ar putea fi afectat în mod semnificativ de scăderile preţurilor 

aluminiului, incluzând preţurile mondiale, regionale ş1 specifice 
produselor. 

acesta îşi desfăşoară 

activitatea. 

• Operaţiunile Grupului sunt energo-intensive şi , ca um1are, rezultatele 
operaţiunilor sale pot fi afectate de creşterea costurilor cu energia electrică 
sau de întreruperi ale furnizării de energie electrică . 

• Rezultatul operaţiunilor Grupului ar putea fi serios afectat de creşterea 

costurilor şi întreruperea furnizării de materii prime. 

• Industria aluminiului este foarte competitivă . 

• Este posibil ca Grupul să nu îşi poată implementa strategia de afaceri cu 
succes sau să îşi administreze creşterea în mod eficace. 

Defecţiunile echipamentelor sau alte evenimente neaşteptate pot avea 
drept consecinţă reduceri ale producţiei , reducerea vânzărilor, costuri 
majorate sau scoateri din funcţiune care ar putea afecta activitatea 
Grupului . 

Modificările intervenite în tehnologie pot face ca actualele echipamente 
ale Grupului să fie învechite sau să necesite realizarea unor investiţii de 
capital substanţiale în vederea implementării de noi tehnologii, ceea ce ar 
putea afecta negativ poziţia concurenţială a Grupului. 

Afacerea Grupului poate fi afectată negativ dacă Grupul nu reuşeşte să 
obţină sau să îşi reînnoiască licenţele necesare, dacă nu îndeplineşte 

condiţiile stabilite prin licenţele acordate sau nu reuşeşte să menţină 

certificările din sectorul industrial solicitate de anumiţi clienţi. 

• Activităţile Grupului de exploatare minieră şi de producere a aluminiului 
prezintă riscuri şi pericole care ar putea determina întârzieri neaşteptate în 
producţie , costuri majorate, daune neaşteptate aduse proprietăţii sau 
mediului sau vătămări sau decesul unor persoane. 

• Este posibil ca Grupul să piardă membri-cheie din conducerea superioară 
şi alţi angajaţi sau este posibil să nu poată angaja şi păstra astfel de 
membri din conducerea superioară sau alţi angajaţi la costuri rezonabile, 
iar costul forţei de muncă din România poate creşte 

• Grupul este expus la riscuri generate de utilizarea informaţiilor 

tehnologice (IT) în operaţiunile sale. 
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Secţiunea O-Riscuri 

Activitatea Grupului poate fi afectată de întreruperi ale proceselor de 
muncă şi de deficite de salariaţi calificaţi . 

Acoperirea fumizată de asigurarea actuală şi viitoare a Grupului ar putea 
fi insuficientă pentru costurile de funcţionare ale Grupului . 

Dacă Grupul livrează produse cu deficienţe către clienţi şi astfel de 
deficienţe cauzează prejudicii sau daune, Grupul poate fi subiect al 
răspunderii civile pentru produse. 

Grupul depinde de fumizarea de serv1c11 de transport adecvate şi 

neîntrerupte pentru transportul materialelor şi produselor sale finite pe 
distanţe semnificative. 

Activităţile de acoperire împotriva riscurilor ale Grupului au un impact 
semnificativ asupra rezultatelor operaţiunilor. 

Îndatorarea Grupului îi poate afecta condiţia sa financiară şi rezultatele 
sale operaţionale . 

Fluctuaţiile ratei de schimb au implichţii asupra activităţii Grupului. 

Grupul este expus la riscuri aferente fluctuaţiilor ratei dobânzii . 

Virnetco poate influenţa rezultatul deciziilor importante legate de 
activitatea părţilor Grupului. 

Grupul se angajează şi poate continua să se angajeze în tranzacţii cu 
persoane afiliate, fapt ce poate genera conflicte de interese, putând 
determina încheierea de tranzacţii în termeni mai puţin favorabili decât cei 
care ar putea fi obţinuţi altfel. 

Legile şi regulamentele de mediu sau sănătate şi siguranţă existente, noi 
sau mai stricte sau o mai strictă aplicare a legilor şi regulamentelor de 
mediu sau sănătate şi siguranţă existente din ţările în care operează 

Grupul pot avea un efect negativ semnificativ asupra rezultatelor 
operaţiunilor Grupului . 

Pieţele finale pentru unele dintre produsele Grupului sunt foarte 
competitive şi clienţii sunt dispuşi să accepte substitute ale produselor 
Grupului . .-..i,rEA rt •, 

o~--\ ... -~(.✓ 

Unele din industriile în care activează clienţii Grupului sunt s ~1;n-!r!il~n --':;:~ 

natura lor. • "'t-. tJ'~ ~ 

Activitatea în domeniul aluminiului poate suferi o perc~iţie.· p'iiâli~~~l!,\ J 
negativă, care ar conduce la un declin pentru cererea de N'.odus?~t'1in "> 

aluminiu, afectând ca unnare activitatea Grupului . ' ''<....__:::.:;~ 
1 

Referendumul din Marea Britanie, în urma căruia s-a votat părăsirea 

Uniunii Europene de către Marea Britanie, ar putea crea nesiguranţă 

politică şi economică şi riscuri ce ar putea avea un efect negativ asupra 
pieţelor pe care Grupul îşi desfăşoară activitatea. 

Riscuri cu privire Ia investiţiile făcute în Pieţele Emergente 

• Pieţele emergente, precum România, sunt supuse unor riscuri mai mari 
decât pieţele dezvoltate, incluzând riscuri juridice, economice şi politice 
majore. 

• Procesul de integrare al României în Uniunea Europeană poate afecta 
operaţiunile şi situaţia financiară a Grupului. 

• Factorii legislativi şi judiciari pot influenţa nefavorabil activitatea 
Grupului din România . 
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Secţiunea O-Riscuri 

Orice scădere a ratingurilor de credit ale României de către o agenţie 

internaţională de rating ar putea avea un impact negativ asupra activităţii 
Grupului . 

Corupţia ar putea crea un climat de afaceri dificil în România ş1 în 
regiune iar controalele interne şi procedurile de conformare ale Grupului 
este posibil să nu fie adecvate; 

Unele deficienţe sau ambiguităţi în legislaţia privatizării din România ar 
putea fi exploatate pentru a contesta deţinerea afacerilor Grupului. 

Riscuri legate de desfăşurarea activităţii de afaceri în Sierra Leone 

Investiţiile în Sierra Leone, unde Grupul operează exploatări miniere, 
determină expunerea Grupului la un cadru economic, juridic şi social de 
desraşurare a activităţii de afaceri care este în general mai puţin divers şi 
matur. 

Guvernul din Sierra Leone a exercitat în trecut, ş i se poate să continue să 
exercite şi în viitor, o influenţă semnificativă asupra economiei din Sierra 
Leone, iar condiţiile politice şi economice din Sierra Leone pot avea un 
impact direct asupra Grupului . 

Activităţile de exploatare minieră ale Sierra Mineral depind de 
concesiunile ş1 autorizaţiile acordate de agenţiile de reglementare. 
Modificările reglementărilor sau o poziţie nefavorabilă adoptată de 
aceste agenţii împotriva Grupului ar putea avea un efect negativ 
semnificativ asupra situaţiei financiare a Grupului . 

Costurile de operare şi de capital aferente minei operate de Grup pot fi 
imprevizibile. 

Estimările rezervelor pot diferi semnificativ de cantităţile de minerale pe 
care Grupul poate să le extragă efectiv; estimările cu privire la durata de 
viaţă a minei se pot dovedi incorecte; ş 1 fluctuaţiile preţului pieţei şi 

modificările costurilor de operare şi de capital pot face ca exploatarea 
anumitor rezerve să nu fie rentabilă. 

În timp, numărul de Acţiuni al Societăţii disponibile pe piaţă a fost redus 
şi nu poate exista o asigurare că piaţa Acţiunilor va deveni lichidă. În 
consecinţă, preţul Acţiunilor poate fi mai volatil decât în cazul altor 
societăţi listate. 

Vânzările ulterioare ale Acţiunilor Societăţii pot influenţa preţul de piaţă 
al acestora. 

Este posibil ca Societatea să nu distribuie dividende în viitor. 

• Este posibil ca Acţiunile să nu fie menţinute la tranzacţionare pe Bursa de 
Valori Bucureşti . 

• Anumiţi acţionari pot fi în imposibilitatea de a-şi exercita drepturile de 
preferinţă şi , în consecinţă, pot fi diluaţi ca urmare a emiterii ulterioare de 
Acţiuni . 

• Deţinătorii de acţiuni din afara României pot fi afectaţi de riscuri de 
schimb valutar 
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E.1 Valoarea totală netă 

a fondurilor obţinute 
şi o estimare a 
costului total în 
legătură cu 
emisiunea/ oferta, 
inclusiv cheltuielile 

Secţiunea E-Oferta 

Prin vânzarea Acţiunilor Oferite în conformitate cu Oferta, se preconizează că 
Acţionarii Vânzători vor încasa, în total, 2.371.829.245,20 RON Vânzători sunt 
vândute la Preţul Maxim de Ofertă şi că nu se exercită Opţiunea de 
Supraalocare) fără a lua în calcul comisioanele şi cheltuielile. 

Comisioanele şi cheltuielile totale estimate a fi achitate de către Acţionarii 

Vânzători în legătură cu Oferta sunt de aproximativ 84,8 milioane RON. 

estimate percepute de Comisioanele sau cheltuielile aferente Ofertei nu le vor fi pretinse investitorilor 
emitent sau ofertant de către Societate sau de către vreunul dintre Acţionarii Vânzători. 
de la investitor 

E.2a Motivele ofertei, 
utilizarea şi 
estimarea fondurilor 
nete obţinute. 

E.3 O descriere a 
termenilor şi 
condiţiilor ofertei. 

Societatea consideră că Oferta va: 

creşte în continuare profilul şi vizibilitatea Grupului ca societate listată; 

asigură o realizare, în întregime sau parţial, a investiţiei în cadrul 
Grupului realizată de către anumiţi acţionari ai acestuia. 

Societatea nu va obţine încasări provenite di'n derularea Ofertei în mod direct, 
însă Grupul va avea încasări ca rezultat al vânzării Acţiunilor Oferite de către 
Conef. Societatea intenţionează să se asigure că aceste venituri se vor utiliza în 
beneficiul general societar al Grupului. 

Oferta este structurată ca o ofertă de Acţiuni Oferite (A) în afara Statelor Unite 
în conformitate cu Regulamentul S în baza Legii Valorilor Mobiliare 
către: (I) Investitori Instituţionali şi Investitori de Retail din România; 
(II) persoanele din Statele Membre ale SEE, cu excepţia României, care au 
transpus Directiva 2003/71/CE, cu modificările ulterioare (,,Directiva privind 
Prospectul") (i) care sunt Investitori Calificaţi şi/sau (ii) care sunt într-un 
număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât Investitori 
Calificaţi, pe Stat Membru al SEE, şi/sau (iii) care se încadrează în oricare altă 
excepţie descrisă în Articolul 3(2) din Directiva privind Prospectul, aşa cum 
aceasta a fost transpusă în legislaţia naţională specifică a jurisdicţiei SEE 
relevante; şi (III) persoane din alte jurisdicţii care pot achiziţi~f>~\ tG . 
Acţiunile Oferite, şi (8) în Statele Unite ale Americii către QIB aş/fU'm sunt \~,, 
definiţi în Regula nr. 144A a Legii Valorilor Mobiliare (,,Reguta /~41.ffi. RJ:· ~,. \\ 

/:;; ..1;~{.,;;:ţi ci] I }\ 

Oferta conţine o ofertă de până la 383.791.140 Acţiuni Oferit1 ~ duR1b6 9-% ·.
urmează: până la 356.889.569 Acţiuni oferite de Vimetco şi până I ~E:§·o r:'s7'F A ' ~ 
Acţiuni oferite de Conef. • 

~0-MAN\f:- _/.,.-· 
Numărul efectiv de Acţiuni Oferite urmând a fi vândute de Acţion,rrn 

Vânzători în cadrul Ofertei va fi stabilit împreună de către Societate şi 

Acţionarii Vânzători în consultare cu Deutsche Bank AG. Sucursala 
Londra ("Deutsche Bank") ş1 UBS Limited (,,UBS") (,,Coordonatorii 
Globali" (En. ,,Joint Global Coordinators")), (în numele şi după luarea în 
considerare a opiniei BRD - Groupe Societe Generale S.A. ("BRD"), BT 
Capital Partners ("BTCP"), Raiffeisen Centrobank AG (,,RCB"), Banca 
Comercială Română S.A. ("BCR") şi Banca IMI S.p.A. ("Banca IMI"), (în 
cele ce urmează denumiţi în mod colectiv „Manageri Asociaţi" şi, împreună 

cu Coordonatorii Globali (En. ,,Joint Global Coordinators"), ,,Managerii")) la 
momentul la care este stabilit preţul la care fiecare Acţiune Oferită va fi 
vândută în cadrul Ofertei (,,Preţul de Ofertă") în confonnitate cu contractul 
de stabilire a preţului care va încheiat între Societate, Acţionarii Vânzători şi 
Manageri în legătură cu Preţul de Ofertă la data sau în jurul Datei Alocării (aşa 
cum este definită mai jos) (,,Contractul de Stabilire a Preţului"). 
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Secţiunea E-Oferta 

Oferta este împărţită în două tranşe (,,Tranşele Ofertei") după cum urmează : 

(1) un număr iniţial de 326.222.469 Acţiuni Oferite, reprezentând 85 la sută 
din numărul iniţial de Acţiuni Oferite (i) anumitor Investitori Calificati şi 

altor investitori eligibili din afara Statelor Unite în baza Regulamentului S 
şi (ii) în Statele Unite, doar persoanelor care sunt în mod rezonabil 
considerate a fi investitori instituţionali calificaţi (,,QIB") în baza Regulii 
144A sau a unei alte excepţii de la, sau în cadrul unei tranzacţii care nu 
face obiectul, cerinţelor de înregistrare prevăzute de Legea Valorilor 
Mobiliare a SUA (,,Investitorii Instituţionali") (,,Tranşa Investitorilor 
Instituţionali") ; şi 

(2) un număr iniţial de 57.568.671 Acţiuni Oferite, reprezentând 15 la sută 
din numărul iniţial de Acţiuni Oferite, care va fi adresat Investitorilor de 
Retail printr-o ofertă publică în România ( ,,Tranşa Investitorilor de 
Retail"). 

Numărul efectiv de Actiuni Oferite urmând a fi vândute si alocarea Actiunilor 
Oferite între cele două tranşe vor fi stabil{te împreună ·de către Soci~tate şi 
Acţionarii Vânzători în consultare cu Coordonatorii Globali (En. ,,Joint Global 
Coordinators") (în numele Managerilor) în Ziua Lucrătoare de după ultima zi a 
Perioadei de Ofertă (,,Data Alocării"). 

Se intenţionează ca Preţul de Ofertă să nu fie mai mare de 6, 18 RON per 
Acţiune Oferită (,,Preţul Maxim de Ofertă") . 

Preţul de Ofertă trebuie să fie stabilit de comun acord de către Societate şi 

Acţionarii Vânzători, în consultare cu Coordonatorii Globali (En. ,,Joint Global 
Coordinators") şi va fi anunţat la Data Alocării , prin intermediul unei declaraţii 
conţinând Preţul de Ofertă şi divulgările aferente care vor fi publicate la sau în 
jurul datei de 17 iulie 2018 (,,Declaraţia privind Preţul"). Declaraţia privind 
Preţul, care va conţine şi numărul efectiv al Acţiunilor Oferite ce vor fi 
vândute, Actiunile Oferite alocate fiecăreia dintre cele două transe ale Ofertei 

~ "'\)?RAVt'c;,;:; .. ~i, în cazul Tranşei Investitorilor de Retail , factorul de alocare pro. rată calculat 
'<(''-> • ;pentru această tranşă (dacă este cazul), va fi publicată în format electronic şi 

/t ~ ft l'r': v.ii\fi disponibilă pe pagina web a Societăţii la www.alro.ro şi în România va fi 

I~ . :~~:.,'"'. ',' d,lsponibilă, pe pagi~ile web ale BCR la www.bcr.ro, B~ la. ~ww.brd.ro şi 
~ APl·<v,:, , .•. , ~CP la www.btcap1talpartners.ro. De asemenea, Declarat1a pnvmd Pretul va -? _ .... , I , • 

'I,... fi depusă la Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (,,ASF') şi 
~!'-.t~- ·sursa de Valori Bucureşti şi publicată pe pagina de internet a Bursei de Valori 

Bucureşti la www.bvb.ro. Un număr de factori vor fi luaţi în considerare la 
stabilirea Preţului de Ofertă, numărul efectiv de acţiuni ce va fi vândut pe baza 
alocării , inclusiv nivelul şi natura cerem de Acţiuni Oferite în timpul 
procesului de bookbuilding, nivelul cererii în cadrul Tranşei Investitorilor de 
Retail, condiţiile de piaţă predominante şi obiectivul privind dezvoltarea unei 
pieţe secundare ordonate pentru Acţiunile Oferite . 

Investitorii de Retail trebuie să subscrie pentru Acţiunile Oferite la preţul fix 
de 6, 18 RON (respectiv Preţul Maxim de Ofertă) . Investitorii de Retail au 
dreptul la o reducere de 7 (şapte) la sută din Preţul de Ofertă pentru 
subscrierile făcute în mod valabil în primele 4 (patru) Zile Lucrătoare din 
Perioada de Ofertă (respectiv, până la 5 iulie 2018, inclusiv) . În Tranşa 
Investitorilor de Retail, Acţiunile Oferite vor fi vândute la Preţul de Ofertă 
(redus, după caz, în conformitate cu termenii şi condiţiile prezentului 
Prospect). 

În Tranşa Investitorilor Instituţionali , Acţiunile Oferite vor fi vândute la Preţul 
de Ofertă, dar numai acelor Investitori Instituţionali care ş1-au exprimat 
interesul de a cumpăra Acţiunile Oferite la un preţ cel puţin egal cu, sau mai 
mare decât, Preţul de Ofertă. 
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Finalizarea Ofertei este condiţionată, printre altele, de îndeplinirea anumitor 
condiţii cuprinse în contractul de intermediere încheiat intre Soc ietate, 
Acţionarii Vânzători şi Manageri (,,Contractul de Intermediere"), care sunt 
tipice pentru un contract de asemenea natură, inclusiv condiţia privind 
neîncetarea Contractului de Intermediere. 

Managerii, Acţionarii Vânzători ş1 Societatea au încheiat Contractul de 
Intermediere, semnat la data sau în jurul datei de prezentului Prospect, în 
conformitate cu care Mangerii au convenit, sub rezerva îndeplinirii anumitor 
condiţii , să aducă cumpărători pentru Acţiunile Oferite spre vânzare de către 
Acţionarii Vânzători în Ofertă. Sub rezerva îndeplinirii condiţiilor din 
Contractul de Intermediere si a stabilirii Preţului de Ofertă, Managerii, 
Acţionarii Vânzători ş1 Societatea vor încheia un Contract de Stabilire a 
Preţului, care va prevedea proporţia aferentă fiecărui Manager din numărul 
final de Acţiuni Oferite ce urmează a fi vândute, pentru care respectivii 
Manageri au atras cumpărători. În cazul in care respectivii cumpărători nu 
plătesc la Data Decontării contravaloarea Acţiunilor Oferite pe care le-au 
subscris în cadrul Ofertei, Managerii înşişi convin să cumpere respectivele 
Acţiuni Oferite, la Preţul de Ofertă în proporţiile stabilite în Contractul de 
Stabilire a Preţului , cu mentiunea că, în ceea ce priveşte orice Acţiuni Oferite 
pentru care cumpărătorii atraşi de oncare dintre Deutsche Bank sau UBS 
Limited nu a plătit la Data Decontării , toate respectivele Acţiuni Oferite vor fi 
cumpărate de către Deutsche Bank (şi, pentru evitarea oricărui dubiu, nu de 
către UBS Limited). 

Contractul de Intermediere conţine prevederi care dau Managerilor dreptul de a 
înceta Oferta (şi acordurile asociate acesteia) în orice moment înainte de 
închiderea Ofertei în anumite circumstanţe . În cazul în care acest drept este 
exercitat, Oferta şi aceste acorduri vor expira şi orice sume de bani încasate în 
legătură cu Oferta vor fi restituite subscriitorilor fără nicio dobândă. Contractul 
de Intermediere prevede plata unor comisioane către Manageri în legătură cu 
Acţiunile Oferite vândute şi orice Acţiuni Supraalocate vândute în urma 
exercitării Opţiunii de Supraalocare. Orice comisioane încasate de Manageri 
pot fi păstrate, şi orice Acţiuni Oferite dobândite de aceştia pot fi păstr • -
tranzacţionate, de aceştia, în propriul beneficiu. Fiecăruia dintre · ~Sl~torii "'c~~-. 
care au subscris Acţiuni Oferite în cadrul Ofertei îi va fi restit1 t3' î1»~e~~ "

71 
:•~-\ 

sumă plătită în avans de respectivul investitor pentru Acţiunile 9 f ritiJ~~c./i¼:1 :,; " / \ 

(i) ~:~:se'." se inchide cu succes şi_, pcin ucmac,, t~at,_ subs~:: -:x: 

(ii) subscrierea unui Investitor de Retat! nu este valtdata; şi/sau ~ > 

(iii) subscrierea este retrasă în cazul în care este publicat un amendament la 
prospect în conformitate cu prevederile acestui Prospect. 

În legătură cu Oferta, Banca Comercială Română S.A. (,,Managerul de 
Stabilizare") poate, în scopuri de stabilizare, să supraaloce Acţiuni până la un 
maxim de I O la sută din numărul iniţial de Acţiuni Oferite cuprinse în Ofertă. 
Cu scopul de a permite Managerului de Stabilizare să ocupe poziţii de vânzare 
(En. "short option") rezultate din orice asemenea supraalocări şi/sau din 
vânzări ale Acţiunilor Oferite efectuate de către acesta în perioada de 
stabilizare, este de aşteptat ca Vimetco ( ,,Acţionarii Supraalocaţi") va acorda 
Managerului de Stabilizare opţiunea de a cumpăra sau de a găsi cumpărători 
pentru un număr de până la 38.379.114 de Acţiuni Oferite suplimentar, 
respectiv o opţiune de acoperire a supraalocării ( ,,Opţiunea de 
Supraalocare"), Managerul de Stabilizare urmând să poată cumpăra sau să 
găsească cumpărători pentru Acţiuni Oferite suplimentar până la un maxim de 
I O la sută din numărul iniţial de Acţiuni Oferite cuprinse în Ofertă (,,Acţiunile 

Supraalocate") la Preţul de Ofertă. Opţiunea de Supraalocare va putea fi 
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exercitată în tot sau în parte, ca urmare a notificării Managerului de Stabilizare 
în orice moment înainte de sau în cea de a 30-a zi calendaristică calculată de la 
Data Alocării . Orice Acţiuni Supraalocate disponibile ca urmare a Opţiunii de 
Supraalocare se vor situa pe aceeaşi poziţie cu Acţiunile Oferite sub toate 
aspectele, inclusiv pentru toate dividendele şi alte distribuiri declarate, făcute 
sau plătite pentru Acţiunile Oferite, vor fi cumpărate în conformitate cu aceeaşi 
termeni şi condiţii precum cei ai Acţiunilor Oferite vândute în cadrul Ofertei şi 
vor forma în toate privinţele o singură categorie cu celelalte Acţiuni Oferite . 

În legătură cu Oferta, Managerul de Stabilizare poate (dar nu va avea 
obligaţia), în măsura permisă de legea aplicabilă, să supraaloce Acţiuni sau să 
efectueze alte tranzacţii de stabilizare cu scopul de a sprijini preţul de piaţă al 
Acţiunilor la un nivel mai mare decât cel care, în alte circumstanţe, ar putea 
prevala pe piaţă. Managerul de Stabilizare nu trebuie să încheie astfel de 
tranzacţii , iar respectivele tranzacţii pot fi realizate pe Bursa de Valori 
Bucureşti şi pot fi efectuate la orice moment pe durata perioadei începând de 
la Data Alocării şi încheindu-se în maxim 30 de zile calendaristice ulterior. Cu 
toate acestea, nu există nicio obligaţie pentru Managerul de Stabilizare de a 
efectua tranzacţii de stabilizare şi nu există nicio asigurare că vor fi efectuate 
tranzacţii de stabilizare. În nicio situaţie, nu vor fi întreprinse măsuri în 
vederea stabilizării preţului de piaţă al Acţiunilor peste preţul pieţei . 

Stabilizarea respectivă, dacă este începută, poate fi întreruptă la once 
moment fără notificare prealabilă. Cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege 
sau regulamente, Managerul de Stabilizare nu intenţionează să divulge gradul 
oricăror supraalocări efectuate şi/sau tranzacţii de stabilizare realizate în 
legătură cu Oferta. 

Nu există interese (inclusiv conflicte de interese), altele decât cele rezultând 
din circumstanţele menţionate la Elementul 8 .6, care ar putea influenţa 

semnificativ Oferta. 

Unii dintre Manageri şi/sau afiliaţii lor au furnizat, ocazional, în trecut şi ar 
putea furniza în viitor servicii de investiţii , consultanţă financiară şi servicii 
bancare şi comerciale, către Grup şi/sau Acţionarul Vânzător în legătură cu 
activitatea curentă pentru care au primit sau ar putea să primească onorarii şi 

comisioane specifice. 

Acţionarii Vânzători sunt Vimetco şi Conef. 
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În baza Contractului de Intermediere, ş1 , în pnvmţa membrilor Consiliului, 
Genoveva Năstase , Marin Cilianu, Mircea Popa şi Ioan Sava, acorduri privind 
perioada de interdicţie , semnate la data sau în jurul datei prezentului Prospect, 
fiecare dintre Societatea, Acţionarii Vânzători , membrii Consiliului, Genoveva 
Năstase, Marin Cilianu, Mircea Popa şi Ioan Sava au convenit ca, sub rezerva 
anumitor excepţii , în perioada de la data Contractului de Intermediere şi, 

respectiv, acordurile privind perioada de interdicţie şi până la, inclusiv, în ceea 
ce priveşte Acţionarii Vânzători 180 de zile de la Data Decontării , şi , în ceea 
ce priveşte Societatea, membrii Consiliului, Genoveva Năstase, Marin Cilianu, 
Mircea Popa şi Ioan Sava, 360 de zile de la Data Decontării, nici ei, nici 
oricare dintre subsidiarele lor la orice moment, nici orice alta persoană care 
acţionează în numele lor, fără consimţământul scris prealabil al 
Coordonatorilor Globali (En. ,,Joint Global Coordinators") (pe seama 
Managerilor), direct sau indirect, (a) nu vor emite, oferi, vinde, împrumuta, 
ipoteca, cesiona sau nu vor încheia niciun contract de vânzare, de gaj , de 
grevare, contract de vânzare sau emitere, de vânzare a oricărei opţiuni sau 
contract de cumpărare, de cumpărare a oricărei opţiuni sau contract de vânzare 
sau emitere, acordare a oricărei optiuni, drept sau mandat de cumpărare , 

împrumut, sau nu vor transfera sau înstraina în alt mod (sau nu vor anunţa 
public orice asemenea acţiune) , direct sau indirect, niciuna din Acţiuni sau 
valori mobiliare convertibile sau schimbabile cu sau exercitabile pentru, sau 
care sunt în mod semnificativ similare oricăror Acţiuni sau oricăror valori 
mobiliare sau produse financiare ale caror valoare este stabilită în mod direct 
sau indirect prin referire la preţul valorilor mobiliare suport, inclusiv contracte 
swap cu suport acţiuni , contracte forward de vânzare şi opţiuni sau certificate 
de depozit global, reprezentând dreptul de a primi orice asemenea valori 
mobiliare, sau (b) nu vor încheia niciun contract swap sau niciun alt contract 
prin care se transferă, integral sau parţial , oricare dintre efectele economice ale 
deţinerii oricăror Acţiuni , sau (c) nu vor încheia nicio tranzacţie cu un efect 
economic similar, sau nu vor fi de acord cu, sau nu vor anunţa public orice 
intenţie de a încheia orice tranzacţie descrisă mai sus, independent de faptul că 
oricare asemenea tranzacţie descrisă mai sus urmează să fie decontată prin 
livrare de Acţiuni sau de alte asemenea valori mobiliare, în numerar sau în 
alt mod. 

'r I fi . d . . d . d d . d' · I '2>u?F Allt:"~, n p us, con orm unui acor pnvm penoa a e mter 1cţ1e semnat a sau ·'\i> 
în jurul datei prezentului Prospect, Fondul Proprietatea S.A. a conve1 a,J.ltl9'. ,;:, .. ,"'' •c::_ .. '\ 

rezerva anumitor excepţii , în perioada de la data acordului privind ~ tertfro.~a; ) ~" -,· 
de înstrăinare şi până la 180 de zile de la Data Decontării, fără consM!i_ărll{\nt.u.~ .- ,.. '.c:1 
scris prealabil al Coordonatorilor Globali (En. ,,Joint Global Coordirn~ s"~) (p'tii: -'>,·•' 
seama Managerilor) (a) nu vor oferi,emite, vinde, împrumuta, ipoteca, s· ona 
sau nu vor încheia niciun contract de vânzare, de gaj , de grevare, contra__ '' ",r~ - · 
vânzare sau emitere, de vânzare a oricărei opţiuni sau contract de cumpărare, 

de cumpărare a oricărei opţiuni sau contract de vânzare sau emitere, acordare a 
oricărei optiuni, drept sau mandat de cumpărare, împrumut, sau nu vor 
transfera sau înstraina în alt mod (sau nu vor anunţa public orice asemenea 
acţiune), direct sau indirect, mcmna din Acţiuni sau valori mobiliare 
convertibile sau schimbabile cu sau exercitabile pentru, sau care sunt în mod 
semnificativ similare oricăror Acţiuni sau oricăror valori mobiliare sau produse 
financiare ale caror valoare este stabilită în mod direct sau indirect prin referire 
la preţul valorilor mobiliare suport, inclusiv contracte swap cu suport acţiuni , 

contracte forward de vânzare şi opţiuni sau certificate de depozit global, 
reprezentând dreptul de a primi orice asemenea valori mobiliare, sau (b) nu vor 
încheia niciun contract swap sau niciun alt contract prin care se transferă, 

integral sau parţial , oricare dintre efectele economice ale deţinerii oricăror 

Acţiuni , sau (c) nu vor încheia nicio tranzacţie cu un efect economic similar, 
sau nu vor fi de acord cu, sau nu vor anunţa public orice intenţie de a încheia 
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orice tranzacţie descrisă mai sus, independent de faptul că oricare asemenea 
tranzacţie descrisă mai sus urmează să fie decontată prin livrare de Acţiuni sau 
de alte asemenea valori mobiliare, în numerar sau în alt mod. 

E.6 Cuantumul şi Nu este cazul. Nu va rezulta nicio diluare a procentului acţionarilor existenţi în 
procentul diluării urma Ofertei . 
imediate care rezultă 
în urma ofertei. În 
cazul unei oferte de 
subscriere adresate 
acţionarilor existenţi, 

se va preciza 
cuantumul şi 
procentul diluării 
imediate în cazul în 
care aceştia nu 
subscriu la noua . 
ofertă. 

E.7 Cheltuielile estimate Nu este cazul. Nici Societatea, nici Acţionarii Vânzători nu vor percepe niciun 
percepute de la comision sau cheltuială de la investitori în legătură cu Oferta sau participarea 
investitor de către lor la aceasta. 
emitent sau ofertant. 
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FACTORI DE RISC 

O investiţie în Acţiuni implică un grad mare de risc. Înainte de a lua decizia de a cumpăra Acţiunile Oferite, 
trebuie să analizaţi cu atenţie următoarele informaţii referitoare la riscuri, precum şi informaţiile cuprinse în 
alte secţiuni ale prezentului Prospect. Oricare dintre factorii de risc prezentaţi mai jos, separat sau împreună, 
ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activităţii, situaţiei financiare şi rezultatelor activităţii 

Grupului şi asupra preţului de tranzacţionare al Acţiunilor. 

Grupul a realizat o descriere a riscurilor şi a incertitudinilor pe care le consideră ca fiind importante, însă 

este posibil ca aceste riscuri şi incertitudini să nu fie singurele cu care Grupul se conji-untă. Riscuri şi 

incertitudini suplimentare, inclusiv cele despre care Grupul nu are cunoştinţă în prezent sau pe care acesta le 
consideră nesemnificative, ar putea avea efectele prezentate mai sus. 

Potenţialii investitori ar trebui să aibă cunoştinţă de faptul că valoarea Acţiunilor şi orice venit rezultat din 
acestea este posibil să nu se materializeze sau să scadă şi că investitorii pot pierde întreaga investiţie iniţială 
sau o parte din aceasta. Astfel, potenţialii investitori ar trebui să acţioneze cu mare atenţie atunci când 
evaluează riscurile implicate şi ar trebui să decidă, individual, dacă o astfel de investiţie este oportună având 
în vedere factorii de risc de faţă. 

Riscuri referitoare la Activitatea şi Industria Grupului 

Grupul activează Într-o industrie ciclică ce este supusă unei volatilităţi ,semnificative a preţurilor 

Industria aluminiului este ciclică, iar cererea şi preţurile pentru produsele din aluminiu sunt strâns corelate cu 
creşterea economică. Grupul vinde multe produse unor industrii care sunt ciclice, precum industria 
construcţiilor, industria auto, a transporturilor şi industria aeronautică, iar cererea pentru produsele sale este 
sensibilă la, şi este foarte rapid afectată de, cererea pentru produse finite în aceste industrii, cerere ce poate fi 
afectată ca rezultat al schimbărilor din economia globală, ale cursurilor de schimb valutar, ale preţurilor la 
energie sau ale altor factori dincolo de controlul Grupului . Drept urmare, Grupul este supus unor fluctuaţii 
ciclice în condiţii economice globale şi pe pieţele consumatorilor finali de aluminiu. 

Grupul nu controlează un număr de factori care afectează preţurile aluminiului, care includ, dar fără a se 
limita la: 

condiţiile economice şi politice mondiale şi regionale; 

cererea şi oferta mondială de bauxită, alumină şi aluminiu şi previzionările cererii şi ofertei în viitor 
(inclusiv capacitatea de producţie neutilizată din industrie şi deciziile concurenţilor de a reactiva 
capacitatea încetinită sau de a construi capacitate nouă); 

volatilitatea preţului şi disponibilitatea altor materii prime, incluzând, inter alia, cocs de petrol, smoală, 
elemente de aliere, auxiliare şi utilităţi; 

volatilitatea costurilor cu energia electrică şi, în general, a costurilor şi a fumizării de e O.YEc_.,. 
c:, ~~ 

cursurile de schimb; .:/' ft: (<'~ 

cererea pentru produse-cheie pentru care este utilizat aluminiu, precum materiale din @u~~lt:ite [~ 
autovehicule, aeronave si în constructii; '-t, APROBA.I /;/ 

, , y--?t,. ./ 

acţiunile speculative în comerţul cu aluminiu ca marfă; • f?<·ur ':'!.)/ 

punerea pe piaţă a rezervelor de mărfuri din aluminiu care pot fi utilizate ca înlocuitor pentni„aluminiu; 

fluctuaţiile în costul cu transportul în ceea ce priveşte materiile prime şi produsele finite ; 

utilizarea de noi tehnologii, incluzând tehnologiile care permit substituirea de mărfuri sau utilizarea de 
resturi de mărfuri; şi 

reglementări şi acţiuni de reglementare ale guvernelor şi autorităţilor, inclusiv tarife, cote de import, taxe 
vamale şi impozitare. 

Factori externi pieţei pot preveni sau întârzia închiderea sau reducerea anumitor unităţi de producţie a 
aluminiului primar, indiferent de poziţia lor în curba de costuri a industriei. Aceşti factori externi pieţei includ 
impunerea de tarife sau alte bariere comerciale de către anumite ţări, politici privind crearea sau menţinerea de 
locuri de muncă, dezvoltarea în continuare a unor industrii naţionale autosuficiente sau altele precum impunerea 
de sancţiuni de către Statele Unite, restricţii cu privire la capacitatea de a colabora cu participanţii la industrie 
desemnaţi, toate acestea putând afecta cererea şi preţurile aluminiului. Printre alte evoluţii recente, în martie 
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2018, Statele Unite, în conformitate cu Legea privind expansiunea comerţului din 1962, au introdus un tarif 
de I O la sută la importurile de aluminiu din anumite ţări , incluzând, începând cu I iunie 2018, statele membre 
ale Uniunii Europene. Ca urmare a preţului preferenţial în beneficiul producătorilor de aluminiu din SUA, 
respectivii producători pot fi stimulaţi să reînceapă producţia închisă temporar, crescând astfel oferta globală. A 
se vedea ,,Activitatea Grupului-Concurenţa" . În aprilie 20 I 8, Oficiul American pentru Controlul Bunurilor 
Străine {,,OFAC") a nominalizat United Company Rusal Limited (,,Rusal"), unul dintre cei mai importanţi 

producători globali de aluminiu primar, ca fiind o Entitate Special Desemnată (Specially Designated 
National-,,SDN") conform regimului de sancţiuni prin care se interzic în mod substanţial toate tranzacţiile cu 
aceasta de către orice persoane sau entităţi din SUA. Drept urmare, Bursa Metalelor de la Londra (,, LME") a 
refuzat stocurile Rusa! la depozitele sale şi stocul anterior destinat SUA fusese refuzat, conducând la 
dezechilibre de aprovizionare şi corespunzător la creşterea preţurilor. 

Unii producători de aluminiu şi-au extins producţia rapid în ultimii ani ca răspuns la preţurile ridicate ale LME, 
iar concurenţa crescută din partea producătorilor emergenţi sau consacraţi de aluminiu poate conduce la o ofertă 
excedentară sau scăzută de aluminiu pe pieţele globale. Piaţa chineză este o sursă semnificativă globală de 
aluminiu. Producătorii chinezi de aluminiu beneficiază adesea de un cost scăzut de producţie datorită accesului 
acestora la surse captive ieftine de energie şi investiţiilor în tehnologii de producţie eficiente. Costul scăzut al 
producţiei şi politicile favorabile de export ale guvernului chinez pot conduce la o ofertă excedentară de 
aluminiu pe piaţa globală, mai ales deoarece capacitatea de producţie chineză suspendată în 2015 a început să 
se intensifice din nou din cauza preţurilor globale scăzute . În mod corespunzător, preţurile produselor Grupului 
sunt supuse unor fluctuaţii semnificative şi sunt dificil de previzionat. • 

Schimbările nefavorabile ale preţului aluminiului ar putea avea un efect negativ asupra activităţii Grupului, 
situaţiei financiare, perspectivelor şi rezultatului operaţiunilor Grupului şi asupra preţului de tranzacţionare al 
Acţiunilor. 

Grupul ar putea fi afectat În mod semnificativ de scăderile preţurilor aluminiului, incluzând preţurile 
mondiale, regionale şi specifice produselor 

Preţul global al aluminiului primar are două componente principale: I) componenta de metal de bază, care se 
bazează în mod uzual pe preţuri cotate ale LME; şi 2) prima de produs. În anumite circumstanţe , preţul global 
al aluminiului primar include şi o primă regională . Fiecare dintre componentele de mai sus îşi are proprii 
factori de variabilitate. Preţul LME este în mod uzual determinat de factori dincolo de controlul Grupului. 
Istoric, preţul aluminiului a înregistrat o volatilitate ridicată. În ultimii I O ani, preţul mediu anual cash LME al 
aluminiului a fost de 2.037 USD pe tonă şi în respectiva perioadă de 10 ani a variat de la un minim lunar 
de 1.290 USD pe tonă în februarie 2009 la un maxim de 3.086 USD pe tonă în februarie 2008. În 2017, preţul 
cash LME al aluminiului a ajuns la un maxim de 2.246 USD pe tonă şi un minim de I.701 USD pe tonă, în 
timp ce în primele trei luni ale anului 2018 a atins un maxim de 2.266 USD pe tonă şi un minim de 1.997 USD 
pe tonă./~eciis~ari LME sau punerea de stocuri substanţiale pe piaţă ar putea conduce la o reducere a 
preţ_u :0!1umi~lt&~căderile preţului LME au avut un efect negativ asupra rezultatului operaţiunilor Grupului. 

Pri 1
j'1e ~~~~ s~rit în general o funcţie de ofertă şi cerere pentru o formă dată de aluminiu primar şi 

.co ţp~"~cfblţf într~o anumită regiune. Primele regionale-pe care participanţii la piaţa fizică de metale le 
plăt pe~olivrarea .imediată a aluminiului-tind să varieze în funcţie de cererea şi oferta pentru metal într-o 
anum -?p;!giun 1,: ~·:ţ ele costurile de transport aferente. Din 2013, LME s-a angajat într-un program care 
urmăreşte • ritrfu-ea regulilor în conformitate cu care operează depozitele înregistrate din reţeaua sa globală. 
Modificările regulilor iniţiale au intrat în vigoare în I februarie 2015, iar noi modificări au devenit aplicabile 
din decembrie 2016. Aceste modificări şi posibile alte modificări ale regulilor privind depozitarea ale LME ar 
putea determina o scădere a primelor regionale, ceea ce ar putea avea un impact negativ pe termen scurt asupra 
rezultatului operaţiunilor Grupului . 

În timp ce variaţiile preţului aluminiului se reflectă în veniturile Grupului în decursul unei perioade scurte de 
timp şi pot fi diminuate prin politicile Grupului de gestionare a riscurilor, Grupul, totuşi , are o flexibilitate 
limitată în a răspunde scăderilor preţului aluminiului prin reducerea costurilor operaţionale sau cheltuielilor de 
capital din moment ce multe dintre costurile operaţionale ale Grupului sunt relativ fixe şi, mai mult, o parte 
substanţială a bugetului cheltuielilor de capital al Grupului este destinată întreţinerii. În consecinţă, un 
cadru durabil al preţului mic LME al aluminiului, deteriorarea preţurilor LME ale aluminiului sau o scădere a 
primelor regionale sau de produs ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activităţii, situaţiei 

financiare , perspectivelor sau rezultatului operaţiunilor Grupului şi asupra preţului de tranzacţionare al 
Acţiunilor. 
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Operaţiunile Grupului sunt energo-intensive şi, ca urmare, rezultatele operaţiunilor sale pot fi afectate de 
creşterea costurilor cu energia electrică sau de Îlltreruperi ale furnizării de energie electrică 

Operaţiunile Grupului sunt energo-intensive şi se bazează pe o cantitate sigură şi continuă de energie. Grupul 
consumă cantităţi substanţiale de energie electrică şi costul electricităţii reprezintă o parte semnificativă a 
costurilor acestuia. Producătorii de aluminiu nu pot trece în mod obligatoriu asupra clienţilor creşterile care 
intervin în preţul pe care îl plătesc pentru energie, întrucât preţul aluminiului este stabilit pe pieţele de mărfuri 
internaţionale . În consecinţă, este esenţial pentru profitabihtatea Grupului să aibă la dispoziţie energie electrică 
la nişte preţuri convenabile din punct de vedere comercial. 

Grupul încheie contracte de fumizare de energie electrică cu durata medie de un an . Nu există certitudinea că 
dependenţa Grupului de astfel de contracte pentru toate necesităţile sale de energie nu va avea ca rezultat 
întreruperi care pot conduce la un cost suplimentar de achiziţie a energiei electrice de la furnizori alternativi. 
Este posibil ca Grupul să nu poată să găsească furnizori adecvaţi de energie electrică pentru a veni în 
întâmpinarea necesarului său de energie la preţuri acceptabile . În special , este posibil ca Grupul să nu fie 
capabil să îşi extindă, reînnoiască sau încheie contracte de furnizare de energie electrică la preţuri similare în 
viitor. Neîncheierea sau nemenţinerea contractelor de furnizare de energie electrică la tarifele curente ar face ca 
Grupul să achiziţioneze energie electrică la rate posibil mai mari, prin aceasta crescând costurile cu energia ale 
operaţiunilor sale. 

Grupul beneficiază de un ajutor de stat din partea Statului Român prin exceptarea de la achiziţionarea de 
Certificate Verzi pentru marii consumatori industriali de energie efectrică, a se vedea „Aspecte de 
reglementare-Exceptările Grupului de la Cotele de CV" . Exceptarea actuală a fost acordată Societăţii , lui 
Alum şi lui Vimetco Extrusion până în 2024 şi are ca efect o reducere semnificativă a costurilor cu energia 
electrică a operaţiunilor de producere de aluminiu ale Grupului . Retragerea schemei de ajutor de stat sau 
nereacordarea de către Statul Român a respectivei exceptări la momentul expirării în 2024 ar putea conduce la 
o creştere semnificativă a costurilor Grupului cu energia, afectând astfel semnificativ poziţia Grupului din 
punctul de vedere financiar. 

Dacă costurile cu energia ale Grupului cresc semnificativ ca unnare a acordurilor contractuale specifice ale 
Grupului , modificărilor nefavorabile la schema de ajutor de stat sau majorărilor generale de costuri în România, 
activitatea, situaţia financiară şi rezultatul operaţiunilor Grupului, precum şi preţul de tranzacţionare al 
Acţiunilor ar putea fi afectate semnificativ. În plus, consumul de energie electrică este proporţional cu aluminiul 
produs, motiv pentru care o creştere a cantităţii de aluminiu produse de Grup va avea ca rezultat o creştere 
corespunzătoare a energiei electrice consumate. Dacă Grupul îşi creşte capacitate de producţie semnificativ, este 
posibil să nu fie capabil să asigure cantitatea adecvată de energie electrică pentru a-şi acoperi întregul necesar 
la niveluri de preţ acceptabile sau pentru a-l acoperi. 

Grupul poate înregistra pierderi din cauza unei întreruperi temporare sau prelungite a furnizării de energie 
electrică la unităţile Grupului, care poate fi determinată de, printre altele, pene de curent, nefunctionarea 
echipamentelor, dezastre naturale sau alte catastrofe. Deşi Grupul nu a experimentat întrerupe · ~ fiHflfi~i e 
ale fumizării energiei electrice în ultimii ani, capacitatea de generare şi infrastructura de tr .sp.· t>-o~ a e. nerg1 
electrice din România, care deservesc majoritatea capacităţilor de producţie ale Grupului f/e ~ ~~;rot; 
interve~i. întrer~peri . ~acă ar interveni ? ast~el de s!tuaţi~ , Grupu~ poate pi~rde ~roduc!ia ~n~IJ.:;Ş--:Pi"?adă/ 
prelungita de timp ş1 poate suporta p1erden semmficatlve. Daca Grupul mreg1streaza p erden di'n->,iifuz:~
întreruperilor în furnizarea de energie electrică, activitatea acestuia, situaţia sa financi 'ă~s.i rezulta ,, 
operaţiunilor, precum şi preţul de tranzacţionare al Acţiunilor ar putea fi afectate semnificativ. · :-.: . . ::'.:-- • 

Rezultatul operaţiunilor Grupului ar putea fi serios afectat de creşterea costurilor şi Întreruperea furnizării 
de materii prime 

Rezultatele operaţiunilor Grupului sunt influenţate de modificările intervenite la preţul materiilor prime utilizate 
în producţia de aluminiu primar. Grupul beneficiază în prezent de o aprovizionare internă adecvată de alumină 
şi bauxită. Totuşi , în cazul în care există întreruperi care ar viza sursele actuale de fumizare ale Grupului, 
aceste întreruperi ar putea obliga Grupul să achiziţioneze toată sau o parte din alumina şi bauxita necesare 
activităţii sale de la furnizori terţi. Într-un asemenea caz, Grupul ar fi expus la riscuri suplimentare la care nu ar 
fi expus dacă ar obţine necesarul de bauxită şi alumină intern. Cererea crescută de alumină şi bauxită, sau 
oferta scăzută în piaţă sau consolidarea în interiorul acestor industrii ar putea conduce la preţuri mai mari ale 
materiilor prime necesare activităţii Grupului, în cazul în care sursele proprii ale Grupului s-ar dovedi 
insuficiente. În condiţiile în care ar avea loc o creştere a preţurilor la materiile prime folosite de Grup, acesta 
nu ar putea transfera asupra clienţilor săi întreaga creştere de cost sau să compenseze în totalitate, prin 
îmbunătăţirea producţiei, efectele rezultând din creşterea preţurilor materiilor prime. Oricare din aceşti factori 

24 



poate detem1ina scăderea profitabilităţii Grupului sau avea drept consecinţă înlocuirea produselor Grupului de 
către clienţii Grupului cu alte materiale sau furnizori . 

Mai mult, există un potenţial decalaj de timp între modificările intervenite la preţurile contractelor pe care 
Grupul le încheie în vederea achiziţionării de materii prime (cu excepţia aluminei, al cărei preţ contractual este 
legat de preţul LME) şi data la care pot fi implementate modificările corespunzătoare ale contractelor de 
vânzare ale Grupului . Ca o consecinţă, aceste operaţiuni ale Grupului pot fi expuse la fluctuaţiile preţurilor 
materiilor prime deoarece, în perioada decalajului de timp, Grupul poate fi nevoit să suporte costurile adiţionale 
survenite în umrn modificărilor contractelor sale de cumpărare, fapt care ar putea duce la un efect semnificativ 
negativ asupra profitabilităţii Grupului . În timp ce preţurile de vânzare ale produselor din aluminiu tind să 
crească sau să scadă odată cu costul materiilor prime, astfel de modificări nu au în general loc în acelaşi timp 
sau în aceeaşi proporţie. Creşterea semnificativă a preţurilor sau întreruperile în procesul de fumizare de materii 
prime poate avea în viitor efecte negative semnificative asupra activităţii, situaţiei financiare şi rezultatelor 
operaţiunilor Grupului, precum şi asupra preţului de tranzacţionare al Acţiunilor. 

Industria aluminiului este foarte competitivă 

Piaţa pentru aluminiul primar sau procesat este globală şi extrem de competitivă. Activităţile cu aluminiu ale 
Grupului concurează cu numeroşi producători , dintre care unii deţin resurse financiare şi de producţie 

substanţial mai mari, iar alţii beneficiază de structuri ale costurilor cu privire la alumină, electricitate şi forţă de 
muncă care sunt mai avantajoase decât cele ale Grupului. Principalii, competitori ai Grupului sunt Rio 
Tinto-Alcan, Norsk Hydro, Alcoa, Duba!, Alba, Egyptalum şi Rusa!. Mai mulţi dintre furnizorii principali de 
materie primă ai Grupului şi clienţi , precum Arconic Koefem, concurează cu Grupul pe piaţa mondială de 
aluminiu. A se vedea ,,Activitatea Grupului-Concurenţă' ' . În plus, un concurent actual sau nou poate de 
asemenea adăuga sau crea capacitate nouă, fapt care ar putea diminua profitabilitatea Grupului prin scăderea 
preţurilor de echilibru pe piaţa sa. 

Ar putea apărea noi competitori din Europa sau America de Nord sau la nivel global, inclusiv din China, Rusia 
şi Orientul Mijlociu, şi ar putea include producători şi vânzători existenţi de produse din oţel care pot căuta să 
concureze în industria Grupului . Pieţele emergente sau de tranziţie cu resurse naturale abundente, cost scăzut al 
forţei de muncă şi al energiei şi standarde de mediu sau alte standarde scăzute pot reprezenta o ameninţare 
competitivă semnificativă la adresa activităţii Grupului . 

Pe lângă acestea, concurenţa acerbă din industria aluminiului necesită din partea Grupului deţinerea unor 
proceduri stricte de control al calităţii. Dacă Grupul livrează clienţilor produse ce prezintă deficienţe din cauza 
unui eşec al procesului de control al calităţii , Grupul ar putea pierde parte din cota de piaţă şi clienţi, ceea ce ar 
putea avea un efect negativ semnificativ asupra activităţii, situaţiei financiare şi a rezultatului operaţiunilor 
Grupu ~f{~ \itrupt:~ preţului de tranzacţionare al Acţiunilor. De asemenea, dacă Grupul nu reuşeşte să livreze 
pro 5e care s( ~cte specificaţiile clienţilor, există un risc crescut ca aceşti clienţi să nu mai comande pe 

vi· ;.. r 1Jl'9\îe iât~rup. 

· P ~ ia cM!~ţiiă a Grupului este în aceeaşi măsură afectată de variaţiile cursului valutar care ar putea face 
pr ~ Grupului mai puţin competitive raportat la produsele societăţilor aflate în alte ţări şi raportat la 
econ ii ~e, .. ~c~_r,ă · în cumpărare, producţie şi vânzări, de care beneficiază unii dintre concurenţii Grupului . 
Concuren a· ·crescută ar putea determina o reducere a volumului de producţie şi a profitabilităţii Grupului sau o 
creştere a cheltuielilor Grupului, oricare dintre acestea putând avea un efect negativ semnificativ asupra 
activităţii , situaţiei financiare şi a rezultatului operaţiunilor Grupului şi asupra valorii de tranzacţionare al 
Acţiunilor. 

Este posibil ca Grupul să nu îşi poată implementa strategia de afaceri cu succes sau să îşi administreze 
creşterea în mod eficace 

Activităţile şi dezvoltarea viitoare a Grupului depind de capacitatea acestuia de a implementa cu succes 
strategia de afaceri, care, la rândul său , depinde de o varietate de factori, mulţi dintre aceştia fiind dincolo de 
controlul Grupului . 

Controlul costurilor este în special important pentru strategia Grupului şi pentru menţinerea profitabilităţii 

continuă deoarece veniturile Grupului depind într-o mare măsură de preţuri determinate de piaţă pentru produse 
din aluminiu şi costuri cu energia. Spre exemplu, Grupul preconizează că va dezvolta capacitatea de producţie a 
Eco-Topitoriei la 100.000 tpa prin investirea sumei de aproximativ I 7 milioane USD din 2018 până în 2020 în 
vederea reducerii necesarului total de energie al diviziei sale de aluminiu primar. De asemenea, Grupul 
preconizează că va investi aproximativ 16 milioane USD din 2018 până în 2021 pentru creşterea capacităţii de 
producţie de procesare a PLP şi a portofoliului său de PVAFM, în vederea obţinerii de produse de mai bună 
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calitate în gama sa de produse. Aceste iniţiative privind productivitatea şi de control al costurilor şi alte 
proiecte de capital ar putea să nu fie finalizate sau să fie întârziate sau să se confrunte cu costuri neprevăzute. 

Dacă Grupul nu poate administra cererile clienţilor sau clienţii ar cere PLP-uri pe care Grupul nu le poate 
produce, Grupul ar putea pierde din cota de piaţă sau s-ar putea să nu atingă nivelul de creştere anticipată al 
diviziei sale de procesare sau s-ar putea să fie forţat să îşi adapteze unităţile de producţie la costuri de investiţie 
neanticipate sau să cumpere capacităţi adecvate de la terţi . Strategia Grupului se bazează în parte pe extinderea 
pieţelor finale ale acesteia şi în particular a pieţelor sofisticate în care furnizorii trebuie să fie certificaţi. Spre 
exemplu, pentru a fi calificată să fumizeze produse din aluminiu către Airbus, Societatea a trebuit să parcurgă 
proceduri de certificare de durată (Programul Naţional de Acreditare pentru Industria Aerospaţială şi de 
Apărare-"NADCAP") şi a trebuit să menţină controale stricte de calitate. Dacă Grupul nu poate obţine 
certificarea produselor sale sau îşi pierde certificările existente, acest fapt ar putea avea un impact asupra 
capacităţii Grupului de a-şi creşte vânzările de PLP-uri şi PVAFM-uri, ceea ce ar putea afecta semnificativ 
activitatea Grupului, situaţia financiară şi rezultatele operaţiunilor. 

Grupul este supus unor restricţii privind cheltuielile de capital în contractele sale de finanţare (a se vedea 
„Contracte Importante- Contractul de Credit Sindicalizat al Alro şi Contractul de Credit pentru Investiţii al 
A/ro") şi orice cost investiţional neprogramat poate necesita aprobarea împrumutătorilor Grupului, care s-ar 
putea să nu fie obţinută. Materializarea oricăruia dintre aceste evenimente ar putea avea un efect negativ 
semnificativ asupra activităţii, situaţiei financiare şi rezultatului operaţiunilor Grupului, precum şi asupra 
preţului de tranzacţionare al Acţiunilor. 

Succesul strategiei Grupului va depinde de mai mulţi factori. Pentru a realiza creşterea, Grupul trebuie să îşi 
administreze proiectele de investiţii eficient, să evalueze cu acurateţe noile pieţe, să atragă noi clienţi, să îşi 
controleze costurile de producţie şi să realizeze investiţii de capital suplimentare pentru a profita de condiţiile 
de piaţă anticipate. În plus, nu se poate garanta, chiar şi dacă Grupul implementează cu succes strategia 
Grupului, o îmbunătăţire a rezultatului operaţiunilor Grupului . 

Mai mult, strategia Grupului expune Grupul la riscuri care îi pot afecta activitatea, condiţia financiară şi 

operaţiunile (incluzând riscul ca dezvoltarea de către Grup de tehnologii să nu fie fezabilă din punct de vedere 
comercial sau în beneficiul Grupului). Grupul poate decide de asemenea să modifice sau să întrerupă aspecte 
ale strategiei sale de afaceri, să dobândească sau să înstrăineze active sau să adopte strategii alternative sau 
suplimentare ca răspuns la mediul operaţional sau situaţia concurenţială a Grupului sau factori sau evenimente 
dincolo de controlul Grupului. Nerealizarea de către Grup a strategiei sale de afaceri, incluzând iniţiative de 
control al costurilor şi alte proiecte majore de capital sau neadministrarea creşterii sale eficient ar putea afecta 
semnificativ activitatea Grupului, condiţia financiară şi rezultatul operaţiunilor. 

Defecţiunile echipamentelor sau alte evenimente neaşteptate pot avea drept consecinţă .re r ~ [,i-,f!le 
productiei, reducerea vânzărilor, costuri majorate sau scoateri din functiune care ar putea. afe . . q:,?a~tivJiaf~ 

::;,:::; de fabricare a aluminiului depinde de echipamente g«le de i~portanţă critică, p, t~'f!.,8~•,,~ 
echipamente de laminare, precum şi de echipamente electrice, cum sunt transformatoarele. Ac ~te ech~ente f 
pot fi, ocazional, nefuncţionabile, pe neaşteptate, ca rezultat al defecţiunilor, deranjamentelor\iaq defect[IQJ.P"' 
întreţinerii neplanificate, învechirii sau altor cauze. De exemplu, opriri în funcţionarea unităţii d~ td.cil!_C_e:rPa 
aluminiului a Grupului, chiar dacă pentru o perioadă de numai câteva ore, pot determina solidificarea 
conţinutului cuptoarelor sau cuvelor, având ca rezultat închiderea fabricii pentru o perioadă semnificativă de 
timp şi făcând necesare reparaţii costisitoare. Orice astfel de întrerupere ar avea un impact crescut asupra 
rezultatelor operaţiunilor Grupului prin comparaţie cu concurenţi care au un portofoliu mai diversificat de 
active de producţie . În plus, mineritul, producerea aluminiului şi rafinarea metalelor implică un număr de alte 
riscuri şi pericole, incluzând condiţii geologice neobişnuite sau neaşteptate, prăbuşiri de mine, incendii, 
explozii, condiţii meteorologice nefavorabile şi alte fenomene naturale precum cutremure, uragane şi inundaţii. 

Orice avarie sau defecţiune a echipamentelor ar putea avea drept consecinţă reduceri ale producţiei sau scoateri 
din funcţiune, reducerea vânzărilor, costuri majorate, daune semnificative aduse proprietăţii sau mediului, 
pierderi de venituri şi clienţi sau necesitatea ca Grupul să înregistreze cheltuieli de capital mai mari decât cele 
preconizate, în vederea înlocuirii echipamentului defect sau pentru a repara instalaţiile deteriorate. 

Mulţi dintre clienţii Grupului depind, în proporţii diferite, de livrările planificate de la instalaţiile de producţie 
şi procesare ale Grupului. În consecinţă, clienţii care sunt nevoiţi să îşi reprogrameze propria lor producţie din 
cauza livrărilor ratate ale Grupului pot avea pretenţii financiare împotriva Grupului. Grupul poate fi nevoit să 
suporte costuri pentru a remedia aceste probleme şi se poate confrunta cu plângeri din partea clienţilor. Mai 
mult, reputaţia Grupului în rândul clienţilor actuali şi potenţiali poate fi lezată, fapt care ar putea conduce la 
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pierderi înregistrate în afaceri . Deşi Grupul deţine poliţe de asigurare care acoperă, printre altele, pierderea 
fizică şi daunele, defecţiunea maşinilor şi întreruperile în activitate până la limite specifice, aceste poliţe nu pot 
acoperi însă toate pierderile înregistrate, precum cele rezultând din lezarea reputaţiei Grupului şi pierderea unor 
clienţi . Oricare dintre cele de mai sus poate avea un efect negativ semnificativ asupra activităţii , situaţiei 

financiare şi rezultatelor activităţilor Grupului, precum şi asupra preţului de tranzacţionare al Acţiunilor. 

Modificările intervenite În tehnologie pot face ca actualele echipamente ale Grupului să fie Învechite sau să 
necesite realizarea unor investiţii de capital substanţiale În vederea implementării de noi tehnologii, ceea ce 
ar putea afecta negativ poziţia concurenţială a Grupului 

În general, industria aluminiului face obiectul unor schimbări importante în tehnologie. Pentru a-şi menţine 
competivitatea afacerii, Grupul trebuie să ţină pasul cu progresele tehnologice şi cu standardele în continuă 
schimbare. Grupul a investit şi a fost implicat în mai multe iniţiative privind procesul şi tehnologia, incluzând 
dezvoltarea Eco-Topitoriei . Ocuparea de către Grup a unui loc de frunte în dezvoltarea tehnologică este 
importantă pentru ca acesta să îşi menţină poziţia competitivă. În cazul în care Grupul nu este în măsură să 
răspundă în mod adecvat la schimbările tehnologice, iar tehnologiile folosite în prezent de către Grup se perimă 
sau dacă costurile pentru a ţine pasul cu progresele tehnologice sunt semnificative, este posibil ca activitatea, 
situaţia financiară şi rezultatele activităţilor Grupului, precum şi preţul de tranzacţionare al Acţiunilor să fie 
afectate semnificativ în mod negativ. 

Afacerea Grupului poate fi afectată dacă Grupul nu reuşeşte să obţină sau sa 1ş1 reînnoiască licenţele 
necesare, dacă nu îndeplineşte condiţiile stabilite prin licenţele acordate sau nu reuşeşte să menţină 

certificările din sectorul industrial solicitate de anumiţi clienfi 

Grupul îşi desfăşoară în prezent activitatea în România şi Sierra Leone în baza unor licenţe care expiră în timp. 
A se vedea ,,Aspecte de Reglementare". Activitatea Grupului depinde de emiterea, reînnoirea şi valabilitatea 
continuă a respectivelor licenţe , precum şi de respectarea de către Grup a termenilor şi condiţiilor acestor 
licenţe. Autorităţile de reglementare exercită o putere cu considerabil caracter discreţionar în emiterea şi 

reînnoirea licenţelor şi conformarea Grupului la cerinţele impuse de către autorităţi poate fi costisitoare şi se 
poate întinde pe o perioadă lungă de timp şi poate astfel să producă întârzieri în ceea ce priveşte începerea sau 
continuarea activităţii . De exemplu, activităţile Grupului pot fi încetate în cazul în care autorizaţia integrată de 
mediu sau autorizaţia pentru emisia gazelor cu efect de seră nu sunt reînnoite sau sunt retrase sau suspendate de 
Agenţia Teritorială pentru Protecţia Mediului sau sunt anulate de instanţa competentă. De asemenea, în situaţia 
în care Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (,,Regulamentul REACH") nu este implementat în mod corect de 
către Grup, acesta nu va putea plasa pe piaţa din Uniunea Europeană acele produse care conţin substanţe pentru 
care este necesară autorizaţie de la Agenţia Europeană pentru Produse Chimice. A se vedea ,,Aspecte de 
Regten,:ent~re---:!iW/tlg!!!entul REACff' . Este posibil ca oricare din licenţele necesare Grupului să nu fie emise 
sau re1nn01 e ,•.·' 1

· G;.,c -~ 
❖,:" ..-;>(""' 

Î~ -~ener <.) a~ţ_o~~tţt de\-eglem~ntare _pot_ im~une condiţ!i speciale. şi adeseo~i __ considerabile cu, pri:ire 1~ 
licenţe ~ pol;•0~llll~ 1~_aphcare ş1 momtonza 111 mod vanat respectivele cond1ţn . Acordarea, remnoirea ş1 
v~ala_bi_lh f5a C~\M'IÎUUÎ' !f· licenţelor sunt condiţionate de respectarea de către Grup a termenilor acestora, care pot 
rnclude, a se limita la, obligaţii de refacere a terenurilor afectate de exploatări miniere, recrutarea de 
personal ca · cat,-. întreţinerea echipamentelor, menţinerea unui anumit nivel al producţiei, implementarea 
anumitor angajamente de investiţii , respectarea standardelor industriale şi a legilor privind mediul şi obligaţii de 
notificare în cazul schimbării controlului societăţii relevante din Grup. Mai mult, licenţele Grupului pot fi 
suspendate, retrase sau anulate prin ordin judecătoresc . În general, în România, suspendarea unei licenţe poate 
dura până la şase luni, timp în care titularul are obligaţia de a respecta anumite condiţii înainte de ridicarea 
suspendării . În cazul în care Grupul nu încetează activitatea relevantă imediat după momentul suspendării , 
retragerii sau anulării licenţei relevante, orice venituri generate în legătură cu respectiva activitate pot fi 
recuperate de autoritatea relevantă . 

În plus, Grupul îşi oferă serviciile către anumiţi clienţi care solicită furnizorilor să deţină anumite certificate de 
calitate specifice, astfel cum sunt clienţii din industria aeronautică şi auto . Grupul deţine unele dintre aceste 
certificate privind calitatea, precum şi certificate pentru standarde industriale generale, inclusiv certificate emise 
de Organizaţia Internaţională de Standardizare (,,ISO"). Dacă Grupul nu reuşeşte să obţină sau să păstreze 
asemenea certificări , nu va putea îndeplini condiţiile impuse de clienţi în ceea ce priveşte calitatea şi , drept 
urmare, va înregistra o scădere a vânzărilor sau clienţilor sau nu îşi va implementa strategia de extindere a 
portofoliului său de produse în acest sens. 

Incapacitatea Grupului de a obţine, menţine sau reînnoi la timp licenţele necesare sau certificatele industriale 
sau de a le obţine sau a le reînnoi având în vedere noile restricţii semnificative introduse ar putea limita 
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capacitatea Grupului de a-şi desfăşura activitatea şi de a-şi implementa strategia şi acest fapt, la rândul său, ar 
putea afecta semnificativ activitatea, situaţia sa financiară şi rezultatele operaţiunilor Grupului , precum şi preţul 
de tranzacţionare al Acţiunilor. 

Activităţile Grupului de exploatare minieră şi de producere a aluminiului prezintă riscuri şi pericole care ar 
putea determina Întârzieri neaşteptate În producţie, costuri majorate, daune neaşteptate aduse proprietăţii 
sau mediului sau vătămări sau decesul unor persoane 

Activităţile de exploatare minieră ale Grupului, asemenea celor ale altor societăţi desfăşurând activităţi de 
exploatare minieră, prezintă toate riscurile şi pericolele asociate în mod normal cu explorarea, dezvoltarea şi 

exploatarea de resurse naturale, oricare dintre acestea putând avea drept efect deficite de producţie sau vătămări 
ale persoanelor sau daune aduse proprietăţii . În special, pericolele asociate cu activităţile de exploatare minieră 
ale Grupului includ inundaţii, prăbuşiri , accidente asociate operării unor echipamente de mari dimensiuni pentru 
exploatare minieră şi manipulare de minereu, accidente asociate cu pregătirea şi efectuarea de activităţi de 
detonare la scară mare, întreruperi ale producţiei din cauza condiţiilor meteorologice şi pericole asociate cu 
eliminarea de ape uzate mineralizate, precum contaminarea apelor subterane şi căilor navigabile. 

Există şi pericole asociate activităţilor Grupului de producere a aluminei şi aluminiului, incluzând incendii sau 
accidente la cuvele de electroliză şi alte accidente industriale, şi astfel de activităţi pot implica utilizarea de 
chimicale şi materiale periculoase, precum şi producerea şi manipularea de deşeuri toxice, incluzând şlam roşu, 

în legătură cu activităţile de rafinare, laminare şi de producere a aluminiului şi în legătură cu lucrări de 
întreţinere la unităţile de producţie, care pot prezenta riscuri pentru sănătatea şi siguranţa muncitorilor şi a 
populaţiilor învecinate. Apariţia oricărora dintre aceste pericole ar putea avea drept consecinţă daune materiale 
sau distrugerea proprietăţilor minerale sau a unităţilor de producţie, expunerea persoanelor la poluare, 
vătămarea corporală sau decesul persoanelor, daune provocate mediului sau resurselor naturale, întârzieri în 
producţie sau transport, vânzări reduse, costuri majorate, pierderi aferente remedierii situaţiei, potenţiala 

răspundere juridică a Grupului, precum şi cereri de despăgubire , în special pretenţii contractuale, cereri privind 
răspunderea pentru produse sau prejudicierea reputaţiei . În caz de accident, pe durata producţiei, transportului 
sau în alt mod, Grupul poate fi răspunzător pentru anumite costuri, incluzând, printre altele, costuri pentru 
pretenţii legate de sănătate sau de mediu sau îndepărtarea sau retragerea substanţelor respective. În plus, în 
viitor Grupul poate fi implicat în acţiuni şi litigii iniţiate în numele persoanelor care pretind că au fost vătămate 
cu precădere ca urmare a expunerii profesionale la substanţe în unităţile actuale sau în fostele unităţi ale 
Grupului . Nu este posibil să se estimeze rezultatul final al acestor pretenţii şi acţiuni în judecată dată fiind 
natura imprevizibilă a litigiilor pentru vătămare corporală. Dacă aceste pretenţii sau acţiuni în judecată, separat 
sau împreună, ar fi în cele din urmă soluţionate în defavoarea Grupului, activitatea acestuia, situaţia financiară 
şi rezultatele operaţiunilor sale, precum şi preţul de tranzacţionare al Acţiunilor ar putea fi afectate semnificativ. 

Răspunderea decurgând din oricare dintre aceste riscuri este posibil să nu fie acoperită în mod corespunzător de 
asigurare şi nu poate fi acordată nicio asigurare că Grupul va putea obţine acoperire suplimentar~ te pe 
care le consideră rezonabile. Este posibil, aşadar, ca Grupul să suporte costuri semnificative ca~ r0~ui:~~lt~.e~ 

un ef~ct _negativ semnifica~iv asupra activ_ităţii Grupul_ui, situaţiei ~n~nciare, perspective~ li\ ~hat.e~~.' 
operatmmlor sale, precum s1 asupra pretulu1 de tranzact10nare al Actmmlor. - ·· S ;, ""'"1„f:\,:. ~ ' ' , ' ' ., -r/:.l ~,ci m 

4. 'li'.o . zi 
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Este posibil ca Grupul să piardă membri-cheie din conducerea superioară şi alţi angajaţi u este ~ij,il ş,.__h-
,\"\ ( ) 

nu poată angaja şi păstra astfel de membri din conducerea superioară sau alţi angajaţi la co 'iµ,:/ ~ezonJJ!file, 
iar costul forţei de muncă din România poate creşte ""-.,;:,;.~ 

Capacitatea Grupului de a-şi păstra poziţia concurenţială şi de a-şi implementa strategia de afaceri depinde 
într-o mare măsură de serviciile membrilor conducerii sale superioare şi ale altor angajaţi-cheie. Grupul a 
beneficiat de contribuţia mai multor directori seniori-cheie, incluzând aici conducerea strategică a dlui 
Gheorghe Dobra, directorul general al Societăţii , care are o experienţă de peste 34 de ani în industria 
aluminiului, lucrând pentru Grup din 1984, precum şi contribuţia dlui Marian Năstase şi a dnei Genoveva 
Năstase, respectiv preşedintele şi directorul financiar ai Societăţii , fiecare cu o experienţă de peste 16 ani în 
industria aluminiului, ambii lucrând în cadrul Grupului începând cu anul 2002. Pierderea directorului general, a 
preşedintelui, a directorului financiar sau a altor membri ai conducerii superioare sau a altor angajaţi-cheie 
poate afecta semnificativ activitatea Grupului, situaţia financiară şi rezultatele obţinute din activităţile 

desfăşurate, precum şi asupra preţului de tranzacţionare a Acţiunilor. 

Mai mult, din cauza volumului limitat de personal calificat, există o concurenţă intensă pentru angajaţii 

calificaţi din România, în special de la momentul integrării României în Uniunea Europeană în ianuarie 2007, 
când muncitorii români au dobândit acces liber pe piaţa muncii din alte ţări din UE. Pierderea sau reducerea 
numărului de angajaţi calificaţi sau incapacitatea de a atrage, menţine şi motiva prin măsuri adiţionale angajaţii 
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cu o calificare superioară, necesari pentru funcţionarea şi extinderea afacerilor Grupului la costuri rezonabile, ar 
putea, de exemplu, să împiedice Grupul să îşi îmbunătăţească activitatea de producţie, să efectueze cu succes 
activităţi de cercetare şi să dezvolte produsele pe piaţă . Mai mult, salariile din România ale salariaţilor calificaţi 
au fost de-a lungul timpului mai mici decât în ţări mai dezvoltate economic din Europa şi America de Nord. 
Majorările salariale pentru angajaţi calificaţi , chiar şi sub nivelul din alte ţări în termeni absoluţi , ar putea să 
aibă un efect negativ semnificativ asupra activităţii, situaţiei financiare şi rezultatelor operaţiunilor Grupului. 
Oricare dintre aceşti factori ar putea să afecteze semnificativ activitatea, situaţia financiară şi rezultatele 
operaţiunilor Grupului. 

Grupul este expus la riscuri generate de utilizarea informaţiilor tehnologice (IT) ÎII operaţiunile sale 

Eficienţa activităţii Grupului depinde într-o anumită măsură de sistemele IT ale Grupului. Grupul foloseşte 

sisteme IT în activitatea sa operaţională, în particular pentru planificarea producţiei , programare, control şi 

asigurarea calităţii , înregistrarea comenzilor, volumului vânzărilor şi distribuţiei , pentru monitorizarea 
activităţilor de acoperire împotriva riscurilor şi pentru ţinerea contabilităţii . Sistemele IT ale Grupului 
reprezintă centrul strategiei sale de a deveni o „Fabrică a Viitorului"' prin adoptarea digitalizării şi automatizării 
acolo unde este relevant. Defectarea sistemelor IT ale Grupului ar putea conduce la dificultăţi în îndeplinirea 
cererilor clienţilor, întârzieri în livrare, un sistem de contabilitate şi de acoperire a riscurilor mai puţin eficient 
sau un eşec în gestionarea riscurilor. În măsura în care defectarea sistemelor IT ale Grupului va compromite 
capacitatea acestuia de a satisface nevoile clienţilor, acest fapt ar putea conduce la o pierdere a clienţilor . . 
Riscurile de securitate a informaţiilor au crescut în general în ultimi ani din cauza proliferării de noi tehnologii 
şi din cauza sofisticării crescânde şi activităţilor autorilor de atacuri informatice. Deoarece ameninţările 

cibernetice continuă să evolueze, Grupul investeşte resurse suplimentare pentru a continua să intensifice 
măsurile de securitate a infonnaţiei şi pentru a putea să investigheze şi să remedieze cu promptitudine orice 
vulnerabilităţi ale securităţii informaţiilor. O defecţiune sau o breşă în sistemele informatice ale Grupului ca 
unnare a atacurilor cibernetice sau breşelor de securitate a informaţiilor ar putea întrerupe activitatea Grupului, 
având ca efect divulgarea sau utilizarea abuzivă de infonnaţii confidenţiale sau pentru care Grupul deţine 

drepturi de proprietate, afecta reputaţia Grupului, creşte costurile acestuia sau determina pierderi . Materializarea 
oricăreia dintre cele de mai sus ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activităţii, situaţiei financiare 
şi rezultatului operaţiunilor Grupului, precum şi asupra preţului de tranzacţionare al acţiunilor. 

Activitatea Grupului poate fi afectată de Î11treruperi ale proceselor de mu11că şi de deficite de salariaţi 
calificaţi 

Aproxi1~ tJ~t-l~ sută dintre salariaţii Grupului sunt membri ai sindicatelor. Grupul nu s-a confruntat cu greve 
care y~Jf >avut uGfi"~ct negativ semnificativ asupra acestuia şi consideră că relaţiile de muncă actuale sunt în 

ansl~I~ ~-~ ~,~e ac~s:e~, nu poate exista vreo _certitudine că n_u va interveni vr~o red~c~re, stopare a 
1111,1 'ltll ft~ '"serri!fllficat1va, iar Grupul nu poate estima efectul unei astfel de reducen, stopan sau greve la 
riiv fyri!s,~()JSNPcţj~,' ale Grupului, dar aceasta ar putea fi semnificativă. Deşi Grupul este asigurat pentru 
într {u,Q,eri ale a. ctivităţii până la anumite limite, orice astfel de evenimente ar putea provoca întreruperi ale 
activrtafi ~WB!:'!~j;. posibil pentru o perioadă semnificativă de timp, ar putea determina majorări salariale şi de 
beneficii sâU-'ăr putea afecta în alt mod semnificativ activitatea, situaţia financiară şi rezultatele operaţiunilor 
Grupului, precum şi preţul de tranzacţionare al Acţiunilor. 

Acoperirea fumizată de asigurarea actuală şi viitoare a Grupului ar putea fi illsuficientă pe11tru costurile de 
fu11cţio11are ale Grupului 

Grupul consideră că nivelul de asigurare menţinută pentru activităţile sale este în linie cu practica locală din 
industrie. Grupul menţine poliţe de asigurare pentru pierdere fizică şi daune (inclusiv pentru riscul de 
solidificare a vasului de electroliză) şi pentru întreruperea activităţii cu sume deductibile şi limite uzuale. Cu 
toate acestea, este posibil ca Grupul să nu poată menţine asigurarea existentă sau să obţină o acoperire 
suplimentară la rate rezonabile comercial, ceea ce ar putea conduce la diferenţe negative între pierderile 
suportate de Grup şi acoperirea prin asigurare a acestuia. Orice astfel de diferenţe negative ar putea avea un 
efect negativ semnificativ asupra activităţii, situaţiei financiare şi rezultatelor operaţiunilor Grupului, precum şi 
asupra preţului de tranzacţionare al Acţiunilor. 

Deşi deţine un număr mare de tipuri de poliţe de asigurare, incluzând asigurare de răspundere profesională a 
administratorilor şi membrilor conducerii executive, asigurare pentru bunuri în tranzit, asigurare pentru 
răspunderea faţă de terţi şi asigurare de poluare accidentală, asigurare pentru materialul rulant, asigurare pentru 
transport naval, asigurare pentru daune aduse proprietăţii şi asigurare pentru mijloace de transport maritime, 
Grupul nu deţine asigurare generală pentru infracţiuni , asigurare de răspundere pentru produse sau asigurări 
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legate de riscuri nucleare, politice sau azbest. Grupul nu deţine asigurare pentru credit comercial, dar încheie 
contracte de factoring cu bănci şi alte instituţii financiare cu bună reputaţie pentru o parte semnificativă a 
creanţelor din contractele comerciale. În cazul în care intervin orice pretenţii care implică activitatea şi 
produsele Grupului, acesta poate fi ţinut răspunzător pentru sume care depăşesc plafoanele de acoperire 
aplicabile sau cerinţele de finanţare sau pentru evenimente neasigurate sau neasigurabile. Mai mult, orice 
accident, indiferent dacă intervine într-un spaţiu de producţie sau pe durata transportului sau utilizării 

produselor realizate de Grup, poate avea drept consecinţă întârzieri în producţie sau cereri de despăgubire , în 
special pretenţii contractuale, ceea ce ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activităţii, situaţiei 

financiare, perspectivelor sau rezultatelor operaţiunilor Grupului, precum şi asupra preţului de tranzacţionare al 
Acţiunilor. 

Dacă Grupul livrează produse cu deficienţe către clienţi şi astfel de deficienţe cauzează prejudicii sau daune, 
Grupul poate fi subiect al răspunderii civile pentru produse 

Grupul fabrică produse care sunt utilizate ca produse semifinite pentru utilizarea şi asamblarea de produse 
finite , dar nu are asigurare de răspundere pentru produs. În cazul în care Grupul livrează un produs din 
aluminiu care a fost produs în mod deficitar şi o astfel de deficientă prejudiciază persoanele sau bunurile, 
Grupul poate fi subiect al răspunderii civile pentru produse. În cazul în care este găsit răspunzător, Grupul ar 
putea fi ţinut să plătească compensaţii semnificative pentru care este posibil să nu aibă acoperire adecvată de 
asigurare. În măsura în care deficienţele afectează un număr mare de petiţionari, Grupul poate fi subiect al unui 
litigiu având ca obiect o acţiune colectivă, costurile acestuia putând fi importante. Mai mult, o eventuală decizie 
nefavorabilă ar putea afecta numele şi reputaţia Grupului şi ar putea avea drept consecinţă pierderea cotei de 
piaţă şi a clienţilor. 

În plus, Grupul s-a obligat să fabrice produse care satisfac cerinţele specifice ale clienţilor săi. În cazul în care 
Grupul nu reuşeşte să livreze produse care să îndeplinească specificaţiile clienţilor, există un risc major ca 
astfel de clienţi să nu mai comande pe viitor produse de la Grup. Pe măsură ce Grupul implementează strategia 
sa de fabricare a mai multor produse procesate, care au specificatii mult mai precise, riscul de a nu livra 
produse care să întrunească specificaţiile cerute devine mai mare, fapt ce ar putea conduce la pretenţii având ca 
obiect răspunderea civilă pentru produse, pierderea reputaţiei sau a clienţilor. Oricare din cele de mai sus ar 
putea avea un efect nefavorabil semnificativ asupra activităţii, situaţiei financiare şi rezultatelor operaţiunilor 
Grupului, precum şi asupra preţului de tranzacţionare al Acţiunilor. 

Grupul depinde de furnizarea de servicii de transport adecvate şi neîntrerupte pentru transportul 
materialelor şi produselor sale finite pe distanţe semnificative 

Producţia de aluminiu implică în general transportarea materialelor şi a produselor finite, adeseori pe distanţe 
mari, deoarece minele de bauxită, rafinăria de alumină, unităţile de producere a aluminiului şi principal ieţe 

pentru produse din aluminiu sunt situate în părţi diferite ale lumii . În timp ce unităţile principale d ~)'<fcl'-utf~t . 
de rafinare ale Grupului se află în Slatina şi Tulcea, România, la o distanţă relativ apropiată ş~· ,1ţ1Jr~, _ itatea ~c}\ 
Porturilor maritime si sursele lor de materii prime, rafinăria Grupului se află departe de surs @e ba · ~&. ~ 

, ;l_ ~/) ' 1/~~ -m Activităţile Grupului depind de transportul maritim de marfă, transportul fluvial, feroviar, utier, ~<i'-f-~Zi f 
transportoare precum şi de alte servicii în scopul de a livra materiile prime, pentru a-şi aproviz1 \~a. unităţill şJ:f 
pentru a-şi livra produsele clienţilor finali . Grupul se bazează în special pe transportul fluvial cÎl' b<l_!~_e_li;!P,' 
transportul maritim în scopul de a-şi transporta bauxita din Sierra Leone în Constanţa, România. Este posibil ca 
aceste servicii de transport să fie inadecvate în anumite cazuri pentru susţinerea activităţilor curente ale 
Grupului sau pentru cele dezvoltate în viitor, şi ar putea fi supuse unui risc crescut de întrerupere. Spre 
exemplu, Grupul a cunoscut o întrerupere în transportul de bauxită în Sierra Leone în anul 2017, când una 
dintre barjele operate de Sierra Mineral s-a scufundat din cauza unor condiţii meteo imprevizibile, provocând o 
pierdere de aproximativ 1.753 de tone de bauxită, evaluate la 1.369 mii RON. A se vedea „Analiza Situaţiei 
Operaţionale şi Financiare-Rezultatele Operaţiunilor-Comparaţie a anilor ce s-au încheiat la 31 Decembrie 
2017, 2016 şi 2015-Alte cheltuieli de operare". 

Netransportarea materialelor la unităţile de producţie ale Grupului sau orice întârzieri de livrare sau orice 
majorare a costurilor rezultată din utilizarea porturilor maritime sau a căilor ferate, precum şi orice întreruperi 
ale acestor servicii de transport, din cauza furnizorilor de servicii de transport care nu prezintă încredere sau a 
disputelor cu aceştia sau intervenite din cauza condiţiilor meteorologice, defecţiunilor la echipamentele cheie, 
accidentelor, grevelor, blocajelor sau altor evenimente ar putea afecta temporar capacitatea Grupului de a 
fumiza produse clienţilor săi, ar putea reduce competitivitatea Grupului pe pieţele internaţionale şi ar putea 
avea efecte negative semnificative asupra activităţii, situaţiei financiare şi rezultatelor operaţiunilor Grupului şi 
asupra preţului de tranzacţionare al Acţiunilor. 

30 



Activităţile de acoperire Împotriva riscurilor ale Grupului au un impact semnificativ asupra rezultatelor 
operaţiuni/or 

Grupul utilizează strategii de acoperire împotriva riscurilor, incluzând tranzacţii cu instrumente derivate, pentru 
a diminua impactul volatilităţii preţului aluminiului . Încheierea de tranzacţii cu instrumente derivate necesită 
experienţă şi presupune riscuri, inclusiv riscurile asociate pierderilor financiare , neexecutării obligaţiilor de 
către co-contractanţi şi litigii. Mai mult, aceste tranzacţii cu instrumente derivate pot avea un impact 
semnificativ asupra rezultatelor operaţiunilor Grupului . Spre exemplu, în primul trimestru al anului 2018, 
Grupul a înregistrat un câştig net de 54.052 mii RON din instrumente financiare derivate (din care 51.029 mii 
au fost numai beneficii nerealizate din instrumentele financiare în sold evaluate la preţul pieţei), în timp ce în 
2017 Grupul nu a înregistrat câştiguri sau pierderi semnificative din instrumente derivate, înregistrând numai o 
pierdere netă de 1.248 mii RON reprezentând prima plătită pentru încheierea unor tranzacţii cu opţiuni de tip 
co Ilar pe aluminiu. În 2016, Grupul a înregistrat o pierdere netă de 4.357 mii RON din opţiuni şi contracte 
swap pe aluminiu. În plus, în 2016 şi 2015, Grupul a înregistrat pierderi de 12.811 mii RON şi , respectiv, 
62.638 mii RON din instrumente derivate încorporate în contractul de electricitate pe termen lung încheiat în 
2005, modificat în anul 20 l O ce a fost valabil până în luna ianuarie 2018. 

În viitor, nu poate exista nicio garanţie a faptului că vor fi disponibile Grupului contracte potrivite de acoperire 
împotriva riscurilor, în termeni comerciali acceptabili sau că nu va menţine poziţii mai mari neacoperite 
împotriva riscului. Capacitatea Grupului de a obţine beneficii din programul său de acoperire împotriva 
riscurilor depinde de mulţi factori, inclusiv factori care sunt dincolo de 1.ontrolul său . În plus, programul de 
acoperire împotriva riscurilor de preţ al metalului Grupului depinde de capacitatea acestuia de adaptare a 
expunerii sale lunare la metalul vândut şi cumpărat, care poate fi dificilă din cauza variaţiilor sezoniere ale 
cererii pentru metale, din cauza schimbărilor neplanificate ale datelor de livrare a metalelor fie de către Grup, 
fie de către clienţii acestuia, precum şi din cauza altor perturbări privind stocurile Grupului, inclusiv pentru 
întreţinere. 

Activităţile curente sau viitoare de acoperire împotriva riscurilor pot să nu asigure Grupului protecţia necesară 
în faţa fluctuaţiilor preţului aluminiului şi pot, la un moment dat, să limiteze capacitatea Grupului de a 
beneficia de mişcări favorabile de preţuri, ceea ce ar putea să afecteze semnificativ activitatea, situaţia 

financiară şi rezultatele operaţionale ale Grupului, precum şi preţul de tranzacţionare al Acţiunilor. 

Îndatorarea Grupului Îi poate afecta condiţia sa financiară şi rezultatele sale operaţionale 

La data de 31 decembrie 2017, datoriile curente şi pe termen lung ale Grupului se ridicau la 374.523 mii RON 
şi, respectiv, 951.231 mii RON. Grupul poate înregistra şi alte datorii în viitor. Datoriile Grupului i-ar putea 
restricţiona operaţiunile. Printre altele, obligaţiile legate de serviciul datoriei Grupului în baza aranjamentelor 
actuale de împrumut pot avea consecinţe negative pentru Grup, incluzând următoarele: 

n_ec ~~~E}~~~i~ ~-nei părţi i~portant~_din fluxul ~e numerar al Grupului pentru pla~a dobânzii datori~i 
ş1 ~duce~ ,~~"~ţu Gr~pulu_1 de a ~:1I_1za fluxul sau de nu~erar pentru alte scopun legate de afacen, 

., · ~ cu~ ~\:~1le ~e capital ş1 neces1taţ1le generale de afacen; 

·c ~terf,.l\' \~tîerabilîtăţii Grupului şi limitarea flexibilităţii Grupului în prev1z10narea şi adaptarea la 
sc 

O .t?ările din afacerea sa şi din industrie, precum şi la condiţiile generale negative din economie, 
indus · ~'2!<'\:.alte condiţii specifice societăţilor; şi 

plasarea Grupului în dezavantaj competitiv faţă de concurenţi mai puţin îndatoraţi. 

În timp ce o reducere a cheltuielilor de capital ale Grupului pentru o perioadă scurtă de timp este puţin probabil 
să aibă un efect negativ semnificativ, orice reducere a cheltuielilor de capital care continuă pe o perioadă 
prelungită de timp poate afecta în mod negativ activitatea Grupului, situaţia financiară şi rezultatele 
operaţionale ale Grupului, precum şi preţul de tranzacţionare al Acţiunilor. Nu există nicio garanţie că în cazul 
unor schimbări neprevăzute, fluxul de numerar al Grupului va fi suficient pentru acoperirea datoriilor Grupului. 
Nu există nicio certitudine că eventualele condiţii dificile pe piaţa creditelor nu vor exista atunci când Grupul 
va căuta să refinanţeze împrumuturile curente pe viitor. 

În plus, unele contractele de finanţare ale Grupului conţin angajamente restrictive şi alte cerinţe, cum ar fi cele 
care limitează capacitatea Grupului de a împrumuta fonduri suplimentare, de a dispune de active şi/sau de a 
plăti dividende, solicitând oricărei persoane care achiziţionează acţiuni în capitalul social al Societăţii ce 
depăşesc anumite praguri să prezinte documentaţia "cunoaşteţi clientul" către creditor, solitând unei persoane 
care dobândeşte controlul asupra Societăţii să obţină acordul creditorului sau solicitând ca Vimetco să deţină 
direct sau indirect cel puţin 25 la sută în capitalul social al Societăţii. În plus, aceste împrumuturi conţin 
angajamente financiare care solicită ca Grupul să menţină, printre altele, o anumită rată de acoperire a 
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serviciului datoriei şi o lichiditate curentă. Un caz de nerespectare a obligaţiilor de către Grup în baza anumitor 
contracte de finanţare poate atrage un caz de nerespectare în baza altor angajamente financiare . Grupul se poate 
regăsi în situaţia de a nu se putea conforma acestor angajamente financiare sau altor angajamente, ceea ce ar 
putea avea un efect nefavorabil semnificativ asupra activităţii , situaţiei financiare şi rezultatelor activităţii 

Grupului , precum şi asupra preţului de tranzacţionare al Acţiunilor. 

Fluctuafiile ratei de schimb au implicaţii asupra activităţii Grupului 

Grupul produce şi vinde produse ale căror preţuri sunt în mod obişnuit stabilite prin raportare la preţul 

aluminiului pe LME, care este exprimat în dolari SUA. Grupul generează venit în valute, în principal dolarul 
SUA şi , într-o mai mică măsură, Euro, în legătură cu vânzările sale de produse din aluminiu. Costurile 
Grupului aferente operaţiunilor sale din România sunt suportate în RON, moneda locală românească, care este 
şi moneda de raportare a Grupului. Grupul înregistrează şi costuri pentru cheltuieli de capital în dolari SUA şi 
Euro. Aproximativ 64 la sută din datoria totală a Grupului (constând din împrumuturi bancare şi de altă natură) 
la data de 31 martie 2018 a fost denominată în dolari SUA şi aproximativ 17 la sută a fost denominată în Euro. 
Grupul înregistrează câştiguri şi pierderi de schimb valutar la translatarea împrumuturilor sale în valută în RON 
la data bilanţului. A se vedea ,,Analiza Operaţională şi Financiară-Factori Semnificativi care Afectează 
Rezultatele Operaţiunilor-Mişcările Cursului de Schimb". Drept urmare, deprecierea RON faţă de Euro şi 

dolarul SUA tinde să crească marjele Grupului atunci când sunt exprimate în RON, în timp ce aprecierea RON 
faţă de Euro şi dolarul SUA tinde să scadă marjele Grupului . 

Orice schimbare semnificativă a ratelor de schimb valutar dintre dolarul SUA şi RON sau Euro şi RON ar 
putea avea un impact semnificativ asupra activităţii Grupului, situaţiei financiare şi rezultatelor operaţiunilor. 

Grupul este expus la riscuri aferente fluctuaţiilor ratei dobânzii 

Grupul a încheiat contracte de finanţare care prevăd o rată variabilă a dobânzii . În consecinţă, Grupul este 
expus la riscul ca aceste rate ale dobânzii să crească pe durata respectivelor contracte de finanţare, ceea ce ar 
avea drept consecinţă plăţi cu dobândă ridicată în baza acestora, ceea ce poate avea un impact negativ 
semnificativ asupra activităţii , situaţiei financiare şi rezultatului operaţiunilor Grupului, precum şi asupra 
preţului de tranzacţionare al Acţiunilor. 

Vimetco poate influenţa rezultatul deciziilor importante legate de activitatea Grupului 

Vimetco care este deţinută în definitiv de către un fond fiduciar de familie, având ca beneficiari anum1ţ1 
membrii ai familiei Machitski , aşa cum este indicat în "Acţionari Principali şi Vânzătorii"' , deţine aproximativ 
84, 19 la sută din acţiunile emise de Societate la data prezentului Prospect şi va continua să deţină aproximativ 
34, 19 la sută după Ofertă, considerând că toate Acţiunile Oferite vor fi vândute şi Opţiunea de Supraalocare nu 
este exercitată . Totuşi, nu poate exista nicio certitudine că Vimetco va vinde întregul său .număr de Acţiunilor 
Oferite şi , în consecinţă, poate continua să fie un acţionar al Societăţii cu drept de contro.I tmedial d . ~>~ v~. 
Ca~acitatea . Vi!11etco d: a ~enţine o i~fluenţă semnificativă asupra dec_iziilor S~cietăţii (fie î ,fcal~te. ~ de.. c,;._«' 

acţ10nar maJontar, fie m calitate de acţionar cu drept de control) va fi influenţata de procen :t sp€G@\.0.~~)(1\ 
Acţiuni pe care Vimetco îl va deţine ulterior Ofertei. Astfel, un procent de peste 33 ,34 la sută s!

9 mat~tll'f1JJ ~ i 
permite lui Vimetco să blocheze adoptarea deciziilor pentru a căror adoptarea Legea Piaţei de apital, f>~.,- ţ 
Societăţilor şi/sau Actul Constitutiv al Societăţii solicită o majoritate de cel puţin 2/3 din capit 4!l1:;ş~cial al_.(/-' 
Societăţii , cum ar fi decizii privind modificarea obiectului principal de activitate al Societăţii, maj'6i:ătl. sai?" 
reducerei ale capitalului social al Societăţii, modificări ale formei juridice a Societăţii sau fuziunea, divizarea 
ori dizolvarea Societăţii. Dacă Vimetco, după Ofertă, continuă să deţină mai mult de 50 la sută din capitalul 
social al Societăţii, Vimetco va putea controla adoptarea deciziilor pentru care Legea Piaţei de Capital, Legea 
Societăţilor ş i/sau Actul Constitutiv al Societăţii solicită o majoritate simplă raportat la capitalul social al 
Societăţii cum ar fi distribuirea dividendelor, numirea membrilor Consiliului de Administraţie atunci când votul 
cumulativ nu este obligatoriu. De la caz la caz şi în funcţie de cvorumul efectiv din cadrul fiecarei Adunări 
Generale a Acţionarilor nu se poate exclude posibilitatea ca Vimetco să controleze sau să aibă o influenţă 

semnificativă asupra altor decizii ale Societăţii . Nu poate exista nicio certitudine că interesele Vimetco vor 
concorda cu cele ale Grupului sau că Vimetco nu va adopta decizii în interes propriu, care vor nu vor concroda 
cu cele ale celorlalţi acţionari. 

În desfăşurarea activităţii sale, Grupul se angajează în tranzacţii cu părţi afiliate, în primul rând tranzacţii cu 
Vimetco şi entităţi controlate de Vimetco. În special Vimetco Trading S.R.L. (,,Vimetco Trading") (un 
prestator de servicii de agent al Societăţii) şi Vimetco Management Romania S.R.L. (,,Vimetco Management 
Romania") (un prestator de servicii de consultanţă de management al Grupului) fiecare controlată de Vimetco 
(a se vedea „ Tranzacţii cu Părţi Afiliate" ) desfăşoară majoritatea tranzacţiilor cu părţi afiliate. În timp ce, în 
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urma finalizării Ofertei, Societatea intenţionează să achiziţioneze aceste societăţi de la Vimetco, la data 
prezentului Prospect Vimetco Trading şi Vimetco Management Romania continuă să fie controlate de Vimetco 
şi Grupul continuă să primească servicii de IT, planificare a resurselor, finanţare societară, consultanţă în 
afaceri, consultanţă de proiect, fumizare de forţă de muncă şi servicii de închiriere de maşini de la aceste 
societăţi. Mai mult, poliţele de asigurare cu privire la răspunderea directorilor şi membrilor din conducerea 
Grupului sunt obţinute prin intermediul Vimetco. În timp ce conducerea consideră că aceste servicii sunt 
prestate în condiţii obişnuite de piaţă, nu poate exista nicio asigurare că pot fi oferite condiţii care sunt similare 
cu cele care ar putea fi obţinute de la un prestator terţ sau că achiziţionarea acestor societăţi de Societate va fi 
finalizată sau că Grupul va încheia poliţe de asigurare cu privire la răspunderea directorilor şi membrilor din 
conducerea Grupului comparabile ca nivel de acoperire. 

Grupul se angajează şi poate continua să se angajeze În tranzacţii cu persoane afiliate, fapt ce poate genera 
conflicte de interese, putând determina încheierea de tranzacţii în termeni mai puţin favorabili decât cei care 
ar putea fi obţinuţi altfel 

Pot apărea conflicte de interese între persoane afiliate şi Grup, care ar putea conduce la încheierea de tranzacţii 
în termeni care nu ar fi determinaţi de condiţiile pieţei. Conflictele de interese care ar putea avea un efect 
negativ semnificativ asupra activităţii, condiţiei financiare şi rezultatelor operaţiunilor Grupului ar putea 
împiedica potenţialii investitori să investească în Grup, ceea ce ar putea afecta negativ Grupul sau preţul de 
tranzacţionare al Acţiunilor. 

Deşi Grupul consideră că până în prezent toate tranzacţiile cu persoane afiliate au fost încheiate în condiţii de 
piaţă şi se aşteaptă ca astfel să se întâmple şi în viitor, orice tranzacţii cu persoane afiliate care nu sunt 
încheiate în condiţii de piaţă pot expune Grupul la riscuri comerciale, financiare şi contabile, cum ar fi costuri 
de finanţare crescute, ajustări ale preţurilor de transfer şi răspunderi cu privire la impozitul pe venit, care ar 
putea avea un efect negativ semnificativ asupra activităţii, condiţiei financiare şi rezultatelor operaţiunilor 
Grupului, precum şi asupra preţului de tranzacţionare al Acţiunilor. 

Legile şi regulamentele de mediu sau sănătate şi siguranţă existente, noi sau mai stricte sau o mai strictă 
aplicare a legilor şi regulamentelor de mediu sau sănătate şi siguranţă existente din ţările în care operează 
Grupul pot avea un efect negativ semnificativ asupra rezultatelor operaţiunilor Grupului 

Asemeni altor societăţi producătoare de aluminiu sau care procesează alumină şi bauxită, operaţiunile Grupului 
produc emisii şi produse secundare care sunt periculoase pentru mediu şi care sunt supuse unor standarde de 
reglementare din ce în ce mai stricte şi supravegherii în toate jurisdicţiile în care operează, incluzând 
regulamente UE aplicabile activelor prezente şi viitoare ale Grupului aflate în Uniunea Europeană. Respectarea 
de către Grup a legilor şi regulamentelor de mediu, sănătate şi siguranţă implică angajarea de resurse financiare 
semnificative. Riscurile de poluare şi costurile aferente de curăţare sunt adeseori dificil de evaluat până la 
realizarea de controale privind respectarea standardelor de mediu şi stabilirea cu exactitate a răspunderii 

confo ~~,Qr legislaţiei de mediu. 
'\) . t ' 

Mi ge, JNi~iij~ if~ăţile de producere a aluminiului şi alte fabrici se află sub rezerva unor limite statutare cu 
pri Je · ~mti•' alt€e, emisiile atmosferice, depozitarea, tratarea şi evacuarea apelor reziduale, utilizarea şi 
ma o.: U~Jl:ROO.t:frialelbr toxice sau periculoase, metodele de eliminare a deşeurilor, remedierea contaminării 

ui şi cu privire la condiţiile de lucru ale salariaţilor Grupului. Respectarea acestor reguli este un proces 
contin ,li\.W, c~turile aferente, inclusiv participarea la evaluări şi reabilitări ale siturilor şi montarea instalaţiilor 
de contro ··-ăfjioÎ~ării, au fost şi, cel mai probabil, vor continua să fie semnificative. 

Legi şi reglementări noi, impunerea unor cerinţe mai stricte pentru obţinerea licenţelor, aplicarea din ce în ce 
mai strictă a sau noi interpretări ale legilor, regulamentelor sau licenţelor existente, precum şi/sau descoperirea 
unei contaminări anterior necunoscute pot necesita cheltuieli suplimentare pentru modificarea activităţilor, 

instalarea de echipamente de control al poluării, realizarea de activităţi de curăţare a sitului, reducerea sau 
încetarea anumitor activităţi, plata unor taxe sau amenzi sau efectuarea de alte plăţi pentru deversări sau alte 
încălcări ale legilor sau regulamentelor de mediu. Măsurile necesar a fi întreprinse de Grup în vederea 
respectării reglementărilor de mediu sau în vederea respectării oricărei legislaţii viitoare sau în alt mod ar putea 
necesita cheltuieli suplimentare celor anticipate sau ar putea avea drept consecinţă închiderea anumitor unităţi 
ale Grupului . De exemplu, introducerea de posibile obligaţii internaţionale cu privire la reglementările 

referitoare la „gazele cu efect de seră" şi implementarea acestora în România, incluzând Acordul de la Paris 
care se va aplica începând cu 2020 poate avea un impact negativ asupra operaţiunilor Grupului. În cazul în care 
Grupul suportă cheltuieli semnificative care nu au fost incluse în buget sau experimentează închideri ale 
unităţilor Grupului ca urmare a oricărora din cele de mai sus , acest fapt ar putea avea un efect negativ 
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semnificativ asupra activităţii , situaţiei financiare , perspectivelor sau rezultatelor operaţiunilor Grupului , precum 
şi preţului de tranzacţionare al Acţiunilor. 

Încălcarea legislaţiei de mediu sau privind sănătatea şi siguranţa în legătură cu operaţiunile Grupului sau 
nerespectarea regulamentelor sau instrucţiunilor autorităţilor de mediu sau sănătate şi siguranţă competente ar 
putea conduce, printre altele, la formularea de acţiuni în instanţă de către autorităţi de stat sau entităţi private cu 
privire la daunele aduse proprietăţii şi vătămarea persoanelor decurgând din activităţile trecute şi actuale ale 
Grupului ; pierderea dreptului de exploatare minieră sau de operare a unei rafinării , unităţi de producere a 
aluminiului sau a altei fabrici ; confiscarea bunurilor fabricate ; aplicarea de amenzi, penalităţi , alte sancţiuni 
civile sau penale substanţiale; reducerea sau încetarea activităţilor, decizii de plată de despăgubiri sau decizii de 
remediere a efectelor încălcărilor; şi/sau decizii de luare a unor măsuri preventive împotriva unor posibile 
situaţii de încălcare . Spre exemplu, Grupul a avut de-a face cu întreruperi ale transportului de bauxită în Sierra 
Leone în 2017, atunci când una din barjele operate de Sierra Mineral care transporta bauxită s-a scufundat din 
cauza unor condiţii meteorologice neprevăzute . Având în vedere că pierderea încărcăturii a fost acoperită de 
asigurarea Grupului, Grupul nu poate previziona în totalitate dacă vor fi solicitate activităţi de remediere de 
către autorităţile relevante din Sierra Leone. În plus, în cazul în care autorităţile de mediu sau de sănătate şi 
siguranţă solicită Grupului să închidă întreaga sau o parte a unei mine, rafinării , unităţi de producere a 
aluminiului sau a unei alte fabrici sau impun alte penalităţi sau implementează măsuri de conformare 
costisitoare, chiar dacă în conformitate cu legi sau alte regulamente noi sau existente cu privire la mediu sau 
sănătate şi siguranţă, astfel de măsuri ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activităţii , situaţiei 

financiare, perspectivelor sau rezultatelor operaţiunilor Grupului, precum şi asupra preţului de tranzacţionare al 
Acţiunilor. 

În plus , aceste cerinţe pot avea drept consecinţă răspunderi substanţiale de mediu. În anumite situaţii, aceste 
costuri şi răspunderi , precum şi acţiunile aferente urmând a fi întreprinse de Grup, ar putea fi accelerate sau 
crescute dacă Grupul ar urma să închidă sau să se retragă din sau să modifice utilizarea principală a anumitor 
unităţi cu privire la care poate avea răspunderi de mediu sau obligaţii de remediere . Problemele de mediu nu 
pot fi prevăzute cu certitudine, în special în lumina modificărilor potenţiale ale condiţiilor de mediu, 
interpretărilor neunitare ale legilor şi regulamentelor de către autorităţile de reglementare şi de către instanţele 
de judecată, descoperirii unor condiţii de mediu necunoscute anterior, riscului ca hotărâri de guvern să impună 
măsuri suplimentare cu privire la anumite situri pentru care nu fuseseră stabilite anterior prevederi şi adoptării 
unei legislaţii de mediu mai stricte. Aceste modificări ar putea avea drept consecinţă costuri şi răspunderi de 
mediu crescute şi ar putea necesita cheltuieli de capital semnificative, iar oricare dintre acestea ar putea avea un 
efect negativ semnificativ asupra activităţii, situaţiei financiare şi rezultatului operaţiunilor Grupului, precum şi 
asupra preţului de tranzacţionare al Acţiunilor. 

Chiar dacă Grupul respectă în totalitate legislaţia de mediu şi sănătate şi siguranţă aplicabilă ţărilor în care îşi 
desfăşoară activitatea, este posibil ca aceste cerinţe să nu reflecte cele mai bune practici internaţionale . Grupul 
poate fi suspus criticii publice pentru practicile sale de afaceri în aceste ţări , în ciuda faptului că _ ""_ :_ " ~'~ 
deplin legea locală, ceea ce ar putea aduce atingere reputaţiei Grupului, crea conflicte cu cornu "ţâţlle din Jm:~?;'
avea ~rept consecinţă anumit~ presiuni asupra unor clienţi pentru că_au relaţii de afaceri c~ ·Uru ,.} ş i/s'Q ~ .. ecc. t taa ~t, 
capacitatea Grupului de a obţme finanţare sau rata la care acesta obţme finanţare , ceea ce ar pu c;ît a-9~~"1~ ,;g 
negativ semnificativ asupra activităţii , situaţiei financiare şi rezultatelor operaţiunilor Gm f lui, . p'Ife~df·~~i ~ 
asupra preţului de tranzacţionare al Acţiunilor. \Jţ. ·'lr ".t"'-: 

\:·, ' .. ,;) '-,~~ ... -;.'';) ,\ 

Pieţele finale pentru unele dintre produsele Grupului sunt foarte competitive şi clienţii sunt dispuşi să 
accepte substituie ale produselor Grupului 

Pieţele finale pentru anumite produse din aluminiu extrudate şi PLP sunt extrem de competitive. Aluminiul 
concurează cu alte materiale, precum oţelul , plasticul, materialele compozite şi sticla, printre altele, pentru 
diverse utilizări , inclusiv pe pieţele finale din industria auto. Preţurile mai ridicate sau mai scăzute ale 
aluminiului tind să facă produsele din aluminiu mai mult sau mai puţin competitive cu aceste materiale 
alternative. În trecut clienţii au dat dovadă că au fost dornici să accepte înlocuirea altor materiale cu aluminiul. 
Această dorinţă a clienţilor de a accepta înlocuirea produselor din aluminiu ar putea avea un efect negativ 
semnificativ asupra activităţii , situaţiei financiare şi a rezultatului operaţiunilor Grupului şi asupra preţului de 
tranzacţionare al Acţiunilor. 

Unele din industriile În care activează clienţii Grupului sunt sezoniere prin natura lor 

Multe dintre industriile care utilizează aluminiul sunt supuse unor variaţii sezoniere în activitatea lor. Mulţi 
dintre clienţii Grupului operează în industrii care sunt supuse fluctuaţiei nivelurilor de activitate din decursul 
unui an, precum industria construcţiilor. Ca urmare, Grupul poate experimenta o variaţie a cererii pentru 
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produsele sale. Schimbările climatice sau o succesiune prelungită de veri extreme ar putea, de asemenea, avea 
un efect negativ semnificativ asupra activităţii, situaţiei financiare şi a rezultatului operaţiunilor Grupului. 

Activitatea în domeniul aluminiului poate suferi o percepţie publică negativă, care ar conduce la un declin 
al cererii de produse din aluminiu, afectând ca urmare activitatea Grupului 

Producţia de aluminiu şi de produse conexe implică un proces complex, pe mai multe niveluri, care utilizează 
un volum semnificativ de energie şi care creează riscuri pentru mediu şi pentru sănătatea umană . Lanţul 

producţiei de aluminiu presupune un număr de participanţi , fiind posibil ca fiecare dintre ei să se angreneze în 
activităţi nesigure sau periculoase. Asemenea activităţi nesigure sau periculoase, consumul de energie implicat, 
precum şi riscurile pentru mediu şi pentru sănătatea umană asociate cu procesul de producţie a aluminiului şi a 
produselor conexe ar putea conduce la accidente care ar afecta percepţia publică cu privire la industria 
aluminiului. O asemenea percepţie negativă ar putea conduce la o scădere a cererii pentru produsele din 
aluminiu şi produsele conexe, la o suplimentare sau înăsprire a reglementărilor guvernamentale, precum legi 
privind mediul sau privind implementarea unor anume tehnologii precum electroliza, retragerea ajutorului de 
stat (sub formă de exceptare de la obligaţia de achiziţionare de Certificate Verzi de care beneficiază Grupul (a 
se vedea ,,Aspecte de Reglementare-Exceptările Grupului de la Cotele de CV" ), dar şi costuri crescute pentru 
societăţile din lanţul de producţie a aluminiului, fapt ce ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra 
activităţii, situaţiei financiare şi a rezultatului operaţiunilor Grupului, precum şi asupra preţului de 
tranzacţionare al Acţiunilor . 

Referendumul din Marea Britanie, În urma căruia s-a votat părăsirea Uniunii Europene de către Marea 
Britanie, ar putea crea nesiguranţă politică şi economică şi riscuri ce ar putea avea un efect negativ asupra 
pieţelor pe care Grupul îşi desfăşoară activitatea 

Referendumul din Marea Britanie, în urma căruia s-a votat pentru părăsirea Uniunii Europene de către Marea 
Britanie (,,Brexit") a creat volatilitate pe pieţele financiare globale şi ar putea alimenta o nesiguranţă prelungită 
în jurul anumitor aspecte legate de economiile europene şi internaţionale, precum şi de companiile şi 

consumatorii europeni. Există probabilitatea ca Brexitul să continue să aibă un impact negativ asupra condiţiilor 
economice europene şi globale şi să contribuie la o mai mare instabilitate pe pieţele financiare globale, înainte 
şi după stabilirea termenilor relaţiei viitoare a Marii Britanii cu Uniunea Europeană . Brexitul ar putea de 
asemenea afecta mediul politic general la nivelul Uniunii Europene, precum şi stabilitatea şi poziţia Uniunii 
Europene drept piaţă unică. 

Până la clarificarea realităţilor juridice, economice şi politice şi a cerinţelor părăsirii de către Marea Britanie a 
Uniunii J;ur,~ -t!!e, este posibil să apară instabilitate politică şi economică, în special pe pieţele europene, ceea 
ce ar ir&Pâu~ o încetinire a creşterii pe pieţele în care Grupul operează şi la o scădere a cheltuielilor şi a 
in'.'. ,_;' îţi)Wr . . În~ ~ această instabilitate poate duce la o creştere a costurilor pentru Grup, ca urmare a 

'm _ifi~s ~slaU: e şi de reglementare, precum şi a fluctuaţiilor cursului de schimb valutar. Aceste efecte 
s- t p~-~ffBix~ta __ ~_ mod negati~ asupra activităţii şi pote~ţialul~i - ~e - creşte~e al _Grupului . Ca un efect al 
ac I mcerttifil1inJt,,p1eţele financiare ar putea fi expuse unei volat1htaţ1 semnificative, care ar putea avea un 
imp ~e atiy asupra preţului Acţiunilor . 

.:2:0:.:---/ 
Riscuri cu privire la investiţiile făcute în Pieţele Emergente 

Pieţele emergente, precum România, sunt supuse unor riscuri mai mari decât pieţele dezvoltate, incluzând 
riscuri juridice, economice şi politice majore 

Investitorii în pieţele emergente, precum România, ar trebui să aibă cunoştinţă de faptul că aceste pieţe sunt 
supuse unui risc mai mare decât pieţele mai dezvoltate, inclusiv, în unele cazuri, riscuri juridice, economice şi 
politice. A se vedea, de asemenea, ,,Riscuri aferente desfăşurării activităţii de afaceri în Sierra Leone". 
Economiile de piaţă emergente adeseori experimentează creşteri ale consumului intern care duc la creşterea 
importurilor, fenomen ce poate fi accelerat de majorări salariale şi uneori conduc la presiuni inflaţioniste . Mulţi 

consideră că, în România, această creştere economică nu este susţinută prin măsuri adecvate, precum 
dezvoltarea infrastructurii sau reforme fiscale menite să încurajeze mediul de afaceri. 

Industria energiei electrice din România este controlată în principal de entităţi cu capital de stat ş1, m 
consecinţă, aprovizionarea cu energie electrică a Grupului ar putea fi expusă instabilităţii politice. Recent, 
situaţia politică din România a fost instabilă, experimentând conflicte politice şi fiind supusă presiunii 
semnificative a protestelor de stradă. În ianuarie 2017, s-au declanşat proteste în legătură cu o ordonanţă de 
urgenţă adoptată de guvern, care ar fi avut ca rezultat o schimbare a Codului Penal. Ca urmare, ordonanţa de 
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urgenţă a fost abrogată în 5 februarie 2017. Instabilitatea politică şi protestele masive ar putea întârzia sau opri 
reformele economice şi de reglementare din România. 

Economiile ţărilor în care Grupul operează sunt vulnerabile la reduceri ale cererii şi încetiniri economice din 
alte părţi din lume. Impactul evoluţiilor economice globale este adesea resimţit mai puternic în pieţele 

emergente decât în pieţele mai mature. Astfel cum s-a întâmplat în trecut, probleme financiare sau o creştere a 
riscurilor percepute asociate cu investirea în economiile emergente ar putea reduce investiţiile străine în ţările în 
care Grupul operează şi economiile acestora ar putea suferi constrângeri severe legate de lichidităţi , 

determinându-le, printre altele, să crească cuantumul taxelor sau să aplice taxe noi , cu un efect negativ asupra 
operaţiunilor şi situaţiei financiare a Grupului . În cazul în care intervine oricare dintre riscurile juridice, 
economice şi politice aferente pieţelor emergente, acest lucru ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra 
activităţii , situaţiei financiare şi rezultatului operaţiunilor Grupului, precum şi asupra preţului de tranzacţionare 
al Acţiunilor. 

Procesul de integrare al României în Uniunea Europeană poate afecta operaţiunile şi situaţia financiară a 
Grupului 

România a fost admisă în Uniunea Europeană în ianuarie 2007. România a suferit şi continuă să sufere 
schimbări legislative ca urmare a accederii sale la Uniunea Europeană. Ca o consecinţă a acestor schimbări , 

există o lipsă a unei practici definitive cu privire la regimul multor taxe, dar şi în cazul altor regimuri de 
reglementare din România, iar noile reglementări sunt supuse de către autorităţile de reglementare din România 
la schimbări frecvente de interpretare ce sunt contradictorii sau ambigue. În consecinţă, companiile care 
operează în această ţară s-ar putea confrunta cu riscuri privind conformarea la reglementările fiscale sau la alte 
tipuri de reglementări din România, riscuri ce ar putea fi mai puţin previzibile decât în ţări cu sisteme de 
reglementare mai stabile. 

Ca parte a procesului de aderare, Uniunea Europeană a stabilit o serie de măsuri pentru aderarea noilor state 
membre pentru a respecta cerinţele de bază ale apartenenţei la UE. Comisia Europeană a primit sarcina de a 
monitoriza progresele realizate de România, prin emiterea de rapoarte anuale de conformitate. Cu toate că 
raportul intermediar al Comisiei Europene privind mecanismul de cooperare şi verificare al României, publicat 
în data de 15 noiembrie 2017, a evidenţiat progresul ţării în anumite domenii (spre exemplu, eforturile de 
combatere a corupţiei, creşterea independenţei sistemului judecătoresc , implementarea cadrului legislativ în 
vederea asigurării integrităţii funcţionarilor publici , asigurarea implementării mecanismului de prevenire a 
conflictelor de interese în cadrul procedurilor de achiziţie publică etc.), a subliniat, de asemenea, şi o serie de 
aspecte care trebuie în continuare îmbunătăţite (spre exemplu, necesitatea unui sistem robust şi independent de 
numire a şefilor de parchete, asigurarea respectului datorat judecătorilor şi procesului judecătoresc , nereguli 
legislative nesoluţionate, anumite neconcordanţe în aplicarea legii etc.). Comisia Europeană saa c · hftats }f 
aceste aspecte în monitorizarea României şi furnizeaz~ sprijin continuu pentru a ajuta România s:_dHiieJlJmeascft~> 
obiectivele mecanismului de cooperare şi verificare. In acest sens, la 1 februarie 2018, Comi #t %r'ă~W a ti 
publicat un studiu de evaluare a celor 1 O ani de mecanism de cooperare şi verificare pe ,tru ~~~~ ~ 
România cerut de Comisia pentru Control Bugetar a Parlamentului European. Dacă România nu,J~.i înd~~'tşte l,' 
obligaţiile de membru, ar putea fi supusă unor sancţiuni ale UE, care ar putea avea un efect \ici'.,~,g~tiv ~ilp_r~~ 
economiei româneşti , ceea ce ar putea avea, în consecinţă, un efect negativ asupra activităţii, situaţiei-f.im!!i~îf 
şi rezultatelor operaţiunilor Grupului, precum şi asupra preţului de tranzacţionare al Acţiunilor. 

Factorii legislativi şi judiciari pot influenţa nefavorabil activitatea Grupului din România 

Constituţia României a fost semnificativ modificată la finalul anului 2003, în scopul armonizării cu standardele 
UE. Dreptul comercial, dreptul concurenţei, dreptul valorilor mobiliare, societăţilor comerciale, dreptul 
insolvenţei şi alte domenii ale dreptului continuă să fie revizuite şi noi legi sunt adoptate astfel încât să se ţină 
pasul cu tranziţia la economia de piaţă. Legislaţia primară produce adesea efecte imediat şi înainte de pregătirea 
reglementărilor secundare. Operaţiunile Grupului din România sunt supuse şi trebuie să se conformeze unor 
legi şi reglementări româneşti ce guvernează o serie de domenii, incluzând sănătatea şi securitatea muncii, 
mediu, relaţii de muncă, asistenţă socială, concurenţă şi impozitare. Schimbări potenţiale viitoare în cadrul 
legislativ pot avea efect nefavorabil semnificativ asupra activităţii, situaţiei financiare şi a rezultatelor 
operaţionale ale Grupului şi asupra preţului de tranzacţionare al Acţiunilor. 

Ajutoarele de stat sub formă de schemă de susţinere de tip bonus pentru promovarea cogenerării de înaltă 

eficienţă şi schema din România de stimulare a producerii de energie din surse regenerabile bazată pe sistemul 
de Certificate Verzi pot creşte în viitor. În particular, Parlamentul României examinează în prezent o propunere 
legislativă de amendare a schemei din România de stimulare a producerii de energie electrică din surse 
regenerabile care, dacă este implementată, ar majora gradual impactul mediu al stimulentelor schemei asupra 
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consumatorilor finali de la 11 , I Euro/MWh (în baza preţului mediu ponderat de tranzacţionare pe piaţa spot 
anonimă a Certificatelor Verzi în 2017) până la 14,5 Euro/MWh în 2022. Implementarea unei astfel de 
propuneri şi orice majorare a stimulentelor de ajutor de stat pentru producătorii de energie din surse 
regenerabile nu pot fi compensate în totalitate prin exceptări corespunzătoare acordate marilor consumatori 
industriali (precum Grupul) şi pot avea un efect negativ semnificativ asupra activităţii, rezultatului operaţiunilor 
şi situaţiei financiare a Grupului , precum şi preţului de tranzacţionare al Acţiunilor. A se vedea ,,Aspecte de 
Reglementare-Promovarea Utilizării de Energie din Surse Regenerabile". 

Sistemul legal şi judiciar din România nu este la fel de dezvoltat ca sistemele din anumite state europene. 
Deoarece România este o jurisdicţie de drept civil, în general deciziile judiciare în conformitate cu legea din 
România nu au un efect de precedent şi instanţele nu sunt în general ţinute de decizii anterioare ale unor 
instanţe de judecată, fie ele şi instanţe superioare, pronunţate în circumstanţe identice sau similare. În plus, 
legile şi reglementările existente pot fi aplicate necorespunzător şi, în anumite circumstanţe, este posibil să nu 
se obţină remedii legale într-un timp rezonabil. Sistemul judiciar din România poate genera uneori întârzieri 
nejustificate în soluţionarea cauzelor. Câteodată, executarea hotărârilor se dovedeşte a fi dificilă, ceea ce 
înseamnă că executarea drepturilor prin sistemul instanţelor româneşti poate fi laborioasă. Această lipsă de 
siguranţă şi predictibilitate legală şi imposibilitatea de a obţine remedii legale eficiente în timp rezonabil pot 
afecta activitatea, situaţia financiară şi rezultatele operaţionale ale Grupului şi preţul de tranzacţionare al 
Acţiunilor. 

Orice scădere a ratingurilor de credit ale României tle către o agenţie inlernaţională de rating ar putea avea 
un impact negativ asupra activităţii Grupului 

În ianuarie 2018, Fitch a anunţat rating-urile pe termen lung în moneda locală şi în valută ale României ca fiind 
„888-", acestea fiind previzionate a rămâne stabile. În martie 2018 Standard & Poor a menţinut România la 
,,BBB-" cu previzionare de stabilitate, raportul observând că, în mijlocul volatilităţii politice continue, 
economia României a crescut exponenţial, datorită puternicilor stimuli ai politicii fiscale, ceea ce a dus la o 
creştere a deficitelor fiscale şi de cont curent. Pe data de 6 martie 2018, actualizarea Moody's pentru Guvernul 
României a menţinut un rating „Baa3" cu o perspectivă stabilă . Orice modificări negative ale ratingurilor de 
credit ale Românei pentru datoria internă sau externă efectuate de către aceste agenţii internaţionale de rating 
sau de către agenţii similare pot afecta semnificativ capacitatea Grupului de a atrage finanţări suplimentare, 
ratele dobânzilor şi alte condiţii comerciale în care această finanţare suplimentară este disponibilă. Acest lucru 
ar putea pune Grupul în imposibilitatea de a obţine finanţare pentru cheltuielile de capital şi de a refinanţa sau 
rambursa datoria Grupului, ceea ce ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activităţii, rezultatelor 
operaţiunilor şi situaţiei financiare a Grupului, precum şi asupra preţului de tranzacţionare al Acţiunilor. 

Corupţia ar putea crea un climat de afaceri dificil În România şi În regiune, iar controalele interne şi 
procedurile .de---E.onformare ale Grupului este posibil să nu fie adecvate 

~5\JPR,:q,,,~ 
Cor ti'iÎ este unuf~tre riscurile principale cu care se confruntă companiile ale căror operaţiuni se desfăşoară 
în $in~ ~~ 1> ne. Organismele internaţionale şi mass-media de la nivel internaţional şi local au emis 
nu~-- ro~ ~e1 cu privire la nivelul corupţiei din România, inclusiv din sistemul judiciar din România. 
Sp Â. ~~Iil3 Jwlic~l9 de Percepţie a Corupţiei din 2017 al Transparency lnternational, care evaluează datele 
pri~ d cor~pţia diff:~rile di? !ntreaga lume şi le clasează pe o scară_ de_ la I ( cel_ n_1_ai puţin co_ruptă) 1~ l_ 80 ( cea 
mai COl'~t.~•,•ia _slasat Romama pe locul 59 (2016: 58; 2015: 69), mamtea Afncn de Sud ş1 a Turc1e1. 

--..:.. .. -.-
Au existat raportări conforn1 cărora corupţia a afectat sistemele judiciare şi unele organisme de reglementare şi 
administrative din România, acest lucru putând fi relevant pentru activitatea Grupului. În plus, procedurile de 
control intern şi de conformare ale Grupului pot să nu fie eficiente în prevenirea, detectarea sau tratarea 
corespunzătoare a unor practici corupte sau a fraudelor care pot fi comise de salariaţii sau partenerii de afaceri 
ai Grupului. Mai mult, Societatea nu monitorizează în prezent respectarea in mod constant de către partenerii 
săi de afaceri a procedurilor sale de conformitate sau a legilor împotriva corupţiei şi a spălării banilor. Cu toate 
că este dificil să se prevadă efectele corupţiei şi ale oricărei situaţii în care procedurile de control intern şi de 
confonnare ale Grupului nu funcţionează asupra operaţiunilor Grupului, acestea pot încetini, printre altele, 
aprobarea autorizaţiilor de reglementare şi a licenţelor necesare Grupului în vederea desfăşurării activităţii şi 

atrage consecinţe grave cu privire la reputaţie şi alte consecinţe comerciale sau juridice negative, ceea ce în 
cele din urmă ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activităţii, rezultatelor operaţiunilor şi a 
situaţiei financiare a Grupului şi asupra preţului de tranzacţionare al Acţiunilor. 
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Unele deficienţe sau ambiguităţi în legislaţia privatizării din România ar putea fi exploatate pentru a 
contesta deţinerea afacerilor Grupului 

Grupul include un număr de societăţi privatizate. Având în vedere că legislaţia privatizării a fost vagă, 

neuniformă pe plan intern şi în conflict cu alte prevederi legale, cea mai mare parte, dacă nu chiar toate 
privatizările din România ar putea fi , din cauza deficienţelor intervenite, vulnerabile la contestaţii care ar viza 
legalitatea lor. Mai multe dintre Societăţile din Grup au fost privatizate de Guvernul României, incluzând Alum 
în 1996, Alro în 2002 şi Alprom în 2003 . În decembrie 2006, Direcţia Naţională Anti-Corupţie din România 
(,,DNA") a deschis o investigaţie penală cu privire la legalitatea contractului de privatizare a Societăţii încheiat 
în anul 2002. În 2017, rapoarte de presă au afirmat că investigaţia penală cu privire la privatizarea Societăţii a 
fost închisă de către DNA. Dat fiind că Societatea nu avea calitate procesuală în respectiva investigaţie penală, 

Societatea nu a primit nicio comunicare sau niciun raport oficial de la DNA. În eventualitatea în care Societatea 
sau oricare dintre celelalte societăţi privatizate ar fi subiectul unor acţiuni referitoare la privatizarea ilegală a 
acestora, rezultatul unor astfel de solicitări nu ar putea fi previzionat. Asemenea evenimente ar putea avea un 
efect negativ semnificativ asupra activităţii, situaţiei financiare şi rezultatului operaţiunilor Grupului, precum şi 
asupra preţului de tranzacţionare al Acţiunilor. 

Riscuri legate de desfăşurarea activităţii de afaceri în Sierra Leone 

Investiţiile în Sierra Leone, unde Grupul operează exploatări miniere, determină expunerea Grupului la un 
cadru economic, juridic şi social de desfăşurare a activităţii de afaceri care este în general mai puţin divers 
şi matur 

Investiţiile în Sierra Leone, unde Grupul îşi exploatează minele, determină expunerea Grupului la un 
cadru economic, juridic şi social de desfăşurare a activităţii de afaceri care este mai puţin divers şi matur decât 
celelalte divizii de activitate ale Grupului şi poate implica riscuri crescute de : 

inflaţie severă ; 

fluctuaţie a cursurilor de schimb şi a ratelor dobânzii ; 

modificări legislative şi ale interpretărilor judiciare; 

corupţie ; 

dispute cu privire la proprietatea asupra terenului şi alte proprietăţi ; 

instabilitate politică, socială şi economică ; şi 

practici divergente financiare , comerciale sau de divulgare . 

Legile şi regulamentele, în particular cele vizând impozitarea, investiţiile străine şi comerţul , titlurile asupra 
terenurilor şi drepturile de exploatare minieră, precum şi transferul titlului , care sunt aplicabile activităţilor 

Grupului, se pot schimba mai frecvent în Sierra Leone decât în alte economii de piaţă . Legisl . ~lrca!}_ilă 
poate fi supusă unor interpretări variate şi poate fi amendată, modificată, abrogată sau înloc .,.~ • d'l<~ mp &) -. 
timp semnificativ în defavoarea intereselor Grupului . Reglementările privind mediul din ~ e'it} ~~~ aut 
devenit mai stricte în ultimii ani şi este posibil ca o reglementare sporită sau o triai stricr3'~~\ a ~ 
reglementărilor existente să afecteze Grupul prin impunerea de restricţii cu privire la acti Jţţiţile 'tft>1;,PuiJ;' 
creând noi cerinţe pentru emiterea ~au reînnoirea licenţelor de mediu, crescând costurile Grup'ufuj sau '(orţ~ 
Grupul să depună eforturi costisitoare de rectificare. Apariţia Ebolei în Sierra Leone în 20 I 4 a p~1 o .. prgSÎ" e 
semnificativă asupra sistemelor naţionale şi asupra resurselor şi capacităţilor guvernului de a face faţă unei 
crize de sănătate publică. Răspândirea Ebolei a avut drept consecinţă introducerea de măsuri extraordinare 
pentru ţinerea sub control a epidemiei . În acea perioadă, operaţiunile Sierra Mineral au fost afectate 
semnificativ. În special forţa de muncă a Sierra Mineral s-a redus temporar, iar navele au refuzat să acosteze în 
Sierra Leone, ceea ce a făcut ca Grupul să transporte echipamentele pe uscat către unităţile sale. Împreună cu 
devastarea determinată de războiul civil din I 991-2002, efectul epidemiei de Ebola continuă să fie resimţit la 
toate nivelurile societăţii cu un efect marcant asupra activităţii economice, incluzând pierderi la nivelul 
productivităţii , deficite fiscale mai mari, creşterea preţurilor la consumator, deprecierea monedei naţionale , 

pierderea locurilor de muncă şi a mijloacelor de existenţă şi o mai mare sărăcie. Nu există nicio garanţie că 
factorii de mai sus nu vor avea un efect negativ semnificativ asupra activităţii , operaţiunilor şi situaţiei 

financiare a Grupului , precum şi asupra preţului de tranzacţionare al Acţiunilor. 
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Guvernul din Sierra Leone a exercitat În trecut, şi se poate să continue să exercite şi ÎII viitor, o influenţă 
semnificativă asupra economiei din Sierra Leone, iar condiţiile politice şi economice din Sierra Leone pot 
avea un impact direct asupra Grupului 

Desfăşurarea activităţilor de afaceri cu aluminiu în Sierra Leone poate fi afectată de instabilitatea politică şi de 
reglementările guvernului cu privire la industria aluminiului . Orice modificări ale acestor factori sunt dincolo 
de controlul Grupului şi pot afecta activitatea acestuia. Operaţiunile pot fi afectate în diverse grade de 
reglementările guvernului referitor la restricţii privind producţia, controlul preţurilor, controlul exporturilor, 
impozitele pe venit, exproprierea proprietăţii , legislaţia privind mediul şi siguranţa minelor. Modificările 

efective sau potenţiale în politica economică pot submina încrederea investitorilor, avea drept consecinţă 
încetiniri economice şi pot afecta în alt mod condiţiile economice şi de altă natură în care operează Sierra 
Mineral în modalităţi care ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activităţii , rezultatelor 
operaţiunilor şi situaţiei financiare a Grupului, precum şi asupra preţului de tranzacţionare al Acţiunilor. 

Activităţile de exploatare minieră ale Sierra Mineral depind de concesiunile şi autorizaţiile acordate de 
agenţiile de reglementare. Modificările reglementărilor sau o poziţie nefavorabilă adoptată de aceste agenţii 
împotriva Grupului ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra situaţiei financiare a Grupului 

Operaţiunile de exploatare minieră şi spălare ale Sierra Mineral din Sierra Leone depind de autorizaţiile şi 

concesiunile acordate de agenţiile de reglementare ale guvernului din Sierra Leone. Acordul Minier în temeiul 
căruia Grupul operează minele este supus unor revizuiri periodice, fie Ja solicitarea Sierra Mineral, fie la 
solicitarea guvernului din Sierra Leone, cu începere din data de 31 decembrie 2021 şi la fiecare 5 ani după 
aceea. A se vedea „Contracte Importante- Acord Minier" . O poziţie nefavorabilă adoptată de guvern sau de un 
guvern nou sau de agenţiile de stat împotriva Grupului în calitate de concesionar sau împotriva industriei în 
general ar putea periclita viabilitatea şi extinderea activităţii Grupului în Sierra Leone. În plus, operaţiunilor de 
explorare, exploatare minieră şi spălare ale Sierra Mineral li se aplică legile şi regulamentele din Sierra Leone, 
care pot fi amendate din timp în timp. Dacă aceste legi şi regulamente se modifică în viitor, este posibil să fie 
necesare schimbări ale tehnologiilor şi activităţilor Sierra Mineral , şi implicit este posibil să i se ceară Sierra 
Mineral să suporte cheltuieli de capital care nu au fost incluse în buget, ceea ce ar putea conduce la o creştere a 
bazei de cost a Grupului, ar putea reduce profitabilitatea şi/sau ar putea afecta fluxurile de trezorerie . 

Dobândirea de concesiuni de exploatare minieră în Sierra Leone este un proces foarte minuţios şi care necesită 
timp. Nerespectarea cerinţelor stabilite în Acordul Minier, de legile aplicabile referitoare la mine şi minerale şi 
ale cerinţelor Ministerului Minelor şi Resurselor Minerale din Sierra Leone cu privire la autorizaţiile de 
explorare _ş_i.s_Qncesiunile de exploatare minieră poate avea drept consecinţă pierderea dreptului de exploatare a 
mine i>~ MYft?" ele, drepturile de minerit ale Sierra Mineral ar putea fi suspendate sau ar putea înceta în 
ca "'în care~ So; ît-t tea încalcă în mod grav reglementările cu privire la sănătate şi siguranţă , angajează sau 
fo ~eA$r1u: torilor copii sau încalcă orice program minim anual de muncă impus sau orice cerinţe 
re it9t1Hbll)g)\Sf11:i,~ţ,_ c_u munca. Este po~i~il ~a unii terţi (inclusi~ indigeni) să ~o~t~ste drept~! Sierra Mineral 
de ::ti6-de'Jdşura attL~t_.taţ1 de exploatare miniera sau de explorare. In plus, propnetaţile respective pot prezenta 
defi ·on~ ~~<l,~tesţâte sau nedezvăluite . Orice pierdere a concesiunii, pretenţie prevalentă a vreunui terţ sau 
deficien , -ţ,i-le ~-pfoprietăţilor pot avea un efect negativ semnificativ asupra activităţii , operaţiunilor şi situaţiei 
financiare a Grupului, precum şi asupra preţului de tranzacţionare al Acţiunilor. 

Costurile de operare şi de capital aferente minei operate de Grup pot fi imprevizibile 

Costurile asociate exploatării unei mine pot fi imprevizibile şi pot creşte rapid ca urmare a, printre altele, 
nevoilor neanticipate de cheltuieli de capital , a unor întreruperi sau întârzieri ale producţiei , cerinţe noi şi taxe 
majorate cu privire la licenţe, redevenţe noi sau majorate şi/sau impozite indirecte, costuri majorate cu forţa de 
muncă, modificări sau variaţii ale condiţiilor geologice, pericole de mediu şi fenomene meteorologice şi alte 
fenomene naturale, defecţiuni ale echipamentelor de exploatare minieră şi de procesare şi probleme neprevăzute 
de întreţinere, precum şi unor întreruperi determinate de întârzieri în transport. Astfel de majorări ale costurilor 
pot fi semnificative şi dincolo de controlul Grupului şi pot avea un efect negativ semnificativ asupra activităţii 
acestuia, situaţiei financiare , rezultatelor operaţionale şi/sau fluxurilor de trezorerie. Astfel de majorări ale 
costurilor pot reduce sau elimina beneficiile estimate de asigurare a necesarului de materii prime al Grupului 
pentru acest element important al procesului de producţie. 
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Estimările resurselor pot diferi semnificativ de cantităţile de minerale pe care Grupul poate să le extragă 
efectiv; estimările cu privire la durata de viaţă a minei se pot dovedi incorecte; şi fluctuaţiile preţului pieţei 
şi modificările costurilor de operare şi de capital pot face ca exploatarea anumitor rezerve să nu fie rentabilă 

Resursele de bauxită ale Sierra Mineral şi cantităţile estimate de bauxită pe care Grupul preconizează că le 
poate obţine din exploatare minieră şi prelucrare cu costuri mici stau sub semnul unor incertitudini 
semnificative. Există numeroase incertitudini inerente în estimările resurselor, care, printre altele, nu ţin cont de 
fezabilitatea economică a estimării şi în proiectarea ratelor viitoare potenţiale ale extragerii de minerale, 
incluzând mulţi factori dincolo de controlul Grupului , precum neregularităţi geologice, adâncime inegală ş i 

niveluri variabile de accesibilitate. Ingineria resurselor implică estimarea zăcămintelor de minerale care nu pot 
fi măsurate cu exactitate ş i acurateţea oricărei estimări de resurse este o funcţie a calităţii datelor disponibile ş i 

ingineriei ş i interpretării ş i analizei geologice. Ca urmare, nu se poate oferi nicio asigurare că vor fi extrase 
volumele indicate sau că acestea vor fi extrase la ratele anticipate de Grup. Estimările diferiţilor ingineri pot 
varia, iar rezultatele exploatării miniere şi extragerii ulterioare datei unei estimări pot conduce la revizuirea 
estimărilor. Estimările de resurse ş i estimările privind durata de viaţă a unei mine pot necesita revizuire în baza 
unei experienţe efective de extragere şi a altor factori . De exemplu, fluctuaţiile preţurilor de piaţă ale 
mineralelor şi metalelor, ratele de recuperare reduse sau costurile crescute de operare şi de capital din cauza 
inflaţiei , cursurilor de schimb valutar sau altor factori pot face ca exploatarea resurselor să nu fie rentabilă . În 
plus, metodologia utilizată pentru calcularea resurselor Grupului nu respectă JORC. Ca umrnre, dacă Grupul ar 
parcurge procedurile suplimentare de aliniere a raportării sale la metodologiile conform JORC, respectivele date 
cu privire la resurse pot diferi semnificativ de datele cu privire la resurse incluse în prezentul Prospect. 

Riscuri referitoare la Acţiuni 

În timp, numărul Acţiunilor Societăţii disponibile pe piaţă a fost redus şi nu poate exista o asigurare că 
piaţa Acţiunilor va deveni lichidă. În consecinţă, preţul Acţiunilor poate fi mai volatil decât În cazul altor 
societăţi listate 

Anterior Ofertei , 98, 16 la sută din capitalul social emis era deţinut de principalii trei acţionari ai 
Societăţii : Vimetco (84, 19 la sută), Fondul Proprietatea S.A. (I 0,21 la sută) şi Conef (3 , 77 la sută). În mod 
corespunzător, Acţiunile disponibile pe piaţă imediat anterior Ofertei erau de doar 1,83 la sută şi nu există o 
piaţă secundară activă pentru tranzacţionarea Acţiunilor. Grupul nu poate da nicio asigurare că piaţa secundară 
va deveni mai activă sau că, dacă va deveni, ar putea fi susţinută ca urmare a închiderii Ofertei. Pieţele de 
tranzacţionare lichide au, în general, ca rezultat o volatilitate a preţului mai scăzută şi o executare mai eficientă 
a ordinelor de vânzare şi cumpărare ale investitorilor. Dacă piaţa secundară a Acţiunilor nu devine mai activă, 

preţul Acţiunilor poate fi mai volatil şi poate deveni mai dificilă executarea ordinelor de vânzare sau cum ărare 
a Acţiunilor. Preţul Acţiunilor poate varia semnificativ datorită unei serii de factori , unii dintre ei fi" i!>ÎiiEa'f: 
controlului Societăţii . . ţ-'t'-: 4 ,. f~-_ 
Preţul de Ofertă agreat între Societate, Acţionarii Vânzători şi Coordonatorii Globali (En i 1t11.~L1

~~i}~ \ 
Coordinators") poate fi mai mare sau mai mic decât preţul de piaţă al Acţiunilor. Pieţele B rsei â~~al't{~ ; 
Bucureşti sunt în general mai puţin lichide decât pieţele administrate de alte burse de valori pe r e,_inve~hiorii .,_._! 
pot tranzacţiona acţiuni . Investitorii ar trebui să aibă în vedere faptul că preţul de piaţă al Acţiun'i-IQE~ ar .Pl'tl-lă':l 
scădea sub Preţul de Ofertă după vânzarea Acţiunilor. -. 

Vânzările ulterioare ale Acţiunilor Societăţii pot influenţa preţul de piaţă al acestora 

Vânzarea sau posibilitatea de vânzare a unui număr substanţial de Acţiuni pe pieţa secundară ca urmare a 
închiderii Ofertei ar putea avea un efect nefavorabil semnificativ asupra preţului de tranzacţionare al Acţiunilor 
şi ar putea afecta posibilitatea Grupului de a atrage capital suplimentar prin oferte viitoare de valori mobiliare . 
Acţionarilor Vânzători , Fondul Proprietatea, membrii Consiliului , Genoveva Năstase, Marin Cilianu, Mircea 
Popa şi Ioan Sava li se aplică acorduri de interdicţie prin care se restricţionează vânzările de Acţiuni pentru o 
perioadă de cel puţin 360 de zile (în cazul Societăţii , membrii Consiliului, Genoveva Năstase, Marin Cilianu, 
Mircea Popa şi Ioan Sava) şi 180 de zile (în cazul Acţionarilor Vânzători şi Fondului Proprietatea) de la Data 
Decontării . Ca umrnre a expirării perioadei de interdicţie , Acţionarii Vânzători , Societatea, Fondul Proprietatea 
membrii Consiliului de Administraţie, Genoveva Năstase, Marin Cilianu, Mircea Popa şi Ioan Sava, au dreptul 
să vândă Acţiuni în mod discreţionar şi toţi pot urmări să obţină avantaje de pe umrn unei astfel de expirări, 

punând în acelaşi timp presiune în jos pe preţul de tranzacţionare al Acţiunilor, putând determina o scădere a 
lui . Mai mult, ofertele de capital ulterioare pot reduce procentul de deţineri al actualilor acţionari ai Societăţii şi 
acţiunile nou emise pot avea drepturi, preferinţe sau privilegii superioare celor aferente Acţiunilor. 
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Este posibil ca Societatea să nu distribuie dividende În viitor 

Acţionarii Societăţii decid dacă să distribuie dividende în funcţie de propunerea Consiliului de Administraţie . 

Deş i Societatea intenţionează să distribuie în medie echivalentul a între 70 la sută ş i 90 la sută din profitul net 
consolidat al Grupului , este posibil ca, de la an la an, acţionarii să decidă să nu distribuie dividende, în funcţie 
de, dar rară a se limita la, următorii factori : 

profitul distribuibil al Societăţii ; 

planurile investiţionale sau alte nevoi de capital ale Grupului ; 

restricţiile din contractele asumate de Societate, precum ponderile valorii nete din contracte de împrumut; 

condiţii economice generale; şi 

alţi factori pe care administratorii şi acţionarii îi consideră importanţi privind distribuirea de dividende . 

Nu există nicio garanţie că Societatea va distribui sau va plăti dividende în viitor. Dacă dividendele nu sunt 
plătite în viitor, aprecierea preţului de tranzacţionare, dacă există, al Acţiunilor ar fi singura sursă de câştig a 
investitorilor. 

Este posibil ca Acţiunile să nu fie menţinute la tranzacţionare pe Bursa de Valori Bucureşti 

Acţiunile sunt admise la tranzacţionare pe Piaţa Reglementată la Vedere administrată de Bursa de Valori 
Bucureşti, în Categoria Premium Acţiuni . Dacă Societatea nu respectă anumite cerinţe sau obligaţii prevăzute 
de legislaţia pieţei de capital, Acţiunile pot fi retrase de la tranzacţionarea pe piaţă. Societatea intenţionează să 
întreprindă toate măsurile necesare pentru a se asigura că Acţiunile vor fi menţinute la tranzacţionare pe Piaţa 
Reglementată la Vedere administrată de Bursa de Valori Bucureşti . Cu toate acestea, nu există nicio garanţie că 
o astfel de retragere de la tranzacţionare a Acţiunilor nu va avea loc . Dacă Acţiunile sunt retrase de la 
tranzacţionare pe Piaţa Reglementată la Vedere administrată de Bursa de Valori Bucureşti , preţul Acţiunilor şi 

capacitatea de a le transfera ar fi afectate semnificativ. 

Anumiţi acţionari pot fi În imposibilitatea de a-şi exercita drepturile de preferinţă şi, Îll co11seci11ţă, pot fi 
diluaţi ca urmare a emiterii ulterioare de Acţiuni 

Cu scopul de a obţine fonduri în viitor, Societatea poate emite Acţiuni suplimentare. Acţionarii Societăţii au în 
general un drept de preferinţă la subscrierea oricăror Acţiuni noi pe care Societatea propune să le emită. A se 
vedea „Descrierea Capitalului Social şi a Structurii Corporative- Drepturi, Preferinţe, Restricţii şi Obligaţii 

afer '-' ·- ~Jy~"for" . Cu toate acestea, acţionarii situaţi în anumite jurisdicţii pot fi în imposibilitatea de a-şi 
e dc.ita dreptu ~ I.or de preferinţă dacă nu au respectat anumite cerinţe ale legislaţiei privind valorile mobiliare 
~ ~ă@a fflt' 061] ut exceptări de la asemenea cerinţe . În particular, acţionarii din Statele Unite pot să nu fie 

.@tofiz!f\:~ Rt~j e;{~rcite aceste drepturi cu excepţia cazului în care fie Acţiunile şi orice alte valori mobiliare 
· eAE?S~ Nte şau vândute sunt înregistrate în conformitate cu Legea Valorilor Mobiliare, fie Acţiunile sau 

a ? ) de alte valori mobiliare sunt oferite în confonnitate cu o exceptare de la cerinţele de înregistrare impuse 
de • .;iRV~lorilor Mobiliare, sau în cadrul unei tranzacţii care nu este supusă unor astfel de cerinţe. Nu pot fi 
oferite asigurări că Societatea va completa orice astfel de formular de înregistrare sau că va fi aplicabilă o 
exceptare de la cerinţele de înregistrare impuse de Legea Valorilor Mobiliare. În cazul în care respectivii 
acţionari vor fi în imposibilitatea de a-şi exercita drepturile de preferinţă în legătură cu orice viitoare emisiune 
de Acţiuni , participarea lor în capitalul social poate fi diluată . 

Deţinătorii de acţiuni di11 afara României pot fi afectaţi de riscuri de schimb valutar 

Preţul Acţiunilor pe piaţa secundară administrată de Bursa de Valori Bucureşti şi orice potenţiale dividende pe 
care Societatea le poate distribui sunt denominate în RON. Investiţiile investitorilor ce utilizează altă monedă 
decât RON sunt expuse riscului valutar. Orice depreciere a RON, în raport cu astfel de valute, va reduce 
valoarea investiţiei în Acţiuni sau valoarea oricăror potenţiale dividende distribuite de Societate. 
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INFORMAŢII IMPORTANTE REFERITOARE LA PREZENTUL PROSPECT 

Prezenta Ofertă nu constituie o ofertă de vânzare ori o solicitare de ofertă de cumpărare de valori mobiliare în 
orice jurisdicţie în care o astfel de ofertă sau solicitare ar fi ilegală . Acţiunile Oferite nu au fost şi nici nu vor fi 
înregistrate în baza Legii privind Valorile Mobiliare a SUA din 1933, astfel cum a fost amendată (,,Legea 
Valorilor Mobiliare") sau la vreo autoritate de reglementare a valorilor mobiliare din vreun stat sau altă 

jurisdicţie care aparţine Statelor Unite şi nu pot fi oferite sau vândute pe teritoriul Statelor Unite, decât către 
persoane care în mod rezonabil sunt considerate a fi QIB aşa cum sunt definiţi în Regula 144A sau în afara 
teritoriului Statelor Unite, cu excepţia unor tranzacţii offshore în temeiul dispoziţiilor prevăzute de 
Regulamentul S al Legii privind Valorile Mobiliare (,,Regulamentul S"). Prin prezentul document, 
potenţialii cumpărători sunt notificaţi că vânzătorii Acţiunilor Oferite se pot baza pe derogarea de la 
aplicarea dispoziţiilor Secţiunii 5 a Legii privind Valorile Mobiliare prevăzută de Regula 144A. Pentru detalii 
cu privire la aceste aspecte, precum şi cu privire la alte câteva restricţii aplicabile ofertelor, actelor de 
înstrăinare şi de transfer cu privire la Acţiunile Oferite, precum şi la distribuţia prezentului Prospect, a se vedea 
secţiunea ,,Restricţii de Vânzare şi Transfer". 

Durata Ofertei poate fi prelungită în mod discreţionar de Acţionarii Vânzători , cu condiţia aprobării de către 
ASF a unui amendament la prezentul Prospect şi publicarea acestuia, în conformitate cu legea aplicabilă . 

Societatea şi , după caz, fiecare Acţionar Vânzător (exclusiv pentru informaţii cu privire la sine însuşi) , 1ş1 

asumă responsabilitatea pentru informaţiile conţinute de acest Prospect. Potrivit cunoştinţelor Societăţii şi ale 
fiecărui Acţionar Vânzător (exclusiv pentru informaţiile cu privire la sine însuşi) , fiecare dintre aceştia a 
întreprins toate acţiunile necesare pentru a se asigura că informaţiile conţinute în prezentul Prospect sunt 
conforme cu realitatea şi nu există omisiuni care ar putea să afecteze substanţial conţinutul acestora. 

Nicio persoană nu este autorizată să divulge vreo informaţie ori să dea vreo declaraţie în legătură cu Oferta sau 
cu vânzarea Acţiunilor Oferite, cu excepţia celor conţinute de prezentul Prospect şi , în cazul în care sunt 
divulgate orice informaţii sau este dată orice fel de declaraţie dincolo de sfera informaţiilor sau declaraţiilor 
conţinute de prezentul Prospect, informaţiile sau declaraţiile respective nu vor fi considerate autorizate de 
Societate, de către oricare Acţionar Vânzător sau de către oricare din Deutsche Bank AG. Sucursala Londra şi 
UBS Limited (,,Coordonatorii Globali" (En. ,,Joint Global Coordinators")), Banca Comercială Română S.A., 
BRD- Groupe Societe Generale S.A. , BT Capital Partners, Raiffeisen Centrobank AG şi Banca IMI S.p.A. (în 
cele ce urmează denumiţi în mod colectiv „Manageri Asociaţi" şi , împreună cu Coordonatorii Globali (En. 
„Joint Global Coordinators") (,,Managerii"), sau de oricare dintre afiliaţii acestora. Dacă orice persoană îi 
furnizează oricărui investitor informaţii diferite sau inconsecvente, respectivul investitor nu ar trebui să se 
bazeze pe acestea. 

Prezentul Prospect este pus la dispoziţie de Societate şi de Acţionarii Vânzători pentru a permite pote ~ Vf 

viitori investitori să ia în considerare posibilitatea de achiziţionare a Acţiunilor Oferite. Prezentul P. q'îect nu G'0-~<>\ 

este menit să constituie baza vreunei evaluări de credit sau de altă natură şi nu ar trebui să fie con ~ er~ r~,p.t i't'~ '·0.;\ 
o recomandare din partea Societăţii , a oricăruia din Acţionarii Vânzători sau a vreunui Manager i nth 'iri:s.i;,: ,,[" f i 
destinatar al acestui Prospect că ar trebui să achiziţioneze Acţiunile Oferite. Niciun Manager şi ni nl<lt~ it\!J8,-; t ._~,; 
afiliaţii sau consultanţii acestora nu dau ori nu acordă vreo declaraţie sau garanţie, explicită sau 1-;, licită, cu ._y;\: 
privire la acurateţea sau caracterul complet al oricăror informaţii conţinute de prezentul Prospec • ş~ci.9,, '/1/ 

informaţie inclusă în prezentul Prospect nu este şi nici nu va fi considerată o promisiune sau o dec ~~ 
acordată de vreun Manager pe care se poate baza o persoană cu privire la evenimente trecute sau viitoare. Se 
interzice orice reproducere sau distribuire, integrală sau parţială, a acestui Prospect sau orice dezvăluire a 
conţinutului acestuia, cu excepţia situaţiei în care conţinutul Prospectului este disponibil în alt mod publicului 
larg, precum şi orice utilizare a informaţiilor din prezentul Prospect în alt scop decât în vederea analizării 
oportunităţii unei investiţii în Acţiunile Oferite . 

În legătură cu Oferta, Managerul de Stabilizare (sau persoane care acţionează pe seama Managerului de 
Stabilizare, va/vor putea să efectueze tranzacţii cu scopul de a sprijini preţul de piaţă al Acţiunilor Oferite la un 
nivel mai mare decât cel care, în alte circumstanţe, ar putea prevala pe piaţă. Cu toate acestea, o asemenea 
stabilizare nu va interveni în mod obligatoriu. Orice acţiune de stabilizare poate începe la Data Alocării şi , dacă 

începe, poate înceta în orice moment, dar nu mai târziu de 30 de zile. Orice acţiune de stabilizare sau 
supraalocare trebuie să fie efectuată de Managerul de Stabilizare (sau de persoanele care acţionează pe seama 
Managerului de Stabilizare) în conformitate cu toate legile şi regulile aplicabile. 

În legătură cu Oferta, Banca Comercială Română S.A. (,,Managerul de Stabilizare") poate, în scopuri de 
stabilizare, să supraaloce Acţiuni până la un maxim de I O la sută din numărul iniţial de Acţiuni Oferite 
cuprinse în Ofertă. Cu scopul de a permite Managerului de Stabilizare să ocupe poziţii de vânzare (En. "short 
option") rezultate din orice asemenea supraalocări şi/sau din vânzări ale Acţiunilor Oferite efectuate de către 
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acesta în perioada de stabilizare, e.ste de aşteptat ca Vimetco (,,Acţionarii Supraalocaţi") să acorde 
Managerului de Stabilizare opţiunea de a cumpăra sau de a găsi cumpărători pentru un număr de până 

la 38.379.114 de Acţiuni Oferite suplimentar, respectiv o opţiune de acoperire a supraalocării (,,Opţiunea de 
Supraalocare"), Managerul de Stabilizare urmând să poată cumpăra sau să găsească cumpărători pentru 
Acţiuni Oferite suplimentar până la un maxim de I O la sută din numărul iniţial de Acţiuni Oferite cuprinse în 
Ofertă (,,Acţiunile Supraalocate") la Preţul de Ofertă. Opţiunea de Supraalocare va putea fi exercitată în tot 
sau în parte, ca urmare a notificării Managerului de Stabilizare în orice moment înainte de sau în cea de a 30-a 
zi calendaristică calculată de la Data Alocării . Orice Acţiuni Supraalocate disponibile ca urmare a Opţiunii de 
Supraalocare vor conferi aceleaşi drepturi cu Acţiunile Oferite sub toate aspectele, inclusiv cu privire la toate 
dividendele şi alte distribuiri declarate, făcute sau plătite pentru Acţiunile Oferite, vor fi cumpărate în 
conformitate cu aceiaşi termeni şi condiţii precum cei ai Acţiunilor Oferite vândute în cadrul Ofertei şi vor 
forma în toate privinţele o singură categorie cu celelalte Acţiuni Oferite. 

Fiecare potenţial cumpărător al Acţiunilor Oferite ar trebui să aprecieze în mod individual relevanţa 

informaţiilor conţinute de acest Prospect, iar cumpărarea de către acesta a Acţiunilor Oferite ar trebui să se 
bazeze pe o astfel de verificare independentă, după cum va aprecia necesar, inclusiv pe evaluarea riscurilor 
implicate şi pe propria analiză a oportunităţii oricărei asemenea investiţii, luând în calcul în mod special 
propriile obiective investiţionale şi experienţa, precum şi orice alţi factori care pot prezenta relevanţă pentru un 
astfel de investitor în legătură cu cumpărarea Acţiunilor Oferite. . 
Fără a prejudicia vreo obligaţie a Societăţii şi/sau a Acţionarilor Vânzători de a publica un amendament la 
Prospect în conformitate cu prevederile Legii Pieţei de Capital şi ale Regulamentului nr. 5/20 I 8, nici predarea 
prezentului Prospect şi nici o achiziţie realizată în conformitate cu acesta nu trebuie, în nicio situaţie , să creeze 
niciun fel de presupunere care să conducă la ideea că nu a existat vreo schimbare în activitatea Societăţii de la 
data prezentului Prospect sau că informaţiile conţinute de acesta sunt corecte la orice dată ulterioară prezentului 
Prospect. Acceptarea furnizării acestui Prospect de către fiecare potenţial investitor constituie acordul acestuia 
cu privire la cele mai sus menţionate. 

Investitorii potenţiali nu ar trebui să trateze informaţiile din prezentul Prospect ca reprezentând consultanţă de 
investiţii, juridică sau fiscală. Fiecare potenţial investitor ar trebui să îşi consulte propriul consultant juridic, 
financiar, contabil, precum şi alţi consilieri cu privire la aspectele juridice, fiscale, comerciale, financiare şi de 
altă nat -[iQ~.legătură cu cumpărarea Acţiunilor Oferite. 
, ~vfi' t::G~ "-.., 

In ătură cu ~fet~, Managerii, precum şi oricare dintre afiliaţii acestora care acţionează în calitate de 

stiR !-'t~~~ pf~priu po~ cum_răra _Acţiunile O:erite şi, în ace_astă calitate, pot ~eţine'. ~umpăr~, vinde, ofer! 
_ va~re~ ifu poq~anzacţ10na m once alt mod m nume propnu astfel de valon mob1hare, once alte valon 
~ili~pRfuBeo-.\:le/ S'ocietate sau orice alte investiţii în legătură cu Oferta sau în alt mod. Managerii nu 

in ..-: ·onează să dezy·ăluie existenţa sau valoarea oricăror asemenea investiţii sau tranzacţii, cu excepţia cazului 
e~~~'--,,ob(igaţie legală de a dezvălui o astfel de informaţie. 

Fiecare dintre Societatea, Acţionarii Vânzători şi Managerii îşi rezervă dreptul, în cadrul procedurii de alocare a 
Acţiunilor Oferite, de a respinge, integral sau parţial, orice ofertă de subscriere sau de cumpărare a Acţiunilor 
Oferite şi de a vinde oricărui potenţial investitor mai puţin decât numărul total de Acţiuni Oferite la care a 
subscris investitorul respectiv. 

Cu excepţia cazurilor specificate în mod expres în prezentul Prospect, informaţiile care se regăsesc pe pagina 
de internet a Societăţii, pe orice pagină de internet la care se face referire în acest Prospect sau pe orice pagină 
de internet la care se face trimitere directă sau indirectă de pe pagina de internet a Societăţii nu sunt încorporate 
prin referinţă în prezentul Prospect şi orice decizie de a cumpăra Acţiunile Oferite nu ar trebui să se bazeze pe 
aceste informaţii. 

Distribuirea acestui Prospect, precum şi oferta şi vânzarea Acţiunilor Oferite pot fi restricţionate prin lege în 
anumite jurisdicţii. Investitorii trebuie să se informeze cu privire la şi să respecte orice astfel de restricţii . Nici 
Societatea, nici Acţionarii Vânzători şi nici Managerii nu au întreprins nicio acţiune de natură să permită 

iniţierea vreunei oferte publice a Acţiunilor Oferite, alta decât Oferta către investitorii din România, în nicio 
jurisdicţie în care ar fi necesară îndeplinirea oricărei formalităţi pentru iniţierea unei oferte publice. Prezentul 
Prospect nu poate fi utilizat pentru sau în legătură cu nicio ofertă sau invitaţie de cumpărare adresată vreunei 
persoane în vreo jurisdicţie sau în situaţii în care o astfel de ofertă sau invitaţie nu este autorizată sau este 
ilegală . Informaţii suplimentare cu privire la restricţiile aplicabile ofertelor şi vânzărilor Acţiunilor Oferite sunt 
prezentate mai jos, precum şi în secţiunile „Subscriere şi Vânzare" şi „Restricţii de Vânzare şi Transfer". 
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Managerii acţionează exclusiv pentru Societate şi Acţionarii Vânzători şi , prin urmare, nu acţionează pentru 
nicio altă persoană în legătură cu Oferta şi nici nu vor fi responsabili faţă de nicio altă persoană sau nu vor 
acorda servicii de consultanţă în legătură cu Oferta niciunor alte persoane decât Acţionarii Vânzători . 

Prezentul Prospect va fi publicat în formă electronică şi va fi disponibil pe pagina de internet a Societăţii la 
adresa www.alro.ro, pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti la www.bvb.ro şi va fi disponibil în România pe 
paginile de internet ale Băncii Comerciale Române la www.bcr.ro, BRD - Groupe Societe Generale la 
www.brd.ro şi BT Capital Partners la www.btcapitalpartners.ro şi copii ale prezentului Prospect vor fi de 
asemenea disponibile, la cerere, în timpul programului nonnal de lucru, la sediul Societăţii , din Splaiul Unirii 
nr. 64, Sector 4, Bucureşti , România. Informaţiile conţinute de prezentul Prospect sunt exacte numai la data 
menţionată pe prima pagină a acestui Prospect. Nu poate fi exclusă intervenirea de modificări în activitatea şi 
situaţia financiară ale Societăţii de la data indicată pe prima pagină a prezentului Prospect. Orice fapt nou 
semnificativ ce survine între aprobarea Prospectului şi închiderea Ofertei va face obiectul unui amendament la 
Prospect. 

Actul Constitutiv al Societăţii este disponibil pe pagina de internet a Societăţii la adresa www.alro.ro. 

NOTIFICARE CĂTRE INVESTITORII DIN STATELE UNITE 

Acţiunile Oferite nu au fost şi nu vor fi înregistrate potrivit Legii Valorilor Mobiliare sau la nicio autoritate de 
reglementare a valorilor mobiliare din oricare dintre statele sau jurisdicţiile din Statele Unite în vederea oferirii 
sau vânzării ca parte a distribuţiei lor şi , cu anumite excepţii , nu pot fi oferite sau vândute în Statele Unite. 
Acţiunile Oferite sunt oferite şi vândute în Statele Unite exclusiv unor persoane considerate în mod rezonabil a 
fi QIB în confonnitate cu Regula nr. 144A şi în afara Statelor Unite în tranzacţii offshore în conformitate cu 
Regulamentul S. Potenţialii investitori sunt notificaţi prin prezentul Prospect cu privire la faptul că orice 
vânzător al Acţiunilor Oferite se poate întemeia pe exceptarea prevăzută în Regula nr. 144A din cadrul 
dispoziţiilor Capitolului 5 din Legea Valorilor Mobiliare . Acţiunile Oferite nu pot fi transferate altfel decât în 
conformitate cu restricţiile prevăzute de prezentul Prospect. A se vedea „Restricţii de Vânzare şi Transfer". 

NICI COMISIA PRIVIND VALORILE MOBILIARE ŞI BURSELE DIN STATELE UNITE (,,SEC"), 
NICI VREO ALTĂ COMISIE DE STAT PRIVIND VALORILE MOBILIARE, ALTA DECÂT ASF, NU 
A APROBAT SAU NU A RESPINS PROSPECTUL, SAU DISTRIBUIREA SAU VÂNZAREA 
ACŢIUNILOR OFERITE SAU NU A STABILIT CĂ PREZENTUL PROSPECT ESTE CORECT ŞI 
COMPLET. ORICE DECLARAŢIE ÎN SENS CONTRAR POATE FI O INFRACŢIUNE ÎN STATELE 
UNITE. 

Societatea a fost de acord că, atâta vreme cât oricare din Acţiunile Oferite reprezintă ~liare 
restricţionate" în înţelesul Regulii 144(a)(3) a Legii Valorilor Mobiliare, pe durata oricărei 1'1oade -~arG-~ci 
nu se află sub rezerva, nici nu respectă Secţiunea 13 sau 15(d) a Legii SUA privi w SCfW('°' alo~?r 
mobiliare din 1934, astfel cum a fost amendată (,,Legea privind Schimbul Valorilor Mo ·_lia~,_ ~~ţ(iii eş e 
scutită de raportare conform Regulii 12g3-2(b) în baza acesteia, va fumiza la cerere ~<f8ă~"ţ)lfe'ţinător :s· u 
beneficiar efectiv de Acţiuni sau oricărui potenţial cumpărător desemnat de orice ast ~ e deţinăţ9r sau 
beneficiar efectiv, informaţiile specificate în, şi care îndeplinesc cerinţele prevăzute de, Reg · ' fă'f~· ( 4) a 
Legii Valorilor Mobiliare. 

NOTIFICARE CĂTRE INVESTITORI DIN ROMÂNIA 

Prospectul a fost aprobat de către ASF. Viza de aprobare aplicată pe Prospect nu are valoare de garanţie şi nici 
nu reprezintă o altă fom1ă de apreciere a ASF cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul 
ori riscurile pe care le-ar putea prezenta acceptarea Ofertei, obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare 
certifică numai regularitatea Ofertei în privinţa exigenţelor legii şi ale normelor adoptate în aplicarea acesteia. 

NOTIFICARE CĂTRE INVESTITORI DIN SEE 

Acest Prospect a fost întocmit în considerarea faptului că toate ofertele de Acţiuni Oferite (altele decât oferta de 
Acţiuni Oferite din România) vor fi efectuate în temeiul unei exceptări de la solicitarea de a întocmi un 
prospect pentru ofertele de Acţiuni Oferite, conform Articolului 3(2) din Directiva privind Prospectul, astfel 
cum a fost implementată în statele membre ale SEE. În consecinţă, orice persoană care face sau intenţionează 
să facă orice ofertă de valori mobiliare în interiorul SEE trebuie să o facă numai în aşa condiţii astfel încât să 
nu producă nicio obligaţie pentru Societate, Acţionarii Vânzători sau Manageri sau pentru orice altă persoană, 

cu privire la întocmirea şi publicarea unui prospect pentru o astfel de ofertă. Nici Societatea, nici vreunul dintre 
Acţionarii Vânzători şi nici vreunul dintre Manageri nu au autorizat şi nici nu autorizează întocmirea niciunei 
oferte a Acţiunilor Oferite prin niciun intermediar financiar, altul decât Managerii, iar respectivele oferte 
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întocmite de către Manageri vor reprezenta plasamentul final al Acţiunilor Oferite în conformitate cu prezentul 
Prospect. 

În ceea ce priveşte fiecare stat membru al SEE care a implementat Directiva privind Prospectul (fiecare un 
„Stat Membru Relevant"), cu efect de la data la care aceasta este implementată în respectivul Stat Membru 
Relevant, nicio ofertă a oricăror Acţiuni Oferite nu este adresată şi nu va fi adresată publicului din respectivul 
Stat Membru Relevant (altul decât România), cu excepţia : (a) Investitorilor Calificaţi ; şi/sau (b) unui număr 
mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice (altele decât Investitorii Calificaţi , aşa cum sunt definiţi în 
Directiva privind Prospectul), în orice Stat Membru Relevant; şi/sau ( c) în orice alte situaţii reglementate de 
Articolul 3(2) din Directiva privind Prospectul; cu condiţia ca nicio astfel de ofertă de Acţiuni Oferite să nu 
impună publicarea de către Societate sau de către Acţionarul Vânzător a unui prospect conform Articolului 3 
din Directiva privind Prospectul sau a unui amendament la prezentul Prospect, confom1 Articolului 16 din 
Directiva privind Prospectul. 

În înţelesul prezentei secţiuni, expresia „ofertă de Acţiuni Oferite" cu privire la Acţiunile Oferite în orice Stat 
Membru Relevant înseamnă comunicarea în orice formă şi prin orice mijloace a unor informaţii suficiente cu 
privire la termenii ofertei şi la Acţiunile Oferite, astfel încât să permită unui investitor să decidă să cumpere 
Acţiuni Oferite, după caz, astfel cum această expresie poate fi reglementată în Statul Membru Relevant prin 
orice măsură de implementare a Directivei privind Prospectul în respectivul Stat Membru Relevant. 

Fiecare cumpărător al Acţiunilor Oferite în cadrul Ofertei lansate în interiorul unui stat membru al SEE (altul 
decât România) va fi considerat că a declarat, a luat la cunoştinţă şi a ' fost de acord că este un Investitor 
Calificat. Societatea, Acţionarii Vânzători, Managerii şi afiliaţii acestora şi toţi ceilalţi se vor baza pe 
veridicitatea şi acurateţea declaraţiei , luării la cunoştinţă şi acordului menţionate mai sus. 

În înţelesul prezentului Prospect, expresia „Directiva privind Prospectul" înseamnă Directiva nr. 2003/71/CE 
( cu modificările ulterioare aferente, inclusiv Directiva de Modificare a Directivei privind Prospectul din 20 I O), 
şi include orice măsură de implementare relevantă în fiecare Stat Membru Relevant din SEE, iar expresia 
„Directiva de Modificare a OP din 2010" înseamnă Directiva 20 I 0/73/UE 

NOTIFICARE CĂTRE DISTRIBUITORI 

Numai în scopul cerinţelor de guvernanţă a produsului conţinute de: (a) Directiva UE 2014/65/UE privind 
instrumentele pieţelor financiare, astfel cum a fost modificată (,, MiFID II"); (b) Articolele 9 şi I O ale 
Directivei Delegate a Comisiei (UE) 2017/593 de completare a MiFID II; şi (c) măsurile de implementare 
locale (împreună, ,, Cerinţele de Guvernanţă a Produsului MiFID 11"), şi declinând întreaga răspundere şi 

orice răspundere , indiferent dacă este o răspundere delictuală, contractuală sau de altă natură, pe care orice 
„fumizp{~ţî~lesul Cerinţelor de Guvemanţă a Produsului MiFID II) o poate pretinde în legătură cu 
ace ~~ Acţjpni1'~ :Oferite au fost supuse unui proces de aprobare a produsului, prin care s-a stabilit că 
re u ct~Y~!f;_~,$~ţ~uni Qf~r!te sunt:. (i) _compat!bile _cu _ o piaţă viz~tă fi~a~ă - de investitori retail şi investitori_ ca:e 

• r ect"'~r}).ţ~· - cu t1~1re la chenţ~ pr_ofe_s1onah _şi contrapartide ehg1b1~e, ~ec~re astfel cum sunt defin'.te m 
· . :rl!D~ ; ~P(n) el}g1bile pentru d1stnbuirea prm toate canalele de d1stnbuţ1e astfel cum este permis de 
M1 · !~ ,,Evaluarea Pieţei Vizate"). Prin derogare de la Evaluarea Pieţei Vizate, distribuitorii vor avea în 
vede 0:0ăv P.re~CAcţiunilor Oferite poate scădea şi investitorii ar putea pierde întreaga investiţie sau o parte a 
invest1ţ1e1 ; cţiunile Oferite nu oferă niciun venit garantat şi nicio protecţie de capital; şi o investiţie în 
Acţiunile Oferite este compatibilă numai cu investitori care nu necesită un venit garantat sau protecţie de 
capital , care (fie singuri, fie împreună cu un consultant financiar sau alt consultant adecvat) sunt capabili să 
evalueze avantajele şi riscurile unei astfel de investiţii şi care au suficiente resurse pentru a putea să suporte 
orice pierderi care pot rezulta din acestea. Evaluarea Pieţei Vizate nu aduce atingere cerinţelor niciunor restricţii 
de vânzare contractuale, juridice sau de reglementare în legătură cu Oferta. Mai mult, se notează că, prin 
derogare de la Evaluarea Pieţei Vizate, Managerii vor atrage numai investitori care întrunesc criteriile privind 
clienţii profesionali şi contrapartidele eligibile (alţii decât din România). 

Pentru evitarea oricărui dubiu, Evaluarea Pieţei Vizate nu constituie : (a) o evaluare a caracterului adecvat sau al 
oportunităţii în înţelesul MiFID II ; sau (b) o recomandare către orice investitor sau grup de investitori de a 
investi în, sau de a cumpăra, sau de a întreprinde orice altă acţiune cu privire la Acţiunile Oferite. 

Fiecare distribuitor este responsabil cu realizarea propriei evaluări a pieţei vizate în legătură cu Acţiunile 
Oferite şi stabilirea canalelor de distribuţie adecvate. 
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AVERTISMENT REFERITOR LA DECLARAŢIILE PRIVIND PERSPECTIVELE 

Anumite declaraţii din acest Prospect nu constituie fapte istorice şi reprezintă declaraţii privind „perspectivele" 
în sensul Secţiunii 27 A din Legea Valorilor Mobiliare şi al Secţiunii 2 lE din Legea privind Schimbul Valorilor 
Mobiliare. Acest Prospect conţine declaraţii privind perspectivele, care includ, fără a se limita însă la, orice 
declaraţii precedate de, urmate de sau care includ cuvinte precum „poate", ,,va", ,,ar fi", ,,ar trebui", ,,se 
aşteaptă", ,,intenţionează", ,,estimează", ,,prevede", ,,anticipează", ,,are în proiect", ,,crede", ,, caută", 

„plănuieşte", ,,previzionează", ,,continuă" , ,,se angajează" , ,,se obligă" şi expresii similare ori forme negative 
ale acestora. Astfel de declaraţii privind perspectivele presupun riscuri cunoscute şi necunoscute, incertitudini şi 
alţi factori importanţi independenţi de controlul Grupului sau al Acţionarilor Vânzători , care pot determina 
rezultate, performanţe sau realizări efective ale Grupului care să difere în mod substanţial de rezultatele, 
performanţele sau realizările viitoare exprimate sau presupuse de respectivele declaraţii privind perspectivele. 
Aceste declaraţii privind perspectivele se bazează pe numeroase presupuneri referitoare la strategiile de afaceri, 
prezente şi viitoare, ale Grupului şi la mediul în care Grupul îşi va desfăşura activitatea pe viitor. Printre 
factorii importanţi care pot determina ca rezultatele, performanţele sau realizările efective ale Grupului să difere 
semnificativ de cele exprimate în aceste declaraţii privind perspectivele se numără şi factorii incluşi în 
secţiunile ,,Analiza Situaţiei Operaţionale şi Financiare" , ,,Factori de Risc", precum şi în alte secţiuni ale 
prezentului Prospect. Aceşti factori includ, însă nu se limitează la: 

Volumul vânzărilor de aluminiu şi preţuri ; 

Costuri de producţie; 

Evoluţia cursului de schimb; 

Tranzacţiile de acoperire a preţurilor la produsele de bază; şi 

Curentele politice şi politicile comerciale. 

Lista de mai sus a factorilor importanţi nu este exhaustivă. Atunci când analizează declaraţiile privind 
perspectivele, investitorii ar trebui să ia în considerare cu mare atenţie factorii mai sus menţionaţi , precum şi 

alte incertitudini şi evenimente, având în vedere în special contextul politic, economic, social şi juridic în care 
activează Grupul. Declaraţiile privind perspectivele din prezentul Prospect sunt valabile doar la data acestuia. 
Grupul, în mod expres, refuză să îşi asume orice obligaţie sau angajament de a actualiza sau revizui aceste 
declaraţii privind perspectivele cuprinse în acest Prospect în vederea reflectării oricăror modificări ale 
aşteptărilor Grupului cu privire la acestea sau ale condiţiilor, împrejurărilor sau circumstanţelor care au stat la 
baza unor astfel de declaraţii, cu excepţia cazului în care există obligaţia de a publica astfel de actualizări sau 
revizuiri conform legii . 
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NOTIFICAREA ACTELOR DE PROCEDURĂ ŞI PUNEREA ÎN EXECUTARE 
A HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREŞTI ÎN MATERIE CIVILĂ 

Societatea şi fiecare dintre Acţionarii Vânzători sunt constituiţi confonn legilor din România. Anumiţi membri 
ai Consiliului de Administraţie şi ai conducerii superioare a Societăţii sunt rezidenţi în România, iar anumite 
entităţi la care se face referire în prezentul Prospect sunt organizate în confonnitate cu legea română. Toate sau 
o parte substanţială din activele acestor persoane şi entităţi sunt situate în România. Drept consecinţă, este 
posibil ca investitorii să nu poată : 

chema în judecată în Statele Unite sau în ţări altele decât România pe oricare dintre directorii şi membrii 
conducerii superioare a Societăţii , nominalizaţi în prezentul Prospect; sau 

pune în executare, în Statele Unite sau în alte ţări decât România, hotărâri judecătoreşti pronunţate de 
instanţe judecătoreşti din Statele Unite sau din alte ţări împotriva Societăţii sau împotriva oricăruia dintre 
administratorii şi membrii conducerii superioare a Societăţii , nominalizaţi în acest Prospect, sau 
Acţionarilor Vânzători în cadrul oricărei acţiuni legale. 

România este semnatară a Convenţiei de la Lugano din 30 octombrie 2007 privind competenţa judiciară, 

recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială (tratat multilateral încheiat între ţări 

membre ale Uniunii Europene şi alte state nemembre ale Uniunii Europene, intrat în vigoare la data 
de I ianuarie 20 I O) şi a semnat convenţii bilaterale în domeniul asistenţei judiciare cu state ce nu sunt membre 
ale Uniunii Europene, care conţin şi nonne referitoare la recunoaşterea şi, executarea hotărârilor judecătoreşti . 

România a semnat astfel de convenţii bilaterale cu Albania, Algeria, R.P. Chineză, Bosnia şi Herţegovina, 

Coreea de Nord, Cuba, Egipt, Federaţia Rusă, Maroc, Mongolia, Macedonia, Moldova, Serbia, Siria, Tunisia, 
Turcia şi Ucraina. În cazul hotărârilor judecătoreşti pronunţate de o instanţă situată într-una dintre ţările 
semnatare ale Convenţiei de la Lugano sau ale convenţiilor bilaterale menţionate, recunoaşterea şi executarea 
acestora pe teritoriul României va fi realizată în condiţiile convenite de părţi prin tratatele menţionate . 

În plus, investitorii pot întâmpina dificultăţi în a executa obligaţii prevăzute de legislaţia federală a Statelor 
Unite care reglementează regimul valorilor mobiliare în cadrul unor acţiuni legale iniţiate în instanţe 

judecătoreşti situate în jurisdicţii din afara Statelor Unite . 

Mai mult, până în prezent, Statele Unite şi România nu au încheiat convenţii bilaterale sau alte tratate care să 
prevadă recunoaşterea reciprocă şi executarea hotărârilor judecătoreşti (altele decât sentinţe arbitrale) în materie 
civilă şi comercială. O hotărâre definitivă şi irevocabilă pentru plata unor sume de bani , pronunţată de o 
instanţă federală sau de stat din Statele Unite în materia răspunderii civile, indiferent dacă este sau nu exclusiv 
sub incidenţa legislaţiei federale a Statelor Unite privind regimul valorilor mobiliare, nu va fi recunoscută sau 
executată în mod automat în România. 

O hotă~ · ecătorească a unei instanţe dintr-un stat membru din afara zonei UE pronunţată în personam 
avţ.'n ~~ &J . sumă certă care nu poate fi atacată ca fiind nulă sau anulabilă în temeiul nonnelor de drept 

~ ;,.,:t; " •' 
int · • . ale .iw-1sdicţj~i străine (,, Hotărâre Judecătorească Non-UE") ar fi recunoscută în România, în 
u ăf ·t_o.~iţfi ; (a) Hotărârea Judecătorească Non-UE este definitivă potrivit legii statului în care a fost 
p~\ un ·· ; ,.(~instanţa care a pronunţat o astfel de Hotărâre Judecătorească Non-UE a avut, potrivit /ex fori , 
c?"-t~ te~"cte a ju_deta litigiul, dar fără a se baza exclusiv pe prezenţa pârâtului în jurisdicţie ori a unor bunuri 
ale săfe*ră 1?1l?ătură directă cu litigiul respectiv ; (c) există reciprocitate în ceea ce priveşte efectele hotărârilor 
străineilitre-România şi statul instanţei străine care a pronunţat Hotărârea Judecătorească Non-UE care se cere 
a fi recunoscută ; (d) atunci când hotărârea a fost pronunţată în lipsă, partea care a pierdut procesul a primit în 
timp util citaţia de a se înfăţişa în instanţă la tennenul în care instanţa a analizat fondul cauzei , precum şi actul 
de sesizare a instanţei şi i s-a acordat posibilitatea de a se apăra şi de a contesta Hotărârea Judecătorească 
Non-UE. Recunoaşterea unei Hotărâri Judecătoreşti Non-UE poate fi refuzată în oricare dintre unnătoarele 
cazuri : (a) Hotărârea Judecătorească Non-UE este în mod evident contrară sau încalcă ordinea publică de drept 
internaţional privat român; (b) Hotărârea Judecătorească Non-UE este pronunţată într-o materie de drept în care 
persoanele nu pot dispune în mod liber de drepturile lor şi a fost obţinută exclusiv pentru a scoate cauza de sub 
incidenţa legii care ar fi fost altfel aplicabilă potrivit normelor din România care reglementează conflictul de 
legi ; (c) acţiunea legală sau procedura judiciară iniţiată între aceleaşi părţi a fost soluţionată cu pronunţarea 
unei hotărâri judecătoreşti (chiar nedefinitivă) a instanţelor române sau se află în curs de judecare în faţa 

acestora la data sesizării instanţei străine care a pronunţat Hotărârea Judecătorească Non-UE; (d) Hotărârea 
Judecătorească Non-UE este ireconciliabilă cu o hotărâre judecătorească străină pronunţată anterior care poate 
fi recunoscută în România; (e) instanţele române au avut competenţa exclusivă să judece cauza care face 
obiectul Hotărârii Judecătoreşti Non-UE în baza legilor de procedură civilă din România; (f) dreptul la apărare 
a fost încălcat ; şi (g) Hotărârea Judecătorească Non-UE poate fi contestată în orice alt mod în statul în care a 
fost pronunţată . Cererea de recunoaştere în faţa instanţelor române trebuie fonnulată în conformitate cu nonnele 
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de procedură din România şi trebuie să conţină toate documentele necesare în acest scop. În plus , recunoaşterea 
unei Hotărâri Judecătoreşti Non-UE nu poate fi refuzată numai pe motivul că instanţa străină care a pronunţat 
respectiva Hotărâre Judecătorească Non-UE a aplicat o altă lege decât legea care s-ar fi aplicat potrivit 
normelor din România care reglementează conflictul de legi, cu excepţia situaţiei în care procesul se referă la 
starea civilă şi capacitatea unui cetăţean român, iar soluţia adoptată de instanţă diferă de cea care ar fi fost dată 
în conformitate cu legea română . 

O Hotărâre Judecătorească Non-UE poate fi pusă în executare în România în baza unei decizii definitive de 
încuviinţare a executării date de o instanţă competentă română, numai în cazul în care: (i) sunt îndeplinite 
cerinţele menţionate mai sus pentru procedura de recunoaştere în România a Hotărârilor Judecătoreşti Non-UE; 
(ii) Hotărârea Judecătorească Non-UE este executorie potrivit legii jurisdicţiei în care a fost pronunţată; (iii) în 
cazul în care Hotărârea Judecătorească Non-UE stabileşte o obligaţie care izvorăşte în baza unui act nomrntiv 
străin privind regimul fiscal , există reciprocitate cu privire la efectele hotărârilor străine în materia fiscală 

respectivă între România şi jurisdicţia străină în care s-a pronunţat Hotărârea Judecătorească Non-UE a cărei 
recunoaştere şi punere în executare se au în vedere; (iv) punerea în executare a unei astfel de Hotărâri 

Judecătoreşti Non-UE nu constituie, direct sau indirect, punerea în executare a legislaţiei penale străine ; 

(v) dreptul de a solicita executarea silită nu este prescris potrivit prevederilor privind prescripţia dreptului de a 
cere executarea silită din legea română; şi (vi) cererea de încuviinţare a executării în faţa instanţelor române a 
fost formulată în mod corespunzător, în confonnitate cu normele procedurale din România şi conţine toate 
documentele necesare în acest scop. 

O hotărâre pronunţată într-un stat membru al UE altul decât România (,,Hotărâre Judecătorească UE") este 
recunoscută de drept în România, fără a urma o procedură specială. Recunoaşterea este refuzată la cererea 
oricărei părţi interesate, în următoarele situaţii: (a) recunoaşterea este vădit contrară ordinii publice din 
România; (b) dacă Hotărârea Judecătorească UE a fost pronunţată în lipsă şi pârâtul nu a primit actul de 
sesizare a instanţei sau un document echivalent în timp util şi într-o manieră care să îi pennită acestuia să îşi 
pregătească apărarea, cu excepţia cazului în care pârâtul nu a contestat hotărârea atunci când a avut posibilitatea 
să o facă; (c) este ireconciliabilă cu o hotărâre pronunţată într-un litigiu între aceleaşi părţi în România; (d) este 
ireconciliabilă cu o hotărâre pronunţată anterior într-un stat membru al UE (altul decât România) sau într-un 
stat terţ între aceleaşi părţi şi cu privire la aceeaşi cauză, cu condiţia ca hotărârea judecătorească anterioară să 
îndeplinească condiţiile necesare pentru a fi recunoscută în România; şi (e) Hotărârea Judecătorească UE 
contravine dispoziţiilor din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială 

(,,Regulamentul nr. 1215/2012") care se ocupă cu competenţa în materie de asigurări, competenţa în 
materia contractelor cu consumatorii şi contractelor individuale de muncă şi competenţa exclusivă . 

O Hotărâre Judecătorească UE poate fi pusă în executare în România în temeiul Regulamentului nr. 1215/2012 
fără o decizie definitivă a unei instanţe române competente care să încuviinţeze punerea în exec ~~i 
dacă: (i) aceasta este executorie în statul membru al UE în care a fost pronunţată; (ii) se deg pf la instan~~~ 
română competentă o copie a Hotărârii Judecătoreşti UE care întruneşte condiţiile necesare ~.,.,ntr~ ~~ I<°'~ 

autenticităţii sale; (iii) se depune la instanţa română competentă un certificat în original eliber 
1
-ti:de i ~~tilln !; 1 

statul membru UE respectiv care să aibă forma stabilită în Anexa I a Regulamentului nr. 12l~ot2PşiiOOjqpaf.[' 
dintre condiţiile de mai sus care nu permit recunoaşterea unei Hotărâri Judecătoreşti UE nu ;J..şte incidentăt:> 
(iv) în situaţia în care Hotărârea Judecătorească UE dispune plata periodică cu titlul de penalizare · c;l~iJPs-
fără a se limita la, dobânzi de întârziere), valoarea plăţii a fost stabilită definitiv de instanţele din statul membru 
UE de origine; şi (v) dreptul de a executa hotărârea definitivă nu este prescris. 
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PREZENTAREA INFORMAŢIILOR DE NATURĂ FINANCIARĂ 
ŞI A ALTOR TIPURI DE INFORMAŢII 

Cadrul general 

Investitorii ar trebui să se bazeze doar pe informaţiile prezentate în acest document. Nicio persoană nu a fost 
autorizată să acorde orice informaţii sau să facă orice declaraţii în legătură cu Oferta, altele decât cele cuprinse 
în acest document şi , dacă acestea au fost acordate sau făcute , nu trebuie să se bazeze pe asemenea informaţii 
sau declaraţii ca fiind autorizate de Societate, Administratori, Acţionarii Vânzători sau de oricare dintre 
Manageri. 

Societatea va actualiza informaţiile fumizate în acest Prospect printr-un amendament la acesta dacă un nou 
factor semnificativ care ar putea afecta evaluarea Ofertei de către potenţialii investitori are loc după data 
publicării Prospectului sau dacă acest Prospect conţine orice greşeală sau inexactitate substanţială . Orice cerere 
de amendare a Prospectului va fi supusă aprobării de către ASF cu cel puţin trei zile lucrătoare anterioare 
ultimei zile de derulare a Ofertei şi vor fi făcute publice în conformitate cu normele aplicabile din legislaţia 

română . În cazul aprobării unui amendament privitor la Preţul de Ofertă sau la alte elemente ale Prospectului , 
cu excepţia termenului de închidere a Ofertei , ASF este în drept să prelungească perioada de derulare a Ofertei 
astfel încât să existe cel puţin două zile lucrătoare de la publicarea amendamentului până la închiderea Ofertei . 

Înainte de a lua orice decizie cu privire la o potenţială cumpărare de Acţiuni Oferite, toţi potenţialii investitori 
trebuie să citească acest Prospect. Pentru luarea unei decizii de investiţie, fiecare potenţial investitor trebuie să 
se bazeze pe propria examinare a Grupului şi pe termenii acestui Prospect, inclusiv cu privire la riscurile 
implicate. 

Informaţii financiare şi operaţionale 

Situaţiile financiare ale Grupului 

Prezentul Prospect include (i) situaţiile financiare auditate consolidate şi individuale ale Grupului la şi pentru 
anul încheiat la 31 decembrie 2017, care includ informaţii comparative la şi pentru anul încheiat 
la 3 I decembrie 2016 ( ,, Situaţiile Financiare 2017"); (ii) situaţiile financiare auditate consolidate şi 

individuale ale Grupului la şi pentru anul încheiat la 31 decembrie 2016, care includ informaţii comparative la 
şi pentru anul încheiat la 31 decembrie 2015 ( ,, Situaţiile Financiare 2016") şi (iii) situaţiile financiare auditate 
consolidate ale Grupului la şi pentru anul încheiat la 31 decembrie 2015, care includ infomrnţii comparative la 
şi pentru anul încheiat la 3 I decembrie 2014 (,,Situaţiile Financiare 2015" şi , împreună cu Situaţiile 

Financiare 2017 şi Situaţiile Financiare 2016, ,,Situaţiile Financiare Auditate Consolidate"), precum şi 

situat'" _ j are interimare neauditate consolidate simplificate la şi pentru perioada de trei luni încheiată la 
· 3 ~ rti~ or i ;~:.s.are includ informaţii comparative pentru perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2017 

ţitu~P. .. !!.i~ F~~~~iare Inte~imare Neaudita_te"); Situaţ~ile, Financiare Audit~te Cons_olid~~e ş_i Sit~aţiile 
. na~ ~ nmare Neauditate sunt denumite 11npreuna m cele ce urmeaza ca „S1tuaţ11 Fmanc1are". 
ţua~rn ~ anci~J;el incluse în acest Prospect au fost întocmite în conformitate cu Ordinul nr. 2844/2016, astfel 

c ~ a ~ t amt;pţlftt , pentru aprobarea Reglementărilor contabile confonne cu Standardele Internaţionale de 
Ra ~'eiară, adoptate de Uniunea Europeană (,,IFRS"), cu excepţia prevederilor IAS 21 " Efectele 
variaţiei cursurilor de schimb valutar" cu privire la moneda funcţională, prevederilor IAS 20 „Contabilitatea 
subvenţiilor guvernamentale" cu privire la recunoaşterea venitului din certificate verzi şi prevederilor IFRS 15 
Venituri din contracte cu clienţii" privind venitul din taxe de conectare la reţeaua de distribuţie şi regulamentele 
române anterior aplicabile; Situaţiile Financiare Interimare Neauditate au fost întocmite în conformitate cu 
IAS 34 "Raportare financiară interimară" adoptate de Uniunea Europeană. Situaţiile Financiare au fost 
întocmite în moneda naţională, leul românesc, şi sunt exprimate în mii lei . Situaţiile Financiare apar în altă 
parte în acest Prospect. Vezi paginile F-1 până la F-1 la F-257. 

Informaţiile financiare conţinute aici şi extrase din Situaţiile Financiare sunt prezentate consolidat, cu excepţia 
cazului în care se prevede altfel. 

Situaţiile Financiare Auditate Consolidate au fost iniţial publicate ca parte din rapoartele anuale ale Societăţii 
pentru anii respectivi împreună cu alte informaţii (care includ Raportul Consolidat al Administratorilor, 
Raportul privind Plăţile Efectuate către Guverne cu privire la Activităţile de Exploatare Minieră şi Declaraţia 

privind Guvernanţa Corporativă) şi sunt disponibile pe pagina de internet a Societăţii, www.alro.ro. 

Nici rapoartele anuale ale Societăţii şi nici orice alte informaţii accesibbile pe sau de pe pagina de internet a 
Societăţii nu sunt incluse sau incorporate prin referinţă la acestea în prezentul Prospect. 
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Prezentarea Indicatorilor non-lFRS şi a Indicatorilor Alternativi de Măsurare a Performanţei 

(En.-Alternative Performance Measures) 

În acest Prospect, Grupul foloseşte anumiţi indicatori în analiza poziţiei sale comerciale şi financiare , pe care îi 
consideră a reprezenta Indicatori Alternativi de Măsurare a Performanţie (,, IAMP"), aşa cum sunt definiţi în 
Instrucţiunile privind Măsurile Alternative de Performanţă ale Autorităţii Europene pentru Valori Mobiliare şi 

Pieţe (,,AEVMP") din 5 octombrie 2015 şi actualizările ulterioare publicate de AEVMP până la data 
prezentului Prospect. 

Mai jos este prezentat un rezumat al IAMP utilizaţi , definiţia, metodele de calcul şi raţiunea includerii acestora. 

Indicator 

EBITDA 

Marja EBlTDA 

Definiţie şi metodă de calcul 

Calculat ca rezultat înainte de impozitare plus 
cheltuieli cu dobânzile, câştiguri nete din 
instrumente financiare derivate, alte costuri 
financiare (nete), diferenţe nete de curs valutar şi 

amortizări şi ajustări pentru depreciere. 

Un indicator de profitabilitate calculat ca EBITDA 
împărţită la venituri , exprimat ca procent. 

Rezultat net ajustat . . . . Calculat ca rezultat al perioadei plus/(minus) 

Datoria netă 

Capital circulant net 

Flux de numerar 
disponibil ... 

cheltuială privind ajustarea pentru depreciere a 
activelor imobilizate / (reversare), plus/(minus) 
pierdere / ( câştig) din instrumente financiare derivate 
care nu sunt desemnate în cadrul contabilităţii de 
acoperire împotriva riscurilor, plus/(minus) 
cheltuială/(venit) cu impozit pe profit amânat. 

Calculat ca totalul împrumuturilor şi datoriilor de 
leasing financiar minus numerar şi echivalente de 
numerar şi minus garanţii în numerar restricţionate 
pentru a garanta împrumuturi incluse în 
împrumuturile totale . 

Calculat ca active circulante minus datorii curente 

Calculat ca numerar net din / (utilizat in) activitatea 
operaţională minus numerar net din / (utilizat în) 
activitatea de investiţii. 

Fundamentare 

Indicator de perfonnanţă 

Indicator de perfonnanţă 

Indicator de perfonnanţă 

Indicator de lichiditate 

Indicator de lichiditate 

Indicator de tichid" Ec,.;-:: 
~\)f? ~:',.~ ., 

c:;«- (';~ .... ·t \ 
f l~~~~- r·:1 

IAMP menţionaţi mai sus au fost incluşi în acest Prospect pentru a facilita o mai bună înţelegere t eviltJ~B,u..t .:-: I 
istorice a Grupului în ceea ce priveşte operaţiunile , situaţia financiară şi lichiditatea şi sunt utilizaţi 0 ~ rup ca .J 
bază pentru planificarea şi prognozarea strategică. Grupul foloseşte IAMP ca informaţie suplime /,, ă1J~,ţ.: .. t'
rezultatele din activitatea operaţională raportate conform IFRS. IAMP nu sunt definiţi sau prezentaţi m 
conformitate cu IFRS. IAMP nu sunt indicatori de măsurare a performanţei operaţionale a Grupului în 
conformitate cu IFRS şi nu ar trebui utilizaţi în locul sau consideraţi ca alternative la orice indicatori de 
măsurare a performanţei şi/sau lichidităţii în conformitate cu IFRS. Unii dintre aceşti indicatori sunt denumiţi 
IAMP deoarece exclud sumele care sunt incluse în, sau includ sume care sunt excluse din, indicatorul cel mai 
direct comparabil calculat şi prezentat în conformitate cu IFRS sau sunt calculaţi utilizând indicatori financiari 
care nu sunt calculaţi în conformitate cu IFRS. IAMP se referă la perioadele de raportare descrise în acest 
Prospect şi nu sunt destinaţi să prevadă rezultate viitoare. În plus, alte societăţi , inclusiv cele din industria 
Grupului , pot calcula IAMP denumiţi similar în mod diferit faţă de modul de calcul folosit de către Grup. 
Deoarece nu toate societăţile calculează aceşti IAMP în acelaşi mod, prezentarea de către Grup a unor astfel de 
IAMP nu poate fi comparabilă cu alţi !AMP denumiţi similar ai altor societăţi şi au limitări ca instrumente 
analitice şi nu ar trebui consideraţi în mod izolat sau ca înlocuitor al analizei rezultatelor operaţionale ale 
Grupului conform IFRS. Aceşti IAMP nu sunt auditaţi. 

Pentru o explicare a fiecăruia dintre IAMP, şi o reconciliere a IAMP cu cei mai direct comparabili indicatori 
calculaţi şi prezentaţi în conformitate cu IFRS, a se vedea ,,Informaţii Selectate cu Privire la Situaţiile 

Financiare şi Operaţionale Consolidate ale Grupului- Indicatori non-lFRS şi Indicatori Alternativi de 
Măsurare a Performanţei. " Conducerea nu consideră aceşti !AMP ca substitut pentru sau fiind superiori 
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indicatorilor echivalenţi calculaţi şi prezentaţi în conformitate cu IFRS sau celor calculaţi folosind indicatori 
financiari care sunt calculaţi în conformitate cu IFRS . 

Informaţii operaţionale neauditate 

Informaţiile operaţionale neauditate ale Grupului în legătură cu activităţile sale rezultă din următoarele 

surse: (i) registre şi evidenţe interne ale Societăţii ; (ii) sisteme contabile (bazate pe facturi emise şi / sau 
primite); (iii) sisteme de raportare internă pe care se bazează întocmirea situaţiilor financiare ; (iv) ipoteze şi 

analize fumizate de management; şi (v) discuţii cu personalul operaţional cheie. Informaţiile operaţionale din 
contabilitatea de gestiune sau din sistemele de raportare internă referitoare la activitatea Societăţii sunt incluse 
în principal în secţiunile ,,Analiza Situaţiei Operaţionale şi Financiare" şi ,,Activitatea Societăţii"'. 

Rotunjire 

Anumite cifre incluse în acest Prospect au fost rotunjite. Prin urmare, pot exista vanaţ11 minore în ceea ce 
priveşte cifrele din aceeaşi categorie prezentate în tabele diferite, iar totalurile din anumite tabele este posibil să 
nu reprezinte suma matematică a cifrelor din acest total. 

Volumul vânzărilor şi cantităţile de producţie 

În prezentul Prospect, Grupul distinge între cantităţile de aluminiu pe care le produce Grupul (la care Grupul se 
referă ca producţie) şi cantităţile pe care Grupul le vinde efectiv (la care Grupul se referă ca volum al 
vânzărilor) . Producţia de aluminiu primar a Grupului este apoi divizată în acea parte a producţiei Grupului care 
este transferată unităţilor de procesare ale Grupului şi acea parte care este vândută clienţilor. În acest Prospect, 
vânzările de aluminiu primar ale Grupului reflectă volumul real al şi veniturile aferente aluminiului primar pe 
care Grupul îl vinde clienţilor externi şi exclude transferurile interne la unităţile de procesare ale Grupului . 
Vânzările de aluminiu procesat reflectă volumul real de aluminiu procesat vândut clienţilor. 

Tonaj 

În prezentul Prospect, referirile la „tone" sau „t" sunt referiri la tone metrice sau la I .OOO de kilograme sau 
2.204,62 livre sau I , I 02 tone (scurte) în Statele Unite . Referirile la „tpa" sunt referiri la tone pe an ; referirile la 
,,Mt" sunt referiri la tone metrice şi referirile la „Mtpa" sunt referiri la tone metrice pe an . 

Date de piaţă 

Datele de piaţă utilizate în acest Prospect sub titlurile „Rezumat", ,,Factori de Risc", ,,Analiza Situaţiei 

Operaţionale şi Financiare", ,,Industrie" şi ,,Activitatea Societăţii" ' au fost extrase din surse oficiale şi surse din 
cadru j~i, precum şi din alte surse considerate de încredere de către Societate. Sursele acestor informaţii, 
d ) ;.statj1i_'C'~1~clud CRU lntemational Limited (,,CRU"), Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene 
"lcc;~~E $(I:3anca Naţională a României ("BNR"). Informaţiile, datele şi statisticile au fost reproduse cu 
~a~~ş1 Ş.-» m~sura în ~are Soci~tatea are cunoştinţ~ şi poate constata din infon~aţiile ~~blicate sa~ 
~0~1~~}~m sursele menţionate mai sus, nu au fost omise fapte care ar putea face ca mformaţ11le , datele ş1 
· ·sti~ reproduse să fie inexacte sau înşelătoare . 

<i--o ., 

În p ~EÎ>rospect, cu excepţia situaţiilor în care se specifică altfel, toate referirile la preţul LME sunt 
referiri la preţul la vedere (spot) al LME pentru contractele „spot vânzător" (cash seller) . 

Prezentarea industriei 

CRU Intemational Limited situată în Chancery House, Chancery Lane nr. 53-64, Londra. WC2A, I OS, Regatul 
Unit, îşi asumă responsabilitatea pentru secţiunea din Prospect intitulată ,,Industria" şi pentru declaraţiile 

incluse în ,,Activitatea Grupului-Concurenţă (în mod colectiv „Informaţii CRU"), toate pentru aspectele 
indicate la Punctul 23.1 din Anexa I şi la Punctul 10.3 din Anexa III la Regulamentul Comisiei (CE) 809/2004. 
CRU este un specialist în servicii de cercetare, date, analiză şi consultanţă în industria metalelor. În scopul 
Regulamentului Comisiei (CE) 809/2004, CRU a declarat că, potrivit informaţiilor deţinute de CRU (care a luat 
toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că aşa este cazul), informaţia cuprinsă în Informaţii CRU este în 
conformitate cu situaţia de fapt şi nu omite nimic de natură a afecta indicarea respectivei informaţii. CRU a 
autorizat conţinutul Informaţiei CRU şi referinţele cu privire la numele său cuprinse în prezentul , în forma şi în 
contextul în care apar. Informaţia CRU este inclusă, în forma şi în contextul în care apare, cu 
consimţământul CRU. 
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CRU a primit şi va primi un onorariu profesional pentru pregătirea Infonnaţiei CRU. În orice caz, nici CRU, 
nici administratorii, personalul sau subcontractorii săi ce au contribuit la Infonnaţia CRU nu au vreun interes în 
legătură cu Societatea sau cu rezultatul Ofertei . 

Datele şi statisticile provenite de la CRU prezintă piaţa produselor de aluminiu în mod diferit de modul în care 
Grupul îşi segmentează operaţiunile sale cu aluminiu. În mod specific, CRU face referire la trei grupe de 
produse din aluminiu: aluminiu primar (sub fonnă de lingouri, bare şi sleburi) ; produse semi-fabricate din 
aluminiu sau semi-fabricate (sub fonnă de PLP-uri, produse extrudate şi turnate); produse fabricate din 
aluminiu (sub fonnă de benzi, table şi plăci laminate, profile şi bare extrudate, sânnă, produse turnate şi 

forjate) . În plus, CRU consideră barele, sleburile, aliajul primar turnat sau sânna ca fiind produse cu valoare 
adăugată (,,PVA-uri") . În mod diferit, grupul segmentează operaţiunile sale cu aluminiu în două grupe de 
produse din aluminiu: aluminiu primar (sub fonnă de sânnă, bare, sleburi şi lingouri) şi aluminiu procesat (sub 
fonnă de PLP-uri, precum plăci , table, benzi şi produse extrudate). Grupul consideră toate PLP-urile sale ca 
fiind PVAM, iar produsele precum table şi benzi placate şi plăci tratate tennic le consideră ca fiind PVAFM. 
Printre produsele extrudate, Grupul consideră produsele sale speciale ca fiind PVAM şi produsele procesate 
mecanic, vopsite şi anodizate sau pulverizate cu produse de vopsire sub fonnă de pulbere ca fiind PVAFM. 

Curba de costuri 

Prezentul Prospect cuprinde referiri cu pnvtre la "curba de costuri" şi infonnaţii cu privire la industria de 
aluminiu. O curbă de costuri reprezintă o reprezentare grafică în care \!olumul producţiei unor mărfuri din 
industria relevantă este aranjat în funcţie de costurile medii unitare de producţie de la cel mai mic la cel mai 
mare în vederea realizării unor comparaţii ale poziţiilor de cost aferente anumitor locuri de producţie , 

producători individuali sau grupuri de producători dintr-o anumită ţară sau regiune. În general, poziţia unui 
producător într-o curbă de costuri este descrisă în mod particular de cuartile sau tercile, prima cuartilă sau 
tercilă însemnând cel mai mic cost şi a patra cuartilă sau a treia tercilă însemnând cel mai mare cost care apare 
în producţia unei anumite instalaţii, efectuată de un producător sau un grup de producători . 

Curbele de costuri la care se face referire în prezentul Prospect au fost distribuite de CRU. CRU are o experinţă 
recunoscută în elaborarea curbelor de costuri. Pentru elaborarea curbelor de costuri şi efectuarea unei analize a 
industriei , analistul compilează infonnaţii dintr-o varietate de surse, inclusiv rapoarte distribuite de către 

producători , vizite la faţa locului, contacte personale, publicaţii comerciale şi alte rapoarte ale analiştilor. Deşi 

producătorii pot participa într-o oarecare măsură în procesul prin care curbele de costuri sunt elaborate şi 

infonnaţiile de piaţă şi previziunile sunt pregătite , de regulă aceştia nu sunt dispuşi să valideze în mod direct 
analizele de cost din cauza unor aspecte senzitive de natură comercială . În mod inevitabil, analistul trebuie să 
facă prezumţii cu privire la datele pe care analistul nu le poate obţine şi trebuie să utilizeze judecăţi de valoare 
pentru aproape toate datele, indiferent de cum au fost acestea obtinute. Astfel, activitatea CRU u . ă pe 
date obţinute dintr-o sferă largă de surse publice şi din domeni~I industrial pentru care nu 2 răspun1"ă@r. 
Apoi , CRU compilează, interpretează şi analizează aceste date pentru a face estimări ce pot ~ ri~ ~ ~~set{~\ 
sau care pot fi în alt mod nedemne de încredere. Suplimentar, timpul necesar întocmirii iffrbdf~ ~ cBstut{\ 
presupune că nici chiar cele mai recente exemple existente nu vor putea ţine cont de e , .. Pţif4f.'ROlJ].ţlf; îJl) 
anumite cazuri cele mai recente analize de cost existente ar putea fi întocmite în baza unor lrte ce sunt veo.fu/ 
de câţiva ani. Datele privind costurile anumitor producători s-ar putea baza pe costurile su o,tţate .. _p_ţ:. ăfre 
producători de-a lungul exerciţiilor contabile; în măsura în care acestea diferă, comparaţia directă . ăcosturilor 
acestora ar putea fi limitată . Curbele de costuri la care se face referire în prezentul Prospect reflectă doar 
costurile directe de producţie implicând plata de numerar, excluzând costurile care nu implică transfer de 
numerar sau costurile indirecte (precum deprecierea, dobânzile sau cheltuieli generale fără legătură cu 
producţia) şi costuri care se referă în mod specific la publicitate şi export. În plus, toate curbele de costuri 
încorporează un număr semnificativ de prezumţii cu privire la ratele de schimb şi alte variabile. Pe scurt, 
curbele de costuri au un număr semnificativ de limitări inerente modalităţii în care acestea sunt elaborate. 

În anumite cazuri , pot exista curbe de costuri şi infonnaţii din piaţă şi previziuni întocmite de mai mult de un 
analist renumit al industriei cu privire la anumite mărfuri . Metodologiile utilizate şi concluziile obţinute ar 
putea fi diferite. În plus, caracterul exact al oricărei curbe de costuri poate fi dificil de apreciat având în vedere 
că rezonabilitatea prezumţiilor şi acurateţea datelor pe care s-a bazat, de obicei nu pot fi testate în mod direct. 
Anumiţi producători sunt, totuşi, în poziţia de a valida corectitudinea prezentării cu privire la propriile lor 
costuri, sub rezerva ajustărilor necesare pentru a aduce metodologia lor în linie cu metodele utilizate de către 
alţii producători . Acest fapt poate fi o indicaţie utilă cu privire la exactitatea unei curbe de costuri per total şi , 

fără a ţine seama de deficienţele acestora, curbele de costuri întocmite în mod independent sunt larg utilizate în 
industriile în care operăm. 
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Curbele de costuri şi infonnaţiile de piaţă şi previziunile la care se referă prezentul Prospect sunt cele mai 
recente curbe de costuri şi infonnaţii de piaţă şi previziuni pe care Grupul le-a obţinut de la CRU. Toate 
asemenea curbe de costuri se bazează pe datele din anul 2017. Curbele de costuri au fost pregătite utilizând 
date privind costurile pentru operaţiunile Grupului şi ale altor producători . 

Informaţii privind clasificările rezervelor şi resurselor 

Resurse de Bauxită 

Resursele de bauxită sunt definite în sens larg ca fiind acele resurse ce pot fi estimate cu un anumit grad de 
încredere în ceea ce priveşte existenţa lor. Rezervele de bauxită sunt în sens larg definite ca fiind acele resurse 
care pot fi exploatate economic în regim minier utilizând tehnologia actuală şi sunt mai departe clasificate ca 
dovedite sau probabile în funcţe de gradul de încredere în existenţa lor. Grupul revizuieşte şi actualizează anual 
estimările sale pentru a reflecta epuizarea resurselor prin producţia de bauxită, noile date primite şi schimbările 
asupra altor prezumţii şi parametri . În mod corespunzător, estimările resurselor se vor schimba de la an la an 
pentru a reflecta activităţile de exploatare minieră, schimbările în ceea ce priveşte technologia de exploatare 
minieră şi procesare a bauxitei, modificări ale planurilor de exploatare minieră, schimbări ale parametrilor 
economici precum preţuri sau costuri de producţie şi alţi factori . 

Toate estimările privind resursele de bauxită ale Grupului discutate în prezentul Prospect sunt din data 
de I Ianuarie 2018. Datele privind resursele incluse în prezentul Prospect sunt în conformitate cu nomenclatura 
standard a ediţiei anului 2004 a Codul Australian pentru Raportarea Rezultatelor Explorării , Rezervele Minerale 
şi Rezervele de Minereuri ("Codul JORC") şi sunt estimate pe baza unor metodologii substanţial comparabile 
dar care, în orice caz, nu îndeplinesc toate cerinţele tehnice prevăzute în acesta. Principalele cerinţe tehnice 
prevăzute în Codul JORC pe care Grupul nu le-a îndeplinit în estimarea datelor cu privire la resurse raportate 
în prezentul Prospect includ următoarele: 

Puţurile de foraj săpate de Grup pentru eşantionare nu au respectat rata minimă de recuperare pentru 
măsurarea stării geologice a minerului, şi , în consecinţă, mărimea şi calitatea probelor extrase nu a 
respectat standardele JORC; 

Grupul nu a folosit nici găuri duble pentru verificarea probelor, nici nu a testat cu foraj de diamant, ceea 
ce păstrează miezul complet intact şi conferă posibilitatea unei măsurări precise a probei, pe durata 
analizei geologice diligente ; 

Grupul nu a realizat toate puţurile de foraj până la adâncimea zonei relevante cu minereu, astfel cum este 
cerut de JORC pentru a stabili corespunzător mărimea şi calitatea probei extrase; 

Grupul nu a asigurat analizarea numărului minim necesar de probe de către laboratoare externe; 

• >-:--::=---... nu a selectat blocuri ale zonelor cu minereu pentru realizarea unor găuri apropiate pentru a 
~ ~tA.cf1f~..}:Ariograme care să permită monitorizarea variaţiei calităţii şi grosimii stratului de bauxită şi a 

J~-~c~~t~lui"?e alumina şi siliciu; şi 
Lu ~ ,..ut-;·nu a _ făcut o raportare documentată la prevederile standardului industrial pentru a stabili factorul 
i.6- opfr.Oşi de_ns,itatea blocurilor de bauxită ( care se foloseşte pentru a stabili totalul tonelor resurselor de 

"11. bRl:ixită) . . ' 
0-1.r,'rl ,r ,. 

În co11seeinţ( raportarea de către Grup a datelor cu privire la resurse incluse în prezentul Prospect nu respectă 
cu exactitate Codul JORC şi dacă Grupul ar recurge la proceduri suplimentare pentru alinierea raportării sale cu 
metodologiile Codului JORC, datele privind resursele ar putea diferi semnificativ de datele privind resursele 
incluse în prezentul Prospect. 

În plus, Codul JORC este diferit în diverse privinţe semnificative de Ghidul 7 al Industriei SEC care 
reglementează divulgarea rezervelor de minerale în declaraţiile de înregistrare şi rapoartele depuse la SEC. 
Pentru descrierea acestor diferenţe a se vedea „Ghidul 7 al Statelor Unite". 

Toate estimările resurselor prezentate în prezentul Prospect sunt pregătite de către Grup (în colaborare cu un 
consultant extern). 

Metodologii Internaţionale de Raportare a Rezervelor şi Resurselor 

Există mai multe coduri pentru raportarea rezervelor şi resurselor în industria minieră internaţională. Diferenţele 
tehnice dintre aceste coduri sunt minore şi rezultatele sunt în mod generic comparabile indiferent de 
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metodologia utilizată în evaluarea unui anumit depozit. Principale coduri de raportare care se folosesc în 
prezent sunt: 

Standardele Resurselor şi Rezervelor Minerale emise de Institutul Canadian de Minierit, Metalurgie şi 

Petrol ("ICM") 

Codul JORC 

Codul de Raportare al Institutului de Materiale, Minerale şi Minerit 

Codul de Raportare al Institutului Sud African de Minierit şi Metalurgie ("CRISAM") şi 

Ghidul Societăţii de Minierit, Metalurgie şi Exploatare din Statele Unite(,,SME"). 

Fiecare dintre coduri recunoaşte diferenţa dintre resursele şi rezervele minerale . Pentru transformarea resurselor 
minerale în rezerve minerale este necesară aplicarea unor "factori modificatori". Aceşti factori modificatori 
includ factori privind exploatarea minieră, economici , de publicitate, legali, de mediu , sociali şi guvernamentali. 
O "resursă" este geologic definită şi devine rezervă atunci când factorii modificatori, în special cei tehnici şi 
economici, sunt luaţi în considerare. Pentru condiţii de minierit diferite, fiecare cod include recomandări stricte 
pentru calitatea datelor şi pentru raportarea acestora. În anul 1994, a fost înfiinţat Comitetul Standardelor 
Internaţionale de Raportare a Rezervelor Minerale ("CSIRRM") pentru standardizarea codurilor regionale prin 
emiterea unui şablon standard. Grupul utilizează în prezent metodologii substanţial comparabile cu Codul 
JORC, dar nu satisfice anumite cerinţe tehnice prevăzute în acesta. 

Codul JORC 

În Codul JORC, în vederea scăderii siguranţei în ceea ce priveşte rezervele geologice, resursele de bauxită sunt 
sub-divizate în categorii măsurate (cel mai înalt nivel) şi indicate şi deduse (cel mai de jos nivel) . O resursă de 
bauxită măsurată este acea parte din întreaga resursă de bauxită pentru care cantitatea şi calitatea pot fi estimate 
cu un nivel ridicat de siguranţă, în baza infonnaţiilor strânse din puncte de observaţie care pot fi bazate pe date 
interpretative. O resursă de bauxită indicativă este acea parte din întreaga resursă de bauxită pentru care 
cantitatea şi calitatea pot fi estimate cu un nivel rezonabil de siguranţă în baza informaţiilor strânse din puncte 
de observaţie care pot fi bazate pe date interpretative. O resursă de bauxită dedusă este acea parte din întreaga 
resursă de bauxită pentru care cantitatea şi calitatea pot fi estimate doar cu un nivel scăzut de siguranţă . 

Cantitatea şi calitatea sunt deduse prin utilizarea unor puncte de observaţie care pot fi bazate pe date 
interpretative. Rezervele de bauxită sunt acele secţiuni ale unei resurse măsurate sau indicate ce pot fi economic 
exploatate. Rezervele de bauxită estimate includ materialele de diluare şi sunt ajustate în funcţie de pierderile 
care pot apărea atunci când bauxita este exploatată minier. Cu privire la depozit s-au realizat evaluări adecvate 
incluzănd studii de fezabilitate şi includ o analiză adecvată a tuturor factorilor modificatori re! anţi 

precum: metode de exploatare minieră, factori economici, de publicitate, legali, de mediu "j~t~fiG'şt~;;" 
guvernamentali . O rezervă de bauxită dovedită este acea parte economică ce poate fi exploatat ~ în în;i:-; ~!6~ · 1,\ 
rezervă de bauxită pentru care factorii modificatori au fost îndepliniţi . O rezervă de bauxită pro ~ÎÎ il~~ti!J i li \, 
parte economică ce poate fi exploatată dintr-o rezervă de bauxită indicată, şi în anumite circums ăhţe,~aşur~ţ\Y :.:) 

I '6 pJ>\{U • i/ 

Ghidul 7 al Industriei Statelor Unite ~~-!..:~ 
Societăţile miniere care depun declaraţii de înregistrare sau rapoarte periodice la SEC trebuie să raporteze 
rezervele lor minerale în conformitate cu Ghidul 7 al Industriei . Conform Ghidului 7 al Industriei, o "rezervă" 
este definită ca fiind "acea parte a unui depozit mineral care ar putea fi extrasă sau produsă în mod economic şi 
legal la momentul detern1inării rezervei" . Există două diferenţe principale între raportarea în conformitate cu 
Ghidul 7 al industriei şi cu Codul JORC : 

Ghidul 7 al Industriei nu recunoaşte clasificarea referitoare la „resurse" care există în Codul JORC. Drept 
urmare, celor înregistraţi la SEC li se permite să raporteze doar rezerve dovedite şi probabile; şi 

În Ghidul 7 al Industriei, rezervele trebuie estimate bazându-se pe condiţiile economice şi legale actuale, 
în timp ce în Codul JORC este permisă utilizarea unor presupuneri "realistice", ce pot include previziuni 
ale preţurilor şi aşteptări rezonabile, în baza cărora se vor acorda permisele cerute în viitor şi în baza 
cărora contractele pentru vânzarea producţiei se vor încheia. 

În plus, astfel cum este arătat mai sus, datele privind resursele prezentate în prezentul Prospect nu respectă 
toate cerinţele Codului JORC. În consecinţă, şi în afară de datele privind resursele, investiitorii ar trebui să ia în 
considerare faptul că dacă Grupul ar fi pregătit prezentul Prospect în conformitate cu Ghidul 7 al Industriei , 

54 



Grupului nu i-ar fi fost permis să raporteze resursele sale minerale, şi cantitatea de rezerve estimată ar putea 
diferi semnificativ. 

Referinţe la Societate 

În prezentul Prospect, ,,Societatea" şi „Alro" se referă la Alro S.A. , orice referire la „Grup" este la Alro şi la 
toate subsidiarele acesteia în mod colectiv şi orice referire la „Societăţile din Grup" este la subsidiarele 
societăţii Alro. 

Referinţe legale 

În acest Prospect, trimiterile la o dispoziţie legală sunt considerate drept trimiteri la prevederea în vigoare, 
modificată şi / sau republicată la data prezentului Prospect, cu excepţia cazului în care se prevede altfel în mod 
expres. 

Ţări 

În prezentul Prospect, toate referirile la „SUA" sunt referiri la Statele Unite ale Americii, toate referirile la 
„UE" sunt referiri la Uniunea Europeană şi la statele membre ale acesteia la data prezentului Prospect, toate 
referirile la „SEE" sunt referiri la Spaţiul Economic European şi la statele membre ale acestuia la data 
prezentului Prospect; toate referirile la „ECE" sau „Europa Centrală şi de Est" sunt referiri la grupul de ţări 

cuprinzând Albania, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Ungaria, Polonia, România,' Slovacia, Slovenia şi cele trei Ţări 
Baltice: Estonia, Letonia şi Lituania; şi toate referirile la „CSI" sau „Comunitatea Statelor Independente" 
sunt referiri la grupul de ţări cuprinzând Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Republica 
Modlova, Rusia, Tajikistan şi Uzbekistan. Turkmenistan este un membru asociat la CSI din 2005 . 

Monede 

În acest Prospect toate referirile la „RON" şi „Leu" sunt referiri la moneda oficială a României, în timp ce 
toate referirile la „EUR", ,,Euro" şi „euro" sunt referiri la moneda oficială introdusă la începutul celei de a 
treia etape a Uniunii Economice şi Monetare, aşa cum este definită la articolul 2 din Regulamentul (CE) 
nr. 974/98 al Consiliului din 3 mai 1998 privind introducerea monedei euro, cu modificările ulterioare. Toate 
referirile la „Dolari SUA", ,,USD" şi „dolar" sunt referiri la moneda oficială a Statelor Unite şi toate referirile 
la „SLL", ,,Leone" sau „Sierra Leonean Leone" sunt referiri la moneda oficială a Sierra Leone. 
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INFORMAŢII PRIVIND CURSUL VALUTAR 

Tabelele de mai jos prezintă, pentru perioadele indicate, informaţii privind cursul valutar între RON şi USD şi 

RON şi EUR, în baza informaţiilor preluate de la BNR. Coloanele denumite „Mediu" din tabelele de mai jos 
indică media cursurilor zilnice de referinţă pentru perioadele respective. 

Exerciţiile financiare încheiate la 31 decembrie 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

Sursa: BNR 

Sfârşitul lunilor 
Ianuarie 2018 ... . . . ................ . .. . 
Februarie 201 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Martie 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Aprilie 2018 . . . . . . . . . . . 
Mai 2018 .......... . . . 
Iunie 2018 (până la 20 Iunie) 

Sursa: BNR 

Exerciţiile financiare încheiate la 31 decembrie 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

Sursa: BNR 

Sfârşitul lunilor 
Ianuarie 2018 . . . . 
Februarie 2018 . . ......... . 
Martie 2018 . . . . . . . . . . . . . . 
Aprilie 2018 .. . ... . ... . . . . .. . . ... . 
Mai 2018 . ............... . .. . . 
Iunie 2018 (până la 20 Iunie) 

Sursa: BNR 

Maxim 

3,4628 
3,6885 
4,2220 
4,3502 
4,3408 

Sfărsitul 
Minim Mediu perioadei 

(RON raportat la USD) 

3,2033 3,3279 3,2551 
3, 1799 3,3492 3,6868 
3,7742 4,0057 4,1477 
3,8697 4,0592 4,3033 
3,8116 4,0525 3,8915 

Sfărşitul 
Maxim Minim Mediu perioadei 

3:9039 
3,8133 
3,8209 
3,8596 
4,0284 
4,0420 

Maxim 

4,5535 
4,5447 
4,5381 
4,5411 
4,6597 

(RON raportat la USD) 

3,7416 3,8121 3,7442 
3,7170 3,7675 3,8133 
3,7453 3,7784 3,7779 
3,7588 3,7912 3,8479 
3,8640 3,9239 3,9734 
3,9379 3,9795 4,0348 

Sfărsitul 
Minim Mediu perioadei 

(RON raportat la EUR) 

4,3072 4,4190 4 !<; RAV("G',<,, 

4,3845 4,4446 A,~821 '<'1i,\ 
4,3965 4,4450 ~ ,Sf~ {"'' . ~,.;.\ 
4,4444 4,4908 ~4,S'li rt "f: \ 
4,4888 4,5681 %1-, 615ln <DU.:,. ! ·' ;i 

-?,1.. 

~ -1AN'.f'~, . 

Sfărsitul 
Maxim Minim Mediu perioadei 

(RON raportat la EUR) 

4,6679 4,6256 4,6500 4,6582 
4,6625 4,6347 4,6555 4,6625 
4,6659 4,6502 4,6605 4,6576 
4,6618 4,6474 4,6565 4,6589 
4,6630 4,6225 4,6387 4,6485 
4,6663 4,6513 4,6603 4,6660 

Grupul nu face nicio declaraţie privind faptul că sumele exprimate în Leul românesc la care se face referire în 
prezentul Prospect ar fi putut fi sau ar putea fi convertite în orice monedă la cursurile valutare de mai sus, la 
orice alte cursuri valutare sau în orice alt caz. 
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Societatea .. . . . . . 

Acţionarii Vânzători 

Oferta 

INFORMAŢII CU PRIVIRE LA OFERTĂ 

Alro S.A. 

Vimetco N.V. şi Conef S.A. 

Oferta constă în oferirea de maxim 383.791.140 acţiuni ordinare 
existente din capitalul social al Societăţii (,,Acţiunile"), după cum 
urmează: maxim 356.889.569 Acţiuni oferite de Vimetco N.V. şi maxim 
26.901 .571 Acţiuni oferite de Conef S.A. (împreună, ,,Acţiunile 

Oferite"). 

Oferta este structurată ca o ofertă de Acţiuni Oferite (A) în afara Statelor 
Unite în conformitate cu Regulamentul S în baza Legii Valorilor 
Mobiliare către: ([) Investitori Instituţionali şi Investitori de Retail din 
România; (li) persoanele din Statele Membre ale SEE, cu excepţia 

României , care au transpus Directiva privind Prospectul (i) care sunt 
Investitori Calificaţi şi/sau (ii) care sunt într-un număr mai mic de 150 de 
persoane fizice sau juridice, altele decât Investitori Calificaţi, pe Stat 
Membru al SEE, şi/sau (iii) care se încadrează în oricare altă excepţie 

descrisă în Articolul 3(2) din Dire~tiva privind Prospectul, aşa cum 
aceasta a fost transpusă în legislaţia naţională specifică a jurisdicţiei SEE 
relevante ; şi (III) persoane din alte jurisdicţii care pot achiziţiona legal 
Acţiunile Oferite, şi (B) în Statele Unite ale Americii către QIB aşa cum 
sunt definiţi în Regula nr. 144A a Legii Valorilor Mobiliare. 

Supraalocare şi Stabilizare . ... În legătură cu Oferta, Managerul pentru Stabilizare poate, în vederea 
stabilizării, să supraaloce Acţiuni până la maximum I O la sută din 
numărul iniţial de Acţiuni Oferite cuprinse în Ofertă. Pentru a permite 
Managerului pentru Stabilizare să acopere poziţii de vânzare (En. "short 
option") care rezultă din orice astfel de supraalocari şi/sau din vânzările 
Acţiunilor Oferite efectuate de acesta în timpul Perioadei de Stabilizare, 
Acţionarul cu Opţiune de Supraalocare va acorda Managerilor Opţiunea 
de Supraalocare, în bază căreia Managerii pot cumpăra sau găsi 

cumpărători pentru Acţiunile suplimentare până la maximum I O la sută 
din Acţiunile Oferite la Preţul de Ofertă. Opţiunea de Supraalocare va 
putea fi exercitată, în tot sau în parte, pe baza unei notificări transmise de 
Managerul pentru Stabilizare, în orice moment în a 30-a zi calendaristică 
sau anterior celei de-a 30-a zile calendaristice după Data Alocării . Orice 
Acţiuni Supraalocate puse la dispoziţie conform Opţiunii de Supraalocare 
vor avea acelaşi rang, în toate privinţele, cu Acţiunile Oferite, inclusiv în 
ceea ce priveşte toate dividendele şi alte distribuiri declarate, efectuate 
sau plătite pentru Acţiunile Oferite, vor fi cumpărate în aceiaşi termeni şi 
condiţii ca şi Acţiunile Oferite care sunt vândute în cadrul Ofertei şi vor 
forma o singură clasă, pentru toate scopurile, cu celelalte Acţiuni Oferite. 
A se vedea secţiunea „Subscriere si Vanzare- Supraalocare si 
Stabilizare" . 

~ .I 
• RoM,f,_ţ.'};,/ 

-·-·· 

Coordonatori Globali (En. ,,Joint 
Global Coordinators") Deutsche Bank şi UBS Limited 

Manageri Asociaţi Banca Comercială Română S.A., BRD- Groupe Societe Generale S.A., 
BT Capital Partners, Raiffeisen Centrobank AG şi Banca IMI S.p.A. 

Tranşele Ofertei Oferta este împărţită în două tranşe (,,Tranşele Ofertei") după cum 
urmează: 

(I) un număr iniţial de 326.222.469 Acţiuni Oferite, reprezentând 85 la 
sută din numărul iniţial de Acţiuni Oferite (i) anumitor Investitori 
Calificati şi altor investitori eligibili din afara Statelor Unite în baza 
Regulamentului S conform Legii Valorilor Mobiliare şi (ii) în 
Statele Unite, doar persoanelor care sunt în mod rezonabil 
considerate a fi investitori instituţionali calificaţi (QIB) în baza 
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Acţiunile Oferite 

Perioada de Ofertă 

Data Alocării . . .. 

Preţul Maxim de Ofertă 

Preţul de Ofertă 

Listare şi Tranzacţionare 

Decontare şi Transfer 

Regulii 144A sau a unei alte excepţii de la, sau în cadrul unei 
tranzacţii care nu face obiectul, cerinţe lor de înregistrare prevăzute 
de Legea Valorilor Mobiliare (,,Investitorii Instituţionali") 

(,,Tranşa Investitorilor Instituţionali") ; ş i 

(2) un număr iniţial de 57.568.671 Acţiuni Oferite, reprezentând 15 la 
sută din numărul iniţial de Acţiuni Oferite, care va fi adresat 
Investitorilor de Retail printr-o ofertă publică în România ( ,,Tranşa 

Investitorilor de Retail") 

Dimensiunea finală a fiecărei Tranşe a Ofertei va fi stabilită de comun 
acord de către Societate şi Acţionarii Vânzători prin consultare cu 
Coordonatorii Globali (En. ,,Joint Global Coordinators") (pe seama 
Managerilor Asociaţi şi după luarea în considerare a punctului de vedere 
al acestora). 

Orice număr suplimentar de Acţiuni Oferite care ar putea fi oferite spre 
vânzare în cadrul Ofertei ca urmare a exercitării Opţiunii de Supraalocare 
va fi alocat între Tranşa Investitorilor Instituţionali şi Tranşa 

Investitorilor de Retail la libera alegere a Societăţii şi Acţionarilor 

Vânzători , în urma consultării cu l'.:oordonatorii Globali (En. ,,Joint 
Global Coordinators") (pe seama Managerilor). 

Maxim 383 . 791.140 Acţiuni ordinare, emise în formă dematerial izată 

(prin înscriere în cont) ş i ţinute de Depozitarul Central S.A. 
(,,Depozitarul Central"). Toate Acţiunile au fost emise în conformitate 
cu şi respectă legea română. 

11 (unsprezece) Zile Lucrătoare , de la 2 iulie 2018 la I 6 iulie 2018. 

Ziua Lucrătoare următoare ultimei zile a Perioadei de Ofertă . 

6, 18 RON pe Acţiune Oferită. 

Preţul de Ofertă va fi stabilit de comun acord de către Societate ş i 

Acţionarii Vânzători, în consultare cu Coordonatorii Globali (En . ,,Joint 
Global Coordinators") (pe seama Managerilor), după finalizarea unui 
proces de bookbuilding destinat participanţilor în Tranşa Investi AVE"~ 

Instituţionali. A se vedea secţiunea „Subscriere şi Vânzare". :J<>'<,s ·G":·':\\ 

Acţiunile sunt admise la tranzacţionare pe piaţa reglementat" ffe vt:;& rtf;:;: ft'.' ':::i\ 
administrată de Bursa de Valori Bucuresti, în Categoria Premi :- A1 tftlttf/l ,;; t:; 

Bursa de Valori Bucureşti este o piaţă reglementată în SE % n /s~h.]'iih3A i" 

Directivei privind Pieţele Instrumentelor Financiare. A-* 

Conform deciziei nr. 1396 din 8 iunie 2018 a Consiliul 'rc;'t' '\P.. 

Administraţie al Societăţii , Societatea a solicitat Bursei de Valori 
Bucureşti admiterea Acţiunilor, anterior tranzacţionate în Categoria 
Standard, în Categoria Premium Acţiuni . Conform deciziei Bursei de 
Valori Bucureşti-Departamentul Admitere la Tranzacţionare din 
18 iunie 2018, Acţiunile sunt admise la tranzacţionare în Categoria 
Premium Acţiuni a pieţei reglementate la vedere administrată de Bursa 
de Valori Bucureşti începând cu 21 iunie 2018. 

Numerele de identificare ş1 simbolurile de tranzacţionare ale Acţiunilor 
sunt următoarele : 

ISIN: ROALROACNOR0 

Simbol de tranzacţionare pe Bursa de Valori Bucureşti : ALR 

Plata pentru Acţiunile Oferite urmează să fie efectuată în RON prin 
sistemul RoClear (Sistemul Român de Decontare, Compensare, Custodie, 
Depozitare şi Registru), care este administrat de către Depozitarul 
Central. A se vedea secţiunea ,,Decontare şi Transfer" . Transferul 
Acţiunilor în cadrul Ofertei şi vânzările de Acţiuni pe piaţa secundară 
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Interdicţie de Înstrăinare 

vor fi decontate şi compensate prin sistemul de decontare administrat de 
către Depozitarul Central, în conformitate cu legislaţia română aplicabilă . 

În baza Contractului de Intermediere şi , în cazul membrilor Consiliului, 
Genoveva Năstase, Marin Cilianu, Mircea Popa şi Ioan Sava, acordurile 
privind perioada de interdicţie , semnate la data sau în jurul datei 
prezentului Prospect, fiecare dintre Societatea, Acţionarii Vânzători şi 

membrilor Consiliului, Genoveva Năstase, Marin Cilianu, Mircea Popa şi 
Ioan Sava au convenit ca, sub rezerva anumitor excepţii în perioada de la 
data Contractului de Intermediere şi a acordului privind perioada de 
interdicţie , până la, respectiv, acordul privind perioada de interdicţie şi , 

inclusiv, 360 de zile (în privinţa Societăţii a membrilor Consiliului , 
Genoveva Năstase, Marin Cilianu, Mircea Popa şi Ioan Sava ) şi 180 de 
zile (în privinţa Acţionarilor Vânzători) de la Data Decontării , nici ei, 
nici oricare dintre subsidiarele lor la orice moment, nici orice alta 
persoană care acţionează în numele lor, fără consimţământul scris al 
Coordonatorilor Globali (En. ,,Joint Global Coordinators") (pe seama 
Managerilor) direct sau indirect (a) nu vor emite, oferi, vinde, 
împrumuta, ipoteca, cesiona sau nu vor încheia niciun contract de 
vânzare, de gaj , de grevare, contract cfe vânzare sau emitere, de vânzare a 
oricărei opţiuni sau contract de cumpărare , de cumpărare a oricărei 

opţiuni sau contract de vânzare sau emitere, acordare a oricărei optiuni, 
drept sau mandat de cumpărare, împrumut, sau nu vor transfera sau 
înstrăina în alt mod (sau nu vor anunţa public orice asemenea acţiune) , 

direct sau indirect, niciuna dintre Acţiunile sau valorile mobiliare 
convertibile sau schimbabile cu sau exercitabile pentru, sau care sunt 
în mod semnificativ similare oricăror Acţiuni sau oricăror valori 
mobiliare sau produse financiare ale căror valoare este stabilită în mod 
direct sau indirect prin referire la preţul valorilor mobiliare suport, 
inclusiv contracte swap cu suport acţiuni , contracte forward de vânzare şi 
opţiuni sau certificate de depozit global, reprezentând dreptul de a primi 
orice asemenea valori mobiliare, sau (b) nu vor încheia niciun contract 
swap sau niciun alt contract prin care se transferă, integral sau parţial , 

oricare dintre efectele economice ale deţinerii oricăror Acţiuni, sau (c) nu 
vor încheia nicio tranzacţie cu un efect economic similar, sau nu vor fi de 
acord cu, sau nu vor anunţa public orice intenţie de a încheia orice 
tranzacţie descrisă mai sus, independent de faptul că oricare asemenea 
tranzacţie descrisă mai sus urmează să fie decontată prin livrare de 
Acţiuni sau de alte asemenea valori mobiliare, în numerar sau în alt mod. 

În plus, conform unui acord privind perioada de interdicţie semnat la data 
sau în jurul datei prezentului Prospect, Fondul Proprietatea S.A. a 
convenit ca, cub rezerva anumitor excepţii , în perioada de la data 
acordului privind interdicţia de înstrăinare şi până la 180 de zile de la 
Data Decontării, fără consimţământul scris prealabil al Coordonatorilor 
Globali (En. ,,Joint Global Coordinators") (pe seama Managerilor) (a) nu 
vor emite, oferi, vinde, împrumuta, ipoteca, cesiona sau nu vor încheia 
niciun contract de vânzare, de gaj , de grevare, contract de vânzare sau 
emitere, de vânzare a oricărei opţiuni sau contract de cumpărare, de 
cumpărare a oricărei opţiuni sau contract de vânzare sau emitere, 
acordare a oricărei optiuni, drept sau mandat de cumpărare, împrumut, 
sau nu vor transfera sau înstraina în alt mod (sau nu vor anunţa public 
orice asemenea acţiune), direct sau indirect, niciuna din Acţiuni sau 
valori mobiliare convertibile sau schimbabile cu sau exercitabile pentru, 
sau care sunt în mod semnificativ similare oricăror Acţiuni sau oricăror 
valori mobiliare sau produse financiare ale caror valoare este stabilită în 
mod direct sau indirect prin referire la preţul valorilor mobiliare suport, 
inclusiv contracte swap cu suport acţiuni , contracte forward de vânzare şi 
opţiuni sau certificate de depozit global, reprezentând dreptul de a primi 
orice asemenea valori mobiliare, sau (b) nu vor încheia niciun contract 
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Utilizarea Fondurilor Obţinute 

swap sau mcmn alt contract prin care se transferă, integral sau parţial , 

oricare dintre efectele economice ale deţinerii oricăror Acţiuni , sau (c) nu 
vor încheia nicio tranzacţie cu un efect economic similar, sau nu vor fi de 
acord cu, sau nu vor anunţa public orice intenţie de a încheia orice 
tranzacţie descrisă mai sus, independent de faptul că oricare asemenea 
tranzacţie descrisă mai sus urmează să fie decontată prin livrare de 
Acţiuni sau de alte asemenea valori mobiliare, în numerar sau în alt mod. 

Societăţii nu îi va reveni direct mc10 parte din fondurile obţinute din 
vânzarea Acţiunilor Oferite de către Acţionarii Vânzători în cadrul 
Ofertei. 

Acţionarii Vânzători vor primi toate fondurile nete obţinute din vânzarea 
Acţiunilor Oferite. 

Regimul Fiscal . . . . . . . . . . . . Pentru prezentarea anumitor consecinţe fiscale ale cumpărării şi deţinerii 
de Acţiuni în România şi Statele Unite, a se vedea secţiunea „Regimul 
Fiscaf' . 

Restricţii de Vânzare şi Transfer Acţiunile vor fi liber transferabile (cu condiţia respectării regulilor pieţei 
reglementate la vedere a Bursei de .Valori Bucureşti şi a regulilor de 
compensare şi decontare ale Depozitarului Central şi a altor prevederi 
aplicabile şi cu condiţia respectării anumitor restricţii descrise în 
secţiunea „Restricţii de Vânzare şi Transfer"). 

Factori de Risc Investitorii ar trebui să ia în considerare cu mare atenţie anumite riscuri 
prezentate în secţiunea „Factori de Risc". 
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UTILIZAREA FONDURILOR OBŢINUTE 

Prin intermediul vânzării Acţiunilor Oferite în um1a Ofertei, Acţionarii Vânzători se aşteaptă să obţină în mod 
cumulat aproximativ 2.371.829.245,20 RON (presupunând că toate Acţiunile Oferite oferite de Acţionarii 

Vânzători vor fi vândute la Preţul Maxim de Ofertă şi fără exercitarea Opţiunii de Supraalocare) înainte de 
deducerea taxelor şi cheltuielile. Bazându-se pe aceasta, după deducerea taxelor şi cheltuielilor suportate în 
conexiune cu Oferta, Acţionarii Vânzători se aşteaptă să primească până la 2.287,0 milioane RON. Bazându-se 
pe acelaşi lucru, totalul taxelor şi cheltuielilor care se aşteaptă a fi plătite de către Acţionarii Vânzători în 
legătură cu Oferta sunt de aproximativ 84,8 milioane RON. 

Societatea consideră că Oferta va: 

creşte în continuare profilul şi vizibilitatea Grupului ca societate listată; 

asigurarea realizarea, în întregime sau în parţial, a investiţiei în cadrul Grupului de către anumiţi acţionari 
ai acestuia. 

Societatea nu va obţine în mod direct sume provenite ca urmare a Ofertei. Grupul va primi numerar ca rezultat 
al vânzării Acţiunilor Oferite de către Conef pe care Societatea intenţionează să le utilizeze în scopul general al 
Grupului. 

Taxele şi cheltuielile aferente Ofertei nu le vor fi pretinse investitorilor de rătre Societate sau de către vreunul 
dintre Acţionarii Vânzători. 
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POLITICA PRIVIND DIVIDENDELE 

Consiliul de Administraţie este orientat către crearea valorii adăugate pentru acţionarii Societăţii prin realizarea 
unui echilibru între crearea valoarii adăugate în cadrul activităţii şi distribuirea profiturilor realizate. În acest 
context, intenţia actuală a Consiliului de Administraţie este aceea ca Societatea să distribuie acţionarilor săi 
echivalentul unei sume reprezentând între 70 la sută şi 90 la sută din profitul net consolidat al Grupului în 
medie de-a lungul unui ciclu al preţurilor aluminiului. Orice viitoare decizie privind distribuirea de dividende 
către acţionari va fi la discreţia Consiliului de Administraţie şi va depinde de o serie de factori, inclusiv de 
disponibilitatea profiturilor distribuibile ale Societăţii (vă rugăm să consultaţi restricţiile detaliate mai jos în 
prezenta secţiune), situaţia financiară a Grupului, restricţii impuse prin instrumentele de credit la care Grupul 
este parte (a se vedea secţiunea „Contracte Semnificative"), considerente fiscale, cerinţe actuale referitoare la 
capital şi la numerar, dezvoltarea planificată, precum şi orice alţi factori pe care Consiliul de Administraţie îi 
consideră relevanţi. Societatea a aprobat deja distribuirea dividendelor către acţionari începând cu data de 
19 mai 2018, acestea devenind plătibile la 25 mai 2018. 

Potrivit dispoziţiilor legale în vigoare şi în conformitate cu Actul Constitutiv al Societăţii, fiecare Acţiune 
plătită integral dă dreptul deţinătorului să primească dividende. Dividendele sunt distribuite acţionarilor, 

proporţional cu cota lor de participare în capitalul social vărsat al Societăţii . 

Adunarea Generală Ordinară anuală a Acţionarilor stabileşte cuantumul dividendelor care vor fi distribuite pe 
baza profitului distribuibil obţinut în anul financiar precedent şi a altor sume distribuibile, astfel cum sunt 
acestea reflectate în situaţiile financiare anuale individuale ale Societăţii. Votul acţionarilor se face pe baza unei 
propuneri a Consiliului de Administraţie sau a acţionarilor care deţin individual sau împreună cel puţin 5 la sută 
din drepturile de vot în Societate. 

Confonn Legii Pieţei de Capital, plata dividendelor se face către acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la 
data de înregistrare stabilită de adunarea generală ordinară. O astfel de dată de înregistrare trebuie să fie 
ulterioară cu cel puţin I O zile lucrătoare datei unei astfel de adunari. Odată cu fixarea dividendelor, Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor stabileşte şi data la care dividendele se vor plăti, dată care nu va fi stabilită 

mai târziu de şase luni de la data adunării. În cazul în care adunarea generală ordinară nu stabileşte o dată a 
plăţii, dividendele trebuie să se plătescă în tennen de 30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale 
ordinare în Monitorul Oficial al României ("Monitorul Oficial"), Partea a IV-a. Societatea trebuie - efectueze 
plata dividendelor prin intennediul Depozitarului Central şi al participanţilor la sistemul ac ~ ~ '1~ , · arul 
Cen~r~! este o s~cietate p_e acţiuni din Rom~nia, autorizată şi su~_rave~hea~ă, de _către f, cai:~ ~i~:- ză 
serv1c11 de depozitare, registru, compensare ş1 decontare a tranzacţ11lor unphcand mstru { ntp ~~~a~-~- · _'. 

Societatea trebuie să publice, înainte de data de plată a dividendelor, un comunicat de res~ ~t'trziar de 
circulaţie naţională şi un raport curent pe site-ul Bursa de Valori Bucureşti, care v ~ ecifica valoarea 
dividendului pe acţiune, ex-date, data de înregistrare şi data de plată a dividendelor, confonn oij1,~ptjbate de 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, precum şi modul de plată a dividendelor şi info~aţiile de 
identificare ale agentului de plată. Termenul de prescripţie cu privire la dividende este de trei ani. Dividendele 
distribuite dar neplătite până la acel tennen rămân la dispoziţia Societăţii. 

Pentru mai multe detalii cu privire la distribuirea de dividende confonn legislaţiei din România şi prevederilor 
Actului Constitutiv al Societăţii, a se vedea „Descrierea Capitalului Social şi Structura Corporativă-Drepturi, 

Preferinţe, Restricţii şi Obligaţii Aferente Acţiunilor-Dreptul la dividende" . 

Tabelul de mai jos prezintă valorile agregate ale dividendelor declarate de Societate pentru exerciţiile financiare 
încheiate la 31 decembrie 2017, 2016 şi 2015. 

Dividende 

Dividende către acţionari (mii RON) 
Dividend brut per Acţiune (RON) . . 

Exerciţinl financiar încheiat la 31 decembrie 

2017 

382.036 
0,53523 

2016 

67.220 
0,09417 

2015 

o 
o 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 27 aprilie 2018 a aprobat distribuirea ca dividende a 
profitului net realizat de Societate în 20 I 7 şi rezultatul reportat în valoare de 382.036 mii RON către acţionari , 

începând cu data de 19 mai 2018, rezultând un dividend brut de 0,53523 RON pe acţiune, care a devenit 
plătibil la data de 25 mai 2018 şi la date ulterioare. 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 28 aprilie 2017 a aprobat distribuirea ca dividende a 
profitu!Iui net realizat de Societate în 20 16 în valoare de 67.220 mii RON, rezultând un dividend brut p l ătibil de 
0,09417 RON pe acţiune . 
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În 20 I 6 şi în 2015 , au fost plătite sumele de 4.239 mii RON şi 51. 755 mii RON afetente dividendelor declarate 
în 2012 şi a căror plată către Vimetco a fost amânată . În 2016 nu au fost declarate dividende în legătură cu 
exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2015, iar în 2015 nu au fost declarate dividende în legătură 
cu exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 20 I 4, având în vedere că Societatea a înregistrat o 
pierdere netă în anii specificaţi. 

63 



CAPITALIZARE ŞI ÎNDATORARE 

Tabelele de mai jos prezintă capitalizarea şi îndatorarea Grupului la data de 31 martie 2018, pe o bază istorică, 

în baza Situaţiilor Financiare Interimare Neauditate incluse în alte secţiuni ale acestui Prospect. Tabelele de mai 
jos trebuie citite împreună cu secţiunile „Informaţii Financiare şi Operaţionale Selectate", ,,Utilizarea 
Fondurilor Obţinute", ,,Analiza Situaţiei Operafionale şi Financiare", ,,Activitatea Societăţii"' şi cu Situaţiile 

Financiare şi notele explicative aferente acestora . 

Total datorii purtătoare de dobânzi<t), porţiunea pe termen scurt . .. .. .. . .... . 
Garantate(2J • ••• .•.•.. • ... ••..•.•• • •••••••••••• . •••••. . ...•• . 

Total datorii purtătoare de dobânzi, porţiunea pe termen lung (excluzând porţiunea 
termen scurt a datoriilor pe termen lung) 

Garantate ......... . . . .. . ... .. .. . . 
Capitaluri proprii 
Capital social . . 
Prime de capital 
Alte rezerve .. . 
Rezultatul reportat 
Interese care nu controlează 
Total capitaluri proprii 

Total Capitalizare<4> 

Note: 

(I) Datoriile purtătoare de dobânzi include împrumuturile de la bănci şi datoriile de leasing financiar. 

pe 

La data de 
31 martie 2018 

(neauditate) 

(mii RON) 

69.081 
69.081 

823.370 
823.370 

356.091 
86.351 

335.049 
564.515 

1.448 
1.343.454 

2.166.824 

(2) Datoriile garantate cuprind împrumuturi pe termen lung şi pe termen scurt şi datoriile de leasing financiar aferente următoarelor 
facilităţi principale: un împrumut reînnoibil pentru o sumă contractată de 137.000 mii USD, un împrumut reînnoibil pentru o sumă 
contractată de 180.000 mii RON, şi un împrumut pentru o sumă contractată de 60.000 mii USD în scop de investiţii. Pentru mai 
multe detalii privind aceste facilităţi de credit, a se vedea secţiunea "Contracte Semnificative". 

(3) Împrumuturile Grupului sunt garantate cu creanţe şi conturi curente deschise la bănci creditoare, depozite colat 
corporale (terenuri , clădiri , echipamente) şi stocuri . ~'v . , 

(4) Calculat ca total datorii purtătoare de dobânzi, porţiunea pe termen lung (excluzând porţiunea pe termen ~~rt 4~}1~;'1/~i.\ 
termen lung) plus capitalurile proprii . 0 .. :i, ; ,. ) 

s · APLH.n12,, .- -~': 
.i. a "lrard"1CJe . . 

Numerar şi echivalente de numerar . . . 
Lichiditate . . . ....... .. .. . ... . 
Împrumuturi pe termen scurt de la bănci 
Porţiunea pe termen scurt a împrumuturilor pe termen lung 
Alte datorii financiare curente< 1 l 

Datorie financiară curentă . . . .. . . . 
Datorii financiare curente nete ... . . 
Împrumuturi de la bănci pe termen lung 
Alte datorii financiare pe termen lung(2

) 

Datorii financiare pe termen lung 

Datorii financiare nete 

Note: 

(I) Alte datorii financiare curente cuprind datoriile de leasing financiar pe termen scurt. 

(2) Alte datorii financiare pe termen lung cuprind datoriile de leasing financiar pe termen lung 

. 31 mâdie -2018·., 
4 -n,"'u<J.itat,.ef 

(llri1'.:-R<JN) 
356.121 
356.121 

295 
66.295 

2.491 
69.081 

(287.040) 
819.216 

4.154 
823.370 

536.330 

Cu excepţia scrisorilor de garanţie bancară, la data de 3 I martie 2018, Grupul nu înregistra datorii contingente 
sau indirecte. După data de 31 martie 2018, scrisorile de garanţie bancară emise către terţe părţi pentru achiziţia 
materiilor prime, în principal pentru achiziţia de electricitate, sunt în sumă de 71.153 mii RON. 
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Managementul nu are cunoştinţă de alte modificări semnificative în capitalizarea şi îndatorarea Societăţii după 
data de 3 I martie 2018, în afara de (I) aprobarea la data de 27 aprilie 2018 de către Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor a distribuirii de dividende în sumă de 382.036 mii RON care au devenit plătibile pe 
data de 25 mai 2018 şi la date ulterioare şi (ii) trageri de 15 milioane USD de către filiala Grupului Alum, în 
baza a două noi facilităţi de credit în sumă de 25 milioane USD. A se vedea "Analiza situaţiei operaţionale şi 
financiare-Evoluţii Recente". 
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INFORMAŢII SELECTATE CU PRIVIRE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ŞI 
OPERAŢIONALE CONSOLIDATE 

Informaţiile financiare şi rezultatele operaţionale istorice consolidate prezentate mai jos la data şi pentru 
exerciţiile financiare încheiate la 31 decembrie 2015, 2016 şi 2017 au fost extrase din Situaţiile Financiare 
Consolidate Auditate, care sunt incluse în alte secţiuni din acest Prospect. Sumarul rezultatelor operaţionale 
consolidate, interimare şi neauditate precum şi informaţiile financiare la data de şi pentru perioadele de trei 
luni încheiate la 31 martie 2018 şi 31 martie 2017 au fost extrase din Situaţiile Financiare Interimare 
Neauditate care sunt incluse în alte secţiuni din acest Prospect. Informaţiile financiare incluse în „ Indicatori 
non-iFRS şi indicatori Alternativi de Măsurare a Performanţei " se referă la informaţiile financiare care nu au 
fost extrase din Situaţiile Financiare, dar care au fost, totuşi, extrase sau rezultă din înregistrările de gestiune 
sau din evidenţele contabile. 

Informaţiile de mai jos trebuie citite coroborat cu Situaţiile Financiare şi notele la acestea conţinute în alte 
capitole în acest Prospect, precum şi coroborat cu informaţiile incluse în secţiunile „Prezentarea Informaţiilor 
Financiare şi a altor informaţii " şi „Analiza Operaţională şi Financiară ". investitorii potenţiali ar trebui să 
citească acest Prospect în totalitate şi nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe informaţiile selectate sau pe cele 
sintetizate. 

Date privind situaţiile consolidate de 
profit sau pierdere şi a rezultatului 
global 

Venituri din contractele cu clienţii ... . . . . 
Costul bunurilor vândute ... . . . . .. ... . 

Profit brut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Cheltuieli generale, administrative şi de 
desfacere . . . . .. . . . .. .. . . .. . . .. . 

Alte venituri operaţionale . . . . . . . . . . . . . 
Alte cheltuieli operaţionale .. .... ... .. . 

Rezultat operaţional (EBIT)(ll . .. . . .. . 

Cheltuieli cu dobânzile . . . . . . . . . . . . 
Câştiguri nete din instrumente financiare 

derivate . . . . .. . ....... .. . . . . 
Alte costuri financiare (nete)'2l ... . . ... . 
Diferenţe nete de curs valutar .... . . ... . 

Rezultat înainte de impozitare . . . . . 

Impozit pe profit . ... . . . . . ... .. .. . . 

Rezultatul perioadei 

Alte elemente ale rezultatului global, nete 
de impozitare 

Categorii care nu vor fi reclasificate 
ulterior în contul de profit sau pierdere 

Reevaluări privind beneficiile post-angajare 
Impozit amânat aferent reevaluării 

beneficiilor post-angajare .. . . . ... . . . 
Categorii care ar putea fi reclasificate 

ulterior în contul de profit sau pierdere 
Diferenţe de curs valutar aferente convertirii 

operaţiunilor din străinătate . .... 
Total alte elemente ale rezultatului global, 

nete de impozit . . . .. . ....... ... . 

Total rezultat global aferent perioadei 

Rezultat atribuibil: 
Acţionarilor Alro .. . . .. ... ..... . . . . 
Intereselor care nu controlează . . . .. .. . . 

Perioada de trei luni 
încheiată la 31 martie 

(neauditată) 

2018 2017 

749.242 681.432 
(581.920) (510.791) 

167.322 170.641 

(66.341) (52.200) 
2.023 2.210 

(1.579) ( 1.275) 

101.425 119.376 

(9.604) (13.238) 

54.052 87 
(3.563) (1.916) 
7.836 2.950 

150.146 107.259 

(25.525) (17.040) 

124.621 90.219 

(13) (7) 

3.498 (2.334) 

3.485 (2.341) 

128.106 87.878 

124.568 90.151 
53 68 
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Exercitiul financiar încheiat 
la 31 decembrie 

2017 2016 2015 
(mii RON) 

2.726.272 
(2.038.400) 

687.872 

(256.172) 
14.706 
(7.460) 

438.946 

(50.917) 

(9.229) 
32.727 

411.527 

(20.421) 

391.106 

(4.221) 

627 

(8.435) 

(12.029) 

379.077 

390.581 
525 

2.302.803 
( 1.935.103) 

367.700 

(212.055) 
17.791 
(6.770) 

166.666 

(57.717) 

(12.811) 
(11.070) 
(3.859) 

81.209 

(9.713) 

71.496 

(348) 

98 

(109) 

(359) 

71.137 

71.531 
(35) 

2.422.759 
(2.017.193) 

405.566 

(212.158) 
28.193 

(35.694) 

I 
/;,?,~j> 

·'<-~ 57 488) -~',.'. 
i" ~ '<~\ e:.~ Iii . . ~ '\) 

~ ~ \~ \1k:- '.~\ 
'.;) .,1 ·:ttg~ ~ '°" d:. .· ' ~-: . (56.1 1~Î ,_f 
~ ' 

( 11.190) 

(18) 

7.041 

( I.I 02) 

(24.755) 

(18.816) 

(18.834) 

(129) 
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Rezultatul global) total atribuibil(ă): 
Acţionarilor Alro . . . .. .. 

Intereselor care nu controlează . .... 

Perioada de trei luni 
încheiată la 3 I martie 

(neauditată) 

2018 2017 

128.032 87.824 
74 54 

Exercitiul financiar încheiat 
I~ 31 decembrie 

2017 2016 2015 
(mii RON) 

378.607 71.172 (18.803) 
470 (35) (31) 

Număr mediu ponderat de acţiuni ordinare . 713.779.135 713.779.135 713.779.135 713.779.135 713 .779.135 
Rezultatul pe acţiune de bază şi 

diluat (RON) . . . . . . . . . . . . . . . . . 0, 175 0,126 0,547 0. 100 (0,000) 

(I) EBIT este calculat ca rezultat înainte de impozitare plus cheltuieli cu dobânzile, câştiguri nete din instrumente financiare derivate, 
alte costuri financiare (nete) şi diferenţe nete de curs valutar. 

(2) În Situaţiile Financiare ale anului 2017, datele comparative pentru anul 2016 au fost reclasificate în conformitate cu prezentarea 
adoptată în 2017, care a fost diferită de prezentarea din Situaţiile Financiare ale anului 2016. Sumele anterior clasificate ca "Alte 
(pierderi)/ câştiguri financiare/ nete" au fost redenumite "Alte costuri financiare (nete)" şi o sumă de 8.776 mii RON, 
reprezentând comisioane plătite de Grup în legătură cu contractele de factoring , anterior inclusă în categoria de "Cheltuieli cu 
dobânzile'' pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016, a fost inclusă în categoria "Alte costuri financiare (nete)" . 
Suma prezentată în categoria "Alte costuri financiare ( nete)" pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015 nu include 
comisioanele plătite de Grup cu privire la contractele de factoring , în sumă de 11 .105 mii RON, care au fost incluse în categoria 
"Cheltuieli cu dobânzile" în Situaţiile Financiare aferente anului 2015 . Dacă sumele aferente anului 2015 ar fi fost prezentate în 
conformitate cu metodologia adoptată în cadrul Situaţiilor Financiare aferente anului 2017, •·cheltuieli cu dobânzile" pentru 
exerciţiul financiar încheiat Ia 3 I decembrie 20 I 5 ar fi fost o cheltuială netă de 46.383 mii RON, în loc de 57.488 mii lei şi 

"Alte costuri financiare (nete)" ar fi fost o cheltuiala netă de 9 .517 mii RON, în loc de un venit net de 1.588 mii RON. cum a 
fost prezentat iniţial în Situaţiile financiare aferente anului 2015 . 

Date privind situaţiile consolidate ale poziţiei 
financiare 

Active 

Active circulante 
Stocuri 
Creanţe comerciale nete ...... . 
Creanţe privind impozitul pe profit 
Alte active curente . . . .. . . . .. . 
Instrumente financiare derivate pe termen scurt 
Numerar restricţionat .... .... . 
Numerar şi echivalente de numerar 

Total active circulante 

Total active .. . ... . 

Capitaluri proprii şi datorii 
Capitaluri proprii 
Capital social .. 
Prime de capital 
Alte rezerve ... 
Rezultatul reportat 
Rezultatul perioadei 

Capitaluri proprii atribuibile acţionarilor Societăţii 
Interese care nu controlează .... . .. . .... . . . . . 
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La 31 martie 
(neauditate) 

2018 

1.020.812 
8.074 

85 .393 

53 .775 
74.389 
57.785 

1.300.228 

711.887 
106.084 

41 
91.255 
54.761 
45.914 

356. 121 

1.366.063 

2.666.291 

356.091 
86.351 

335 .049 
439.947 
124.568 

1.342.006 
1.448 

La 31 decembrie 

2017 2016 2015 
(mii RON) 

1.015.035 946.139 952.718 
8.611 5.401 5.992 

87.485 95 .066 92.201 
13 .590 

54.345 52.035 33.182 
98 .845 110.332 118.419 
58 .147 19.307 64.980 

1.322.468 1.228.280 1.281.082 

670.805 590.783 622.912 
76.853 78.877 57.901 

309 1.813 1.265 
79.532 69.422 99.745 

3.298 671 3.798 
67.009 45.566 3.230 

320.828 285.850 130.972 

1.218.634 1.072.982 919.823 

2.541.102 2.301.262 2.200.905 

356.091 336.703 336.703 
86.351 69.446 69.446 

331.542 339.052 339.161 
49.409 83 .322 83 .701 

390.581 71.531 (129) 

1.213.974 900.054 828.882 
1.374 904 939 



j 

La 31 martie 
(neauditate) La 31 decembrie 

2018 2017 2016 2015 

(mii RON) 

Total capitaluri proprii . . . . ... .... . .. .. .. ... 1.343.454 1.215.348 900.958 829.821 
Datorii pe termen lung 
Împrumuturi pe tennen lung ..... . ......... 819.216 844.944 234.716 788.870 
Datorii de leasing financiar pe tennen lung . .. 4.154 4.300 4.814 1.983 
Provizioane pe tennen lung 33.000 30.769 33.520 31.045 
Beneficii post-angajare . . . . . 41.499 41.569 36.884 36.178 
Subvenţii pe tennen lung . ... 28.925 27.558 17.480 19.072 
Alte datorii pe tennen lung .. 2.292 2.091 659 547 

Total datorii pe termen lung 929.086 951.231 328.073 877.695 

Datorii curente 
Împrumuturi pe tennen scurt .............. 66.590 66.894 813.063 142.128 
Datorii de leasing financiar pe tennen scurt ... 2.491 2.411 1.973 725 
Provizioane pe tennen scurt ..... 26.427 26.830 177 27.648 
Datorii comerciale şi alte datorii .. 206.601 183.647 185.308 246.604 
Impozit pe profit . . .. .. . 2.172 5.635 1.417 
Subvenţii pe tennen scurt 1.592 . 1.592 1.592 1.592 
Alte datorii curente 87.878 87.514 70.118 73 .275 

Total datorii curente ..... . 393.751 374.523 1.072.231 493.389 

Total datorii ..... 

Total capitaluri proprii şi datorii 

Situaţii consolidate ale fluxurilor de trezorerie 

Fluxuri de numerar nete din (utilizate în) activitatea 
operaţională ... . . ... .. .... .. . . . . .. . . 

Fluxuri de numerar nete din / (utilizate în) 
activitatea de investiţii . . . ........... . . . 

Fluxuri de numerar din / (utilizate în) activitatea de 
finanţare ....... .. ... ... ... ..... . . 

Modificare netă a numerarului şi a echivalentelor 
de numerar ... . .... .. .. . . . . . ..... . 

Numerar şi echivalente de numerar la începutul 
perioadei ....... .. .... ... .... . . . 

Numerar şi echivalente de numerar la sfârşitul 
perioadei .... . .. . ... .. ......... . 

Indicatori Non-lFRS si Indicatori 
alternativi de măsurare a performanţei 

EBITDA . .. ... . 
Marja EBITDA .. . 
Rezultat net ajustat 
Datorie netă . . . . . 
Capital circulant net 

1.322.837 1.325.754 1.400.304 1.371.084 

2.666.291 2.541.102 2.301.262 2.200.905 

Pentru perioada de trei 
luni încheiată la 

31 martie (neauditată) 

2018 2017 

71.362 

(22 .582) 

(13.428) 

35 .352 

320.828 

356.121 

116.460 

(42.155) 

(10.569) 

63.736 

285.850 

349.582 

La sau pentru perioada 
de trei luni încheiată la 
31 martie (neauditate) 

2018 2017 

Pentru exercitiul financiar 
încheiat la 3i decembrie 

2017 

(mii RON) 

424.868 

(253.339) 

(136.438) 

35.091 

285.850 

2016 

130.972 

320.828 285 .850 

2015 

108.161 

130.972 

La sau pentru exerciţiul 
financiar încheiat la 

31 decembrie 

2017 2016 2015 

(mii RON, cu excepţia situaţiilor în care se indică altfel) 

132.857 153.208 566.455 291.592 305.994 
17,7% 22,5% 20,8% 12,7% 12,6% 

93 .645 106.640 402 .626 100.325 76.514 
500.330 658.153 561.721 732.716 766.734 
972.312 92 .101 844.111 751 426.434 
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Alte informaţii financiare 

Venituri din vânzări de: 
Produse de aluminiu primar 
Produse de aluminiu procesat 
Alte venituri .. ... . 

La sau pentru perioada de 
trei luni încheiată la 

31 martie (neauditate) 

2018 2017 

320.283 284.687 
367.972 367.486 

60.987 29.259 

La sau pentru exerciţiul 
financiar încheiat la 

31 decembrie 

2017 2016 2015 

(mii RON) 

1. 146.216 1.016.026 1.065 .056 
1.390.247 1.178.094 1.272.945 

189.809 108.683 84.758 

Indicatori Non-IFRS şi Indicatori alternativi de măsurare a performanţei (En.-" Alternative 
Performance Measures") 

Indicatorii non-IFRS prezentaţi mai jos includ EBITDA, marja EBITDA, rezultatul net ajustat, datoria netă şi 
capitalul circulant net şi au fost incluşi în acest Prospect pentru a facilita o mai bună înţelegere a tendinţelor 
istorice operaţionale , condiţiilor financiare şi a lichidităţii Grupului şi sunt utilizate de către Grup ca bază în 
planificarea strategică şi previziune. EBITDA şi alţi indicatori non-IFRS nu ar trebui trataţi în mod independent 
sau ca o alternativă la rezultatele din activităţi operaţionale , fluxuri de numerar din / (utilizate în) activitatea 
operaţională sau alţi indicatori financiari rezultaţi din operaţiunile Grupului sau lichidităţile acestuia în 
concordanţă cu IFRS . Grupul include EBITDA şi alţi indicatori non-IFRS în acest Prospect deoarece consideră 
că aceştia sunt modalităţi utile de a măsura performanţa şi lichiditatea Grupului . Alte companii, inclusiv cele ce 
fac parte din aceeaşi industrie cu cea a Grupului, pot calcula în mod diferit faţă de Grup indicatori financiari 
similari . Întrucât nu toate companiile calculează aceşti indicatori financiari într-o manieră identică, prezentarea 
Grupului în ceea ce priveşte aceşti indicatori financiari nu poate fi comparabilă cu alţi indicatori financiari 
similari ai altor companii . Prin urmare, aceşti indicatori pot avea limitări ca instrumente analitice şi nu ar trebui 
trataţi în mod independent sau ca substitut pentru o analiză a rezultatelor operaţionale ale Grupului raportate 
conforn1 IFRS. Aceşti indicatori non-IFRS nu sunt auditaţi şi pot constitui IAMP în conformitate cu Ghidul 
indicatorilor alternativi de măsurare a performanţei ESMA din data de 5 octombrie 2015 şi alte orientări 

suplimentare publicate ulterior de către ESMA. 

Aceşti indicatori non-IFRS au limitări ca instrumente analitice . Unele din aceste limitări sunt: 

nu reflectă cheltuielile în numerar ale Grupului sau cerinţele viitoare privind cheltuielile de capital sau 
~tele contractuale; 

e:,'0 ' -?~ -~ 
• ,o0 nu refl~ă ¾~dificările sau necesarul de numerar pentru nevoile de capital circulant ale Grupului; w A..~°'" , , 
~ p ~ ~t.t_a cl'i~ltuiala cu dobânda, sau cerinţele de numerar necesare pentru a putea acoperi plăţile de 
\ i.~ ţ~1u ,~}incipal aferente datoriei Grupului ; 

'('-? • I 
• Mesi · amortizarea si deprecierea sunt cheltuieli nemonetare, activele ce sunt amortizate şi depreciate 

• ~'.iii:; i[~ cele ~ai multe ori înlocuirea lor în viitor, iar indicatorii bazaţi pe EBITDA nu reflectă 
cerinţele de numerar ce ar fi necesare pentru aceste înlocuiri ; şi 

nu reflectă impactul anumitor schimbări în cheltuielile monetare rezultate din aspecte ce nu sunt 
reprezentative pentru operaţiunile curente ale Grupului . 

Din cauza acestor limitări, precum şi a limitărilor prezentate anterior, indicatorii non-IFRS prezentaţi nu ar 
trebui trataţi în mod independent sau ca substitut pentru indicatorii de performanţă calculaţi în conformitate cu 
IFRS. Grupul compensează aceste limitări bazându-se în principal pe rezultatele IFRS ale Grupului şi utilizează 
aceşti indicatori non-IFRS numai în mod suplimentar. 

EBITDA şi marja EBITDA 

Următorul tabel reconciliază EBITDA şi marja EBITDA care rezultă înainte de impozitare, acesta fiind 
indicatorul financiar IFRS cel mai apropiat de aceşti indicatori non-IFRS pentru perioadele indicate . 
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Rezultat înainte de impozitare 
Plus 
Cheltuieli cu dobânzile .... 
Câştiguri nete din instrumente financiare derivate 

Alte costuri financiare (nete) 

Diferenţe nete de curs valutar 

Total amortizare şi ajustări pentru depreciere 
EBITDA . .... 

Marja EBITDA 

Rezultat înainte de impozitare 
Plus 

Cheltuieli cu dobânzile 

Pierderi/( câştiguri) din instrumente financiare derivate încorporate 
Alte costuri financiare (nete i1 l 
Diferenţe nete de curs valutar ... .. .. . . 

Total amortizare şi ajustări pentru depreciere 

EBITDA 

Marja EBITDA 

Perioada de trei 
luni încheiată la 

31 martie (neauditată) 

2018 2017 

(mii RON) 

150.146 107.259 

9.604 13 .238 
(54.052) (87) 

3.563 1.916 

(7.836) (2 .950) 

31.432 33.832 
132.857 153.208 

17,7% 22,5% 

Exerciţiul financiar încheiat la 
31 decembrie 

2017 2016 2015 

(mii RON) 

411.527 81.209 11.172 

50.917 57.717 57.488 

12.811 62.638 
9.229 11.070 ( 1.588) 

(32.727) 3.859 56.197 
127.509 124.926 120.087 
566.455 291.592 305.994 

20,8% 12,7% 12,6% 

(I) În Situaţiile Financiare ale anului 2017, datele comparative pentru anul 2016 au fost reclasificate în conformitate cu _" rea 
adoptată în 2017, care a fost diferită de prezentarea din Situaţiile Financiare ale anului 2016. Sumele anterior clas · , i atPt.f' U~ /.c , 
(pierderi)/ câştiguri financiare/ nete" au fost redenumite "Alte costuri financiare (nete)" şi o sumă de -~16-~ RON, ~o), 
reprezentând comisioane plătite de Grup în legătură cu contractele de factoring , anterior inclusă în categ~ /J "L'tf~if{il) cu ';_\ 
dobânzile" pentru_ exerciţiul f'.?anciar încheiat la _31 decem~~ie 2016, a fost inclusă _în ~alegoria "Alte costuri [ f:ina>iţ_)3r~ ~~ ~ 
Suma . prezentată in categona Alte . costun financiare ( nete) p_entr~ exerc1ţml financ~ar mcheiat la 31 decembr~~ 2015_ fl~) .,!!fl~de ;,_'f 
com1smanele plătite de Grup cu pnv1re la contractele de factonng, 111 sumă de 11.10:i mu RON, care au fost I l~ e m ca~{hna .-f, 
"Cheltuieli cu dobânzile" în Situaţiile Financiare aferente anului 2015. Dacă sumele aferente anului 2015 ar fi osţ~wezentate Î/r,, 
conformitate cu metodologia adoptată în cadrul Situaţiilor Financiare aferente anului 2017, "Cheltuieli cu dobâ1h:il~1r 
exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015 ar fi fost o cheltuială netă de 46.383 mii RON, în loc de 57.488 mii lei şi 

"Alte costuri financiare (nete)" ar fi fost o cheltuiala netă de 9.517 mii RON , în loc de un venit net de 1.588 mii RON, cum a 
fost prezentat iniţial în Situaţiile financiare aferente anului 2015 . 

EBITDA este un indicator financiar non-IFRS care este calculat de Grup ca rezultat înainte de impozitare plus 
cheltuieli cu dobânzile, câştiguri nete din instrumente financiare derivate, alte costuri financiare (nete), diferenţe 
nete de curs valutar şi amortizări şi ajustări pentru depreciere. Marja EBITDA este un indicator financiar 
non-IFRS care este calculat de Grup ca EBITDA împărţită la venituri, exprimat ca procent. Grupul prezintă 
EBITDA şi marja EBITDA deoarece acestea sunt frecvent folosite de analiştii de valori mobiliare, investitori şi 
alte părţi interesate pentru evaluarea profitabilităţii companiilor. 

Rezultat net ajustat 

Tabelul următor reconciliază rezultatul net ajustat cu rezultatul aferent perioadei, care este indicatorul financiar 
IFRS cel mai apropiat de acest indicator non-IFRS, pentru perioadele indicate. 
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Rezultatul perioadei ... .. ................. .. ..... ... ...... . 

Plus/(minus) cheltuială / (venit din reversare) privind ajustările pentru deprecierea 
imobilizărilor corporale ... . ......... . . .. . . ... . .......... . 

Plus/(minus) pierdere I (câştig) din instrumente financiare derivate care nu sunt 
desemnate pentru aplicarea contabilităţii de acoperire împotriva riscurilor 

Plus/(minus) cheltuială cu /(venit din) impozit pe profit amânat 

Rezultat net ajustat 

Perioada de trei luni 
încheiată la 

31 martie (neauditată) 

2018 2017 

(mii RON) 

124.621 90.219 

(6) 

(54.052) (87) 

23.082 16.508 

93.645 106.640 

Exerciţiul financiar încheiat la 

Rezultatul perioadei . . ... . ........................ . 
Plus/(minus) cheltuială / (venit din reversare) privind ajustările pentru 

deprecierea imobilizărilor corporale ................ .. .. . 

Plus/(minus) pierdere / (câştig) din instrumente financiare derivate care nu 
sunt desemnate pentru aplicarea contabilităţii de acoperire împotriva 
riscurilor ...... . .. . ....................... . 

Plus/(minus) cheltuială cu / (venit din) impozit pe profit amânat 

Rezultat net ajustat .... . .. . .. . . . .............. . 

2017 

391.106 

184 

1.161 

10.175 

402.626 

31 decembrie 

2016 2015 

(mii RON) 

71.496 (18) 

(733) 1.160 

21.377 65 .738 ---
8.185 9.634 

100.325 76.514 ---
Rezultatul net ajustat este un indicator financiar non-IFRS care este definit de Grup ca rezultat al perioadei 
plus/(minus) cheltuială privind ajustarea pentru depreciere a activelor imobilizate I (reversare), plus/(minus) 
pierdere / (câştig) din instrumente financiare derivate care nu sunt desemnate în cadrul contabilităţii de 
acoperire împotriva riscurilor, plus/(minus) cheltuială/(venit) cu impozit pe profit amânat. Grupul prezintă 

re~JI\l_et ajusta_t deoare~e managementul consider~ că acesta oferă o ~r~zenta:e_ m~i consistentă ~ 
~ fate1of'~pulu1 , excluzand elemente nerecurente ş1 elemente cu o volat1lttate nd1cata care afecteaza 

~ zult~~lre,ntâ'~il, cum este impactul generat de marcarea la piaţă a instrumentelor financiare derivate, când 
~coţl~M~~1 de':f coperire împotriva riscurilor nu este aplicată . 
~ 00,·-· 
"ii:- p..?'?- / 

o<. 
-?1;,, 

• R-~f~'.L .. --
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Datoria netă 

Tabelul de mai jos prezintă structura datoriei nete a Grupului la datele indicate. 

Perioada de trei 
luni încheiată la Exerciţiul financiar încheiat la 

31 martie (neauditată) 31 decembrie 

2018 2017 2017 2016 2015 

(mii RON) 

Împrumuturi bancare şi alte împrumuturi pe tennen 
scurt . ... . . . .. . . .... .. .. . .. ... . . .. 66.590 805 .518 66 .894 813 .063 142.128 

Împrumuturi bancare şi alte împrumuturi pe termen 
lung . . .. .. .... . . . . .... . . .... 819.216 231.3 I 8 844.944 234 .716 788.870 

Datorii de leasing financiar pe termen scurt ... .. 2.491 2.091 2.411 1.973 725 
Datorii de leasing financiar pe termen lung 4.154 4.808 4.300 4.814 1.983 
Total împrumuturi şi datorii de leasing financiar 892.451 1.043.735 918 .549 1.054.566 933 .706 
Minus ...... . .. . . .. .. .. . 
Numerar şi echivalente de numerar 356.121 349.582 320.828 285.850 130.972 
Minus . . .... . . ... 
Numerar restricţionat< 1 

l 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 
Datoria netă .... ... 500.330 658.153 561.721 732.716 766.734 

(I) Numerarul restricţionat include un depozit colateral în sumă de 36.000 mii RON, care este ipotecat pentru împrumuturile luate şi 

este înregistrat în situaţia consolidată a poziţiei financiare a Grupului în categoria "Alte active pe termen lung" la 31 martie 20 I 8, 
31 decembrie 2017 şi 31 decembrie 2015 şi în categoria "Numerar restricţionat" la data de 31 martie 2017 şi 31 decembrie 2016 
în conformitate cu maturitatea lor contractuală ." 

Datoria netă reprezintă un indicator financiar non-IFRS care este definit ca totalul împrumuturilor şi datoriilor 
de leasing financiar minus numerar şi echivalente de numerar. Numerarul şi echivalentele de numerar sunt 
ajustate să includă orice parte a garanţiilor în numerar restricţionate pentru a garanta împrumuturi incluse în 
împrumuturile totale.Grupul consideră că datoria netă reprezintă un indicator util al gradului de îndatorare, al 
flexibilităţii financiare şi al structurii capitalului Grupului deoarece indică nivelul datoriei după includerea 
soldurilor de numerar şi bancare din cadrul activităţii Grupului, ce ar putea fi utilizate pentru plata datoriilor 
restante . Grupul consideră că indicatorul datoria netă poate oferi suport analiştilor de valori mobiliare, 
investitorilor şi altor terţi în evaluarea Grupului. , ;:i€. SUPR.q i;, 

"✓.;/· ~(,\ 

C · I I . I , :v-' 4 . ''-ţ, ap1ta u ctrcu ant net /:/ 4,,):"': . ţ;:"il. · --;.,\ 

{
O - • -~ f.~ r,,I 

Capitalul circulant net reprezintă un indicator non-IFRS care este definit ca active circu ~ te'l~4s .irlîof i~ 
curente .. Grupul co~si~e~ă _capitalul ~ir~u~ant net un indicator util ?ent~u sănăt~te_a fin~~i:ră g~,a!ă,./' 
Grupulm, deoarece 111d1ca mvelul de ltch1d1tate pe termen scurt reflectand 111 acelaşi t1mp d1ve(~t'ţ~~c,t1v1tăţJS;} e 
Grupului precum gestionarea datoriei, încasarea veniturilor, plata furnizorilor şi managemerÎn.Î-~ Geufilor. 
Grupul consideră că indicatorul capitalul circulant net poate oferi suport analiştilor de valori mobiliare, 
investitorilor şi altor terţi în evaluarea Grupului. 
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ANALIZA SITUAŢIEI OPERAŢIONALE ŞI FINANCIARE 

Acest sumar al poziţiei financiare şi al rezultatului operaţional al Grupului ar trebui considerat de către 

investitori în concordanţă cu Situaţiile Financiare şi notele prezentate in alte secţiuni ale acestui Prospect. 
Informaţiile incluse in acest sumar prezentat mai jos şi în alte secţiuni ale acestui Prospect conţin situaţii 
previzionate care implică riscuri şi incertitudini. A se vedea „ Nota de atenţionare privind Situaţiile 

previzionate" şi „Factori de risc" pentru a analiza factorii importanţi ce ar putea determina diferenţe 

semnificative între rezultatul curent şi rezultatele descrise sau sugerate în situaţiile previzionate incluse în acest 
Prospect. Investitorii ar trebui să citească în întregime acest document şi să nu se bazeze doar pe informaţiile 
sumarizate. 

Dacă nu se prevede altfel, următoarea descriere este bazată pe Situaţiile Financiare Interimare Neauditate şi 
Situaţiile Financiare Consolidate Auditate prezentate în alte secţiuni ale prezentului document. 

Prezentare generală 

Grupul este unul din cei mai mari producători de aluminiu din Europa integraţi pe verticală, în ceea ce priveşte 
capacitatea de producţie . Cu operaţiuni care cuprind toate stadiile majore de producere a aluminiului, Grupul 
deţine divizii pe tot lanţul de producţie, în amonte şi în aval, de la extracţia şi rafinarea materiilor prime până la 
producţia şi vânzarea produselor de aluminiu primar şi procesat. 

Prin utilizarea bauxitei extrase din minele pe care le operează în Sierrn Leone (Africa), Grupul produce 
alumina, principala materie primă utilizată în producţia de aluminiu, care este prelucrată în rafinăria sa situată 
în Tulcea, România. Minele şi rafinăriile Grupului acoperă tot necesarul său curent de bauxită şi alumină. Alte 
materii prime, inclusiv cocsul de petrol calcinat şi smoala de huilă sunt obţinute de Grup de la diverşi furnizori 
externi şi tot necesarul de electricitate din multiple contracte este obţinut de la diverşi furnizori de pe piaţa 

en-gross şi retail din România. Unităţile Grupului de producere şi procesare a aluminiului sunt situate în 
Slatina, România, şi cuprind în prezent unităţi de producere a aluminiului primar, inclusiv o secţie de anozi, o 
turnătorie, o secţie de reciclare ecologică, laminoare la cald şi la rece şi o secţie de extrudare. 

Grupul produce şi vinde un portofoliu diversificat şi flexibil de produse de aluminiu, incluzând produse din 
aluminiu primar precum sârmă, bare, sleburi, lingouri şi PLP precum table, benzi şi plăci precum şi o gamă 
largă de profile extrudate. Grupul are o prezenţă puternică în multe sectoare industriale de pe pieţele 

internaţionale iar expertiza sa şi atenţia sporită pentru PVAM îi permit să atingă standardele specializate tehnice 
şi de ~ .... cerute de anumiţi clienţi. De asemenea, Grupul urmăreşte din ce în ce mai mult vânzarea către 
in 1i sofis~ cum sunt industria aeronautică, auto, maritimă şi de construcţii, a unor produse pe care 
, · pul ~ id€'r~, a fi PVAFM şi pentru c~re este în măsură să negocieze marje mai ridicate . Grupul are o 
!ză~~dţi __ pin \c'e în ce mai diversificată . In anul 2017, Grupul a vândut majoritatea produselor sale primare 
_re~~fi'·lină'.li şi majoritatea produselor procesate către centre de servicii, comercianţi şi distribuitori de 
~.gif In aceeiaş·i/perioadă, aproximativ 63% din produsele primare ale Grupului şi peste 82% din produsele 

de PL~ _i::jxtrudate au fost exportate predominant în Europa. 

Factori semnificativi ce influenţează rezultatul operaţional al Grupului 

Factorii principali care afectează rezultatele operaţiunilor Grupului sunt cererea de şi preţul aluminiului (şi, 

într-o mai mică măsură, cererea de şi preţul aluminei), care determină, în particular, preţurile la care Grupul îşi 
poate vinde produsele din aluminiu primar şi procesat şi volumul vânzărilor respective. Alţi factori importanţi 
care au afectat şi care se estimează că vor continua să afecteze rezultatele operaţiunilor Grupului sunt următorii: 

Costurile de producţie; 

Fluctuaţiile cursului de schimb; 

Tranzacţii de acoperire împotriva riscurilor aferente preţului mărfurilor; şi 

Tendinţe politice şi politici comerciale. 

Vânzările de aluminiu şi preţurile 

Rezultatele operaţiunilor Grupului sunt afectate semnificativ de preţurile de vânzare a produselor sale. Preţul de 
vânzare atât pentru aluminiul primar, cât şi pentru aluminiul procesat (incluzând PLP şi produsele extrudate) 
este, la rândul său, determinat de preţul aluminiului cotat pe LME, împreună cu prima pe care Grupul o poate 
aplica pentru produsul respectiv peste cotaţia LME. Vânzările de aluminiu, care cuprind vânzările din 
segmentele operaţionale de aluminiu primar şi aluminiu procesat ale Grupului, reprezintă majoritatea veniturilor 
din vânzări ale Grupului către clienţi externi, reprezentând 92 la sută şi 96 la sută pentru perioadele încheiate la 
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31 martie 2018 şi 2017, şi 93 la sută, 95 la sută şi 97 la sută pentru exerciţiile financiare încheiate la 
31 decembrie 2017, 2016 şi 2015. Grupul îşi vinde produsele din aluminiu către pieţele interne şi externe si 
către consumatori finali, distribuitori , centre de servicii sau comercianţi de metale din diverse domenii, 
incluzând producători de cablu şi din industria construcţiilor, auto, marină, a transporturilor şi aeronautică. A se 
vedea ,,Activitatea Grupului-Vânzări şi Distribuţie. 

Venitul obţinut de Grup din vânzările de aluminiu este detenninat în primul rând de volumele de vânzări şi de 
preţurile aluminiului pe pieţele globale. Cererea de aluminiu şi, ca urmare, preţul sunt strâns legate de mai 
mulţi factori , precum condiţiile economice globale şi regionale. Condiţiile de pe pieţele pentru inginerie 
generală şi instalaţii, industria construcţiilor şi a transporturilor (precum industria auto, aeronautică şi a 
construcţiilor navale), precum şi piaţa pentru ambalare sunt elemente deosebit de importante care detennină 
cererea globală de aluminiu. 

Pe LME, preţul aluminiului pentru plata în numerar a fost ciclic şi volatil pe durata perioadei analizate, variind 
de la 1.424 USD pe tonă în 20 I 5 la 2.266 USD pe tonă în primele trei luni ale anului 2018 . Preţul LME spot al 
aluminiului a crescut semnificativ în aprilie 2018 după aplicarea de sancţiuni societăţii Rusa] de către Statele 
Unite în 6 aprilie 2018 şi blocarea vânzărilor de aluminiu ale acesteia pe LME intrată în vigoare în 17 aprilie 
2018, atingând 2.602 USD pe tonă în 19 aprilie 2018 , a se vedea „Industrie" şi „Factori de Risc- Riscuri 
referitoare la activitatea Grupului şi a industriei în care Grupul activează-Grupul activează într-o industrie 
ciclică care a experimentat recent o volatilitate semnificativă a preţurilor ca urmare a fluctuaţiilor cererii şi 
ofertei şi a impactului unor forţe exterioare pieţei". 

Tabelul de mai jos prezintă preţurile maxime, minime şi medii ale aluminiului pe LME, pentru perioadele 
indicate: 

Perioada de trei luni Exerciţiul financiar 
încheiată la 31 martie încheiat la 31 decern brie 

Preţul LME în USD/tonă 2018 2017 2017 2016 2015 

Valoare maximă 2.266 1.955 2.246 1.777 1.9 I 9 
Valoare minimă 1.997 1.701 1.701 1.453 1.424 
Valoare medie 2.159 1.851 1.969 1.605 1.661 

Sursa: LME 

;;eţu~ot:t;:na~n:~u::::~~~~t~~m::z:~ec::u:ec::~:::nî: :~:c~z::; pe preţurile cotate ale LME; s·ţ~~,)~:u:~~) 
>--' ,:0;~ •.(>;o ţr;,,,~ -n 

2) prima produsul~i, :are _reprezi~tă preţul marginal_ pentru _primi_~ea de metal _fizic într-o anum~· i f~ţ ~~Id~ _ţ 
ex. bare, slebun, sarma etc .) ş1 care este denumit uneon maqa de conversie. ~ r~OoA,Ţ p

1 

În anumite circumstanţe, preţul total al aluminiului primar include şi o primă regională, care se ap 'f~~~n4.~ _Ri ;J)' 
anumitor vânzări de sârmă şi produse placate şi care cuprinde preţul marginal peste componenta de bază'~ 
care este asociat cu livrarea fizică a metalului într-o locaţie anume. 

Prima aplicabilă variază în funcţie de produs, piaţa geografică, termenii şi condiţiile de livrare şi cererea actuală 
de pe piaţă. Prima variază de asemenea în funcţie de termenii şi condiţiile de plată, spre exemplu situaţiile în 
care Grupul este de acord cu plata amânată a produselor. Alţi factori avuţi în vedere în negocierea primei 
relevante pentru produs includ costurile cu asigurarea şi finanţarea pe care Grupul le suportă pentru anumiţi 
clienţi, dacă se solicită astfel. A se vedea „Factori de Risc- Riscuri referitoare la activitatea Grupului şi a 
industriei în care Grupul actiează-Grupul ar putea fi afectat În mod semnificativ de scăderile preţurilor 
aluminiului, incluzând preţurile mondiale, regionale şi specifice produselor". 

Contractele de vânzare ale Grupului specifică în general o primă fixă şi o perioadă de cotaţie pe care este 
stabilit preţul LME. Produsele care implică mai multă procesare în mod normal necesită o primă mai mare. 
Prima stabilită de Grup este de asemenea determinată de piaţă, iar Grupul răspunde acestor forţe pentru a 
rămâne competitiv. Cererea poate fi determinată şi de finanţarea guvernamentală (de stat sau la nivel UE) sub 
forma unor importante programe de investiţii în domenii precum infrastructură sau energie. De exemplu, 
aceasta este situaţia pentru sârmă utilizată în sectorul energetic unde producătorii de cablu participă prin licitaţii 
internaţionale competitive. Grupul îşi adaptează gama de produse în funcţie de variaţiile cererii şi preţurilor 

pentru diverse produse. 

Grupul caută să îşi majoreze veniturile prin creşterea vânzărilor de produse cu prime mai mari prin comparaţie 
cu produsele din aluminiu primar, care includ PLP şi produse extrudate cu valoare adăugată mare (PVAM), cu 
acordarea unei atenţii deosebite produselor cu aplicaţii importante privind performanţa pentru clienţi din 
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industrii sofisticate, precum industria aeronautică, auto, marină şi a construcţiilor ("PVAFM"). A se vedea 
,,Activitatea Grupului- Produse ". Pe durata perioadei analizate, Grupul şi-a extins oferta de produse. Această 
trecere spre PVAM şi PVAFM tinde să majoreze preţul mediu al portofoliului de produse al Grupului , 
permiţând astfel Grupului să îşi majoreze veniturile. 

Următoarele tabele rezumă cota fiecăruia dintre produsele din aluminiu primar şi procesat ale Grupului ca 
procent din vânzările totale de produse din aluminiu primar şi procesat, măsurat după venituri, în perioada de 
trei luni încheiată la 31 martie 2018 şi 20 I 7 şi exerciţiile financiare încheiate la 31 decembrie 2017, 20 I 6 şi 

2015: 

Pentru perioada de trei 
luni încheiată Pentru exercitiul financiar 

la 31 martie (neauditată) încheiat la Ji decembrie 

Produse 2018 2017 2017 2016 2015 

Produse primare 

Sârmă 67,3% 59,7% 70,2% 60% 73,5% 
Sleburi 6,5% 6,9% 4,1% 3,5% 5,6% 
Bare .. 26, 1% 23,4% 23,1% 31,5% 19,0% 
Lingouri 0,1% 10,1% 2,6% 5,1% 2,0% 

Produse procesate 

Benzi 12,8% 12,2% 11 ,8% 11,2% 10,6% 
Table . ....... 17,7% 18,6% 18,3% 17,5% 17,9% 
Plăci . . . . . . . . 47,4% 48,8% 48,2% 49,4% 50,0% 
Produse extrudate 22,2% 20,4% 21 ,7% 21,9% 21 ,6% 

Costuri de producţie 

Costurile principale de producţie ale Grupului pentru aluminiu sunt costurile cu energia (constând în primul 
rând în costuri cu electricitatea şi gazul), cu materiile prime (constând în primul rând în costuri cu producţia 
aluminei sau costuri cu extragerea bauxitei, precum şi costuri cu spălarea şi uscarea bauxitei) şi costuri cu 
personalul. În calitate de producător integrat vertical, Grupul îşi obţine întregul necesar de bauxită de la minele 
operate de Sierra Mineral în Sierra Leone şi îşi prelucrează întregul necesar de alumină la Alum, rafinăria sa de 
alumină, ... J;;?;~Pt urmare, Grupul este capabil să îşi reducă expunerea la fluctuaţiile preţurilor aluminei şi 

b · ~~~~cinvestit în programe de eficienţă energetică în ultimii ani, reducându-şi consumul de energie 

fo•~t~~f a~e::nstând în. pdmul rilnd în_ achiziţii de en«gie eleetc}că şi gaz, :unt componenta majo,ă a 
'S:?s~~:&' prodyicere a alumm1ulu1, reprezentand aproxunattv 40 la suta, 43 la suta pentru penoadele de trei 

@,J mcheiate , la 31 martie 2018 şi 2017 şi 39 la sută, 43 la sută şi 44 la s~tă din costul bunurilor vândute 
pe u ~y~c_iţii'le financiare încheiate la 31 decembrie 2017, 2016 şi 2015 . Incepând cu anul 2017, Grupul 
cumpără electricitate atât pe pieţele angro, cât şi pe cele retail din România, de la comercianţi , precum şi de la 
producători . Începând din 2017, Grupul a căutat să-şi diversifice furnizorii , iar în 2017 niciun furnizor de 
electricitate nu a înregistrat un procent mai mare de 19 la sută din necesităţile totale ale Grupului . În general 
Grupul încheie contracte cu preţuri fixe cu termen de un an. A se vedea ,,Activitatea Grupului-Lanţul de 
Furnizare- Energie" şi „Factori de Risc- Riscuri referitoare la activitatea Grupului şi a industriei în care 
Grupul activează-Operaţiunile Grupului sunt energo-intensive şi, drept rezultat, rezultatele operaţiunilor sale 
pot fi afectate în mod negativ de creşterea costurilor cu energia electrică sau de întreruperi în furnizarea de 
energie electrică". 

În conformitate cu legislaţia aplicabilă în România, în calitatea sa de consumator de electricitate şi de furnizor 
de electricitate către alte societăţi din Grup, Societatea este de asemenea resposabilă să plătească anumite 
eco-taxe, incluzând (i) taxa de co-generare, stabilită în fiecare an de Autorităţii Naţionale de Reglementare în 
domeniul Energiei (,,ANRE"), care trebuie plătită către producătorii de electricitate pentru fiecare kWh de 
electricitate produsă în România din cogenerare de înaltă eficienţă şi alimentată în reţeaua naţională şi 

(ii) preţul aferent Certificatelor Verzi pe care furnizorii sunt obligaţi să le cumpere şi să le transmită către 
producătorii de electricitate din surse regenerabile de energie, care trebuie facturate către consumatorii finali de 
electricitate, cum sunt Societatea şi alte societăţi din Grup. A se vedea "Aspecte de reglementare- Bonusul 
pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă " şi "Aspecte de reglementare- Promovarea 
surselor regenerabile pentru producerea de energie". Începând cu iunie 2015, Societatea şi alte Societăţi din 
Grup sunt scutite de plata unui procent din preţul Certificatelor Verzi până în anul 2024. Această scutire 
determină o reducere semnificativă a costurilor de electricitate în operaţiunile Grupului de producere a 
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aluminiului primar. A se vedea "Aspecte de reglementare-Promovarea surselor regenerabile pentru 
producerea de energie " şi „Aspecte de Reglementare-Exceptările Grupului de la Cotele "de C V". 

Fluctuaţii ale cursului de schimb valutar 

În afară de Sierra Mineral, care operează în Sierra Leone, operaţiunile Grupului şi o parte semnificativă a 
vânzărilor Grupului se realizează în România. Moneda de raportare a Grupului este moneda naţională a 
României, RON . Majoritatea veniturilor Grupului este legată de preţul aluminiului pe LME, care este cotat în 
dolari SUA, chiar şi atunci când Grupul încasează în Euro sau RON . Vânzările externe de produse din aluminiu 
primar sunt încasate mai ales în dolari SUA, iar vânzările de produse din aluminiu procesat sunt încasate în 
dolari SUA şi în Euro. Majoritatea împrumuturilor Grupului sunt denominate în valută, în special în dolari 
SUA şi, într-o mai mică măsură , în Euro. Drept umrnre, deprecierea RON faţă de Euro şi dolarul SUA tinde să 
majoreze marjele Grupului , în timp ce aprecierea RON faţă de Euro şi dolarul SUA tinde să scadă marjele 
Grupului . De asemenea, aprecierea Euro sau dolarului SUA tinde să crească valoarea împrumuturilor Grupului 
atunci când sunt convertite in RON la data bilanţului . În timp ce costurile operaţionale ale Grupului cu privire 
la operaţiunile sale din România sunt efectuate în RON ş i cele aferente activităţii Sierra Mineral sunt efectuate 
în SLL, cheltuielile de capital sunt efectuate în dolari SUA şi Euro. 

Pe parcursul perioadei analizate, RON în general s-a depreciat faţă de dolarul SUA până la sfârşitul anului 
2016 şi s-a apreciat ulterior. Ca urmare a unei asemenea evoluţii , pentru perioada de trei luni încheiată în 
31 martie 2018 şi 2017 şi pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 docembrie 2017, Grupul a înregistrat 
câştiguri nete din schimb valutar de 7.836 mii RON, 2.950 mii RON şi 32.727 mii RON, în timp ce pentru 
exerciţiile financiare încheiate la 31 decembrie 20 I 6 ş i 2015 , Grupul a înregistrat pierderi nete din schimb 
valutar de (3 .859) mii RON ş i (56.197) mii RON, rezultând în principal din conversia în RON a 
împrumuturilor Grupului denominate în dolari SUA. 

Tranzacţii de acoperire Împotriva riscurilor legate de preţul mărfurilor 

Grupul aplică strategii de acoperire împotriva riscurilor pentru a limita impactul volatilităţii preţului aluminiului 
asupra Grupului . În cazurile în care este posibil Grupul caută să utilizeze acoperirea naturală împotriva 
riscurilor, care se realizează în primul rând prin achiziţii de deşeuri de aluminiu la preţuri legate de preţul LME, 
aliniind astfel preţurile materialelor achiziţionate cu cele ale produselor vândute şi utilizează instrumente de 
acoperire financiară împotriva riscurilor pentru restul cantităţilor rămase , când condiţiile pieţei sunt favorabile . 
Acoperirea financiară împotriva riscurilor constau în principal în opţiuni de tip collar şi swap-uri . Strategia de 
acoperire împotriva riscurilor a Grupului este implementată prin încheierea de contracte cu ~ 

financiare de_rivate cu institu~ii financiare intemaţ!on~le , în con~o~nitate cu tem1e~ii ~o~tractu_a~ ~;nddaarrdd . . dd ... ~ l<:-'c;:•~ 
confirmare a1 ISDA (lntemat1onal Swaps and Denvat1ves Association). Grupul nu mtra m reia~ · d . • ~mr~ ~. 
î~p?triva risc~rilor cu bănci c~re solicită ~rupului . să e~ectueze plăţi de_ marjă deoarece G~p~f ~ c~j_§,itK ~-, i 
plaţ1le respective pot avea un impact negativ semnificativ asupra fluxunlor sale de trezorene s1tuaţiăl.61n,f-1 ,_f; 
reevaluări negative semnificative la momentul marcării la piaţă a instrumentului de acope ~ e--i..împotriva,,f'' 
. ·1 . "· -.;i· nscun or. · <~~ 

Opţiunile de tip collar ale Grupului constau în cumpărarea de opţiuni de vânzare pentru o anumită cantitate de 
aluminiu la un preţ fix şi vânzări de opţiuni de cumpărare fie pentru o parte a tonelor (En .- "ratio collar"), fie 
pentru întreaga cantitate de aluminiu (En .- ''full collar" ) acoperită prin opţiunile de vânzare la un preţ mai 
mare decât al opţiunii de cumpărare. Aceste aranjamente protejează Grupul împotriva scăderii preţului LME al 
aluminiului sub nivelul specificat. În cazul unei opţiuni de tip ratio collar, Grupul primeşte o parte din 
beneficiile majorărilor de preţ dacă preţul LME al aluminiului continuă să crească deasupra nivelului opţiunii 
de cumpărare . 

Grupul urmăreşte să acopere împotriva riscurilor un procent de la 30 până la 80 la sută din vânzările sale 
anuale, în funcţie de liniile comerciale disponibile ale partenerilor, condiţiile de piaţă şi costul acoperirii 
împotriva riscurilor, pentru o perioadă care nu depăşeşte un an . Grupul nu intră în tranzacţii cu instrumente 
financiare derivate în scopuri speculative. 

Tabelul următor prezintă volumele totale ale Grupului acoperite împotriva riscurilor pe parcursul perioadei 
supuse analizei . 
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Volum acoperit împotriva riscurilor (tone) 

Acoperire naturală împotriva riscurilorl 1 
> 

Acoperire financiară împotriva riscurilor 

Pentru perioada de 
trei luni încheiată la 

31 martie 
(neauditată) 

2018 

7.007 
20.922 

Pentru exercitiul financiar 
încheiat la Ji decembrie 

2017 2016 2015 

25 .840 16.001 19.100 
53 .600 54.700 

(I) Acoperire naturală împotriva riscurilor prin deşeuri de aluminiu cumpărate pe piaţă la un preţ raportat la LME 

A se vedea ,,Activitatea Grupului-Vânzări şi Distribuţie". 

În ianuarie 2018 Grupul a intrat în diverse tranzacţii cu instrumente financiare derivate constând I 00% în 
opţiuni de tip collar asiatice (în cadrul cărora plata depinde de preţul mediu oficial al aluminiului pe LME 
într-o anumită perioadă, de obicei o lună), prin cumpărarea de opţiuni de vânzare (En. "put option") şi vânzarea 
de opţiuni de cumpărare (En. "call option") pentru o cantitate de aproximativ 30.700 tone de aluminiu, pentru 
un preţ minim de 2.200 USD/tonă , cu date de exercitare a opţiunilor în cursul perioadei februarie-decembrie 
2018. La data de 31 martie 2018, valoarea justă a opţiunilor curente s-a ridicat la 54.761 mii RON. 

În 20 I 7, pentru a-şi limita expunerea la volatilitatea preţului aluminiului, Grupul a încheiat mai multe tranzacţii 
cu instituţii financiare internaţionale constând în proporţie de I 00 la sută din opţiuni de tip co Ilar asiatice prin 
adoptarea de poziţii de cumpărare (En.-"long option") pe opţiuni de vânzare şi poziţii de vânzare (En. "short 
option") pe opţiuni de cumpărare pentru 53 .000 de tone de aluminiu, asigurând un preţ minim de 1.920 USD/ 
tonă . Aceste tranzacţii au fost decontate până la sfârşitul anului 2017, astfel încât nicio opţiune nu mai era în 
sold la 31 decembrie 2017. La sfârşitul anului 2017, Grupul a încheiat mai multe tranzacţii cu instituţii 

financiare internaţionale, constând în opţiuni de tip collar 100% asiatice, prin adoptarea de poziţii de cumpărare 
pe opţiuni de vânzare şi poziţii de vânzare pe opţiuni de cumpărare pentru o cantitate de aproximativ 61.300 de 
tone de aluminiu, pentru care a fost asigurat un preţ minim de 2.200 USD/tonă, cu date de exercitare pe durata 
perioadei cuprinse între ianuarie şi decembrie 2018. La 31 decembrie 2017, valoarea justă a opţiunilor era de 
3.298 mii RON. 

Pe parcursul anului 20 I 6, Grupul şi-a redus expunerea la variaţiile preţului LME al aluminiului prin încheierea 
mai multor tranzacţii cu instituţii financiare internaţionale constând în opţiuni asiatice de tip collar I 00% cu 
cost zero, prin cumpărarea de opţiuni de vânzare şi vânzarea de opţiuni de cumpărare pentru o cantitate de 
54.700 de tone de aluminiu, asigurând pentru respectiva cantitate un preţ minim de 1.584 USD/tonă. Opţiunile 
au fost decontate lunar în perioada dintre iulie şi decembrie 2016, astfel că la 31 decembrie 2016 nu mai erau 
opţ" . ~ i:c ~ .,~ÎQ anul 2015 Grupul şi-a gestionat expunerea la schimbările preţului LME al aluminiului numai 
p ·~edging.,;na(tţ-al şi nu a intrat în tranzacţii cu instrumente financiare derivate, în confonnitate cu strategia 
$ d~~igfe îdi~ptriva riscurilor (hedging) de la acea dată. 

t .2~~ptÎ·1 a îţchei~t u~ ~o?tra_ct pe ~ennen lung de cumpărare de electri~i~ate, ulterior modificat în an~! 
· ~, ~are a fost , valabil pana m ianuarie 2018 ("Contract pentru Electnc1tate 2005"). Preţul convenit 

co ~ e.a 1:\-ajµstare a preţului legat de LME şi o ajustare a preţului legat de cursul de schimb valutar, care nu 
aveau eg · tură clară şi strânsă cu Contractul pentru Electricitate 2005 şi care, astfel, reprezentau un instrument 
derivat încorporat care a fost separat de Contractul pentru Electricitate 2005 şi a fost reflectat la valoarea justă 
în contul de profit şi pierdere. În 2016, Societatea a exercitat o opţiune inclusă în Contractul pentru Electricitate 
2005, care pennitea Societăţii să nu cumpere energie în temeiul contractului începând cu 2017 . Drept urmare, 
Grupul nu a avut instrumente derivate încorporate în sold la 31 decembrie 2016 şi 31 decembrie 2017. 

Impactul contractelor swap şi opţiunilor de tip collar a fost inclus în "Alte costuri financiare, nete" până în anul 
20 I 7 şi este inclus în categorii separate în situaţia consolidată de profit sau pierdere şi a rezultatului global a 
Grupului începând cu anul 2018 . În anii încheiaţi la 31 decembrie 2015 şi 31 decembrie 2016, Grupul a 
evidenţiat câştigurile şi pierderile din instrumentul financiar derivat inclus în Contractul pentru Electricitate 
2005 în categoria "Câştiguri I (pierderi) din instrumente financiare derivate încorporate" din cadrul situaţiilor 
consolidate de profit sau pierdere şi a rezultatului global ale Grupului. 

Tendinţe politice şi politici comerciale 

În perioadele recente, consideraţiile politice şi politicile comerciale au afectat semnificativ piaţa aluminiului şi 
volumele de vânzări ale Grupului. În afara Europei, mulţe ţări au impus tarife şi alte bariere comerciale 
produselor din aluminiu . În martie 2018, Statele Unite au majorat taxele pe importurile de produse din 
aluminiu, printre altele, prin aplicarea unui nou tarif de I O la sută pentru producătorii europeni care vând către 
piaţa din SUA, în plus faţă de tariful existent de 3 la sută. Deşi suspendate pentru producţia europeană până 
sfârşitul lunii mai 2018, odată aplicate efectiv, tarifele vor afecta în mod negativ poziţia concurenţială a 
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producătorilor europeni prin comparaţie cu producători locali precum Arconic, Alcoa şi Kaiser. A se vedea şi 

,,Activitatea Societăţii-Concurenţă". 

În aprilie 2018, OFAC a nominalizat Rusal , un important producător de aluminiu, şi pe acţionarul său majoritar, 
Oleg Deripaska, ca fiind o SDN. În baza acestor măsuri , persoanelor din SUA li se interzice să se angajeze în 
sau să faciliteze tranzacţii cu aceste persoane (şi cu orice entitate controlată de acestea), în lipsa autorizaţiei de 
la OFAC. Printre alte efecte, persoanele din SUA nu mai pot cumpăra aluminiu de la Rusal şi LME a anunţat 
că nu va mai accepta aluminiul Rusal în depozitele sale. Rusal este în special un important furnizor de sleburi 
pentru industria globală de procesare a aluminiului, precum şi pe piaţa de sârmă din Europa. Aceste evoluţii ar 
putea avea drept efect schimbări pe pieţele globale atât pentru aluminiu primar, cât şi pentru aluminiu procesat. 

Segmentare 

În scopul gestionării, managementul alocă operaţiunile Grupului în patru segmente de raportare, după cum 
urmează: 

Segmentul bauxită, constând în mina de bauxită exploatată de Grup în Sierra Leone; 

Segmentul alumină, constând în activităţile de producţie de alumină ale Grupului, aceasta fiind principala 
materie primă pentru producerea aluminiului; 

Segmentul aluminiu primar, în care se fabrică produse din aluminiu primar precum sârma, sleburi, bare şi 
lingouri; şi • 

Segmentul aluminiu procesat, în care se produc spre vânzare PLP precum table, plăci şi benzi, precum şi 

produse extrudate. 

Elementele identificate în secţiunea „Altele" reprezintă vânzări intra-grup de energie, Certificate Verzi şi 

vânzări către terţi sau părţi afiliate de produse precum deşeuri, servicii refacturate şi vânzări de materiale vechi 
precum piese de schimb. 

Reflectând structura integrată vertical a Grupului, majoritatea vânzărilor din segmentul de bauxită sunt către 
segmentul de alumină, majoritatea vânzărilor din segmentul de alumină sunt către segmentul de aluminiu 
primar, iar majoritatea vânzărilor de sleburi şi bare din segmentul de aluminiu primar sunt livrate segmentului 
de aluminiu procesat. A se vedea ,,Activitatea Grupului-Operaţiuni" . 

De asemenea, Grupul îşi alocă vânzările şi în funcţie de situarea geografică a clienţilor săi. Tabelele de . R: 

prezintă cota veniturilor din vânzările Grupului de produse din aluminiu primar şi procesat către c\ie ~ temi -'ll,:_.c.c-

în funcţie de regiunea geografică, pentru perioadele indicate: · f .. .l'J tţ~ '"'•~·\ 
o -~ 111."\;,,. tr .. · 

Pieţe pentru produse primare 

Pentru perioada de 
trei luni încheiată la 

31 martie (neauditată) 

2018 2017 

. s A.p~r.i:: {,'~ ~ 
Pentru exerc tful finăi\NJO',cj ,- .#' 
încheiat la 3 'tlecembrie • s? 
2017 ~ '-~ . ,1-> 

(% din venituri) 

Romania .. . .. . . . . . . . . . . . 37% 31% 34% 32% 37% 
Alte ţări din UE ... .. . . . . . . 53% 60% 55% 59% 49% 
Alte ţări europene din afara UE(IJ 10% 9% 11% 9% 14% 
Total .... . .... . .... . ... 100% 100% 100% 100% 100% 

(I) constau în ţări precum Serbia, Turcia, Bosnia, Macedonia, Ucraina şi Republica Moldova. 

Pentru perioada de 
trei luni încheiată la Pentru exercitiul financiar 

31 martie (neauditată) încheiat la 3i decembrie 

Pieţe pentru produse procesate(() 2018 2017 2017 2016 2015 
(% din venituri) 

Romania . .. ..... .. .... . . 
Alte tări din UE .... .... . . . 
Alte ţări europene din afara UE(Zl 
SUA ... . 
Alte ţăd3 l 
Total 

(I) inclusiv produse extrudate; 

5% 
80% 

8% 
3% 
4% 

100% 

(2) constau în ţări precum Serbia, Turcia, Bosnia. Macedonia, Ucraina şi Republica Moldova. 

(3) constau în ţări precum Canada, Mexic, Israel , Singapore, Brazilia, Coreea de Sud şi China. 
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3% 
81% 

8% 
4% 
4% 

100% 

4% 4% 4% 
80% 82% 80% 

9% 7% 6% 
3% 3% 5% 
4% 4% 5% 

100% 100% 100% 



Caracterul sezonier 

Rezultatul operaţiunilor Grupului prezintă fluctuaţii sezoniere limitate. Vânzările Grupului, mai ales de PLP, 
tind să scadă în perioada concediilor din august şi decembrie, iar Grupul caută să planifice lucrări semnificative 
de întreţinere şi reparaţii în aceste perioade. Cu toate acestea, impactul global al acestor fluctuaţii este relativ 
limitat pe perioadele de raportare. 

Descrierea principalelor elemente din situaţiile financiare 

Venituri 

Veniturile ( denumite venituri din contractele încheiate cu clienţii pentru perioadele începând la sau după 
1 ianuarie 2018, urmare adoptării IFRS 15) constau în veniturile din vânzările de produse ale Grupului către 
clienţi externi , în principal vânzări de produse din aluminiu primar şi aluminiu procesat şi , într-o mai mică 
măsură, vânzări de alumină şi hidroxid de aluminiu (unul din produsele intermediare în producţia de alumină) 
şi surplusul de bauxită. 

Costul bunurilor vândute 

Costul bunurilor vândute constă în primul rând în achiziţii de electricitate, care este utilizată pentru alimentarea 
operaţiunilor Grupului de producţie de aluminiu primar şi procesare a aluminiului precum şi a operaţiunilor 
Alum de rafinare a aluminiului; apa, care este utilizată în special în activităţile de rafinare a aluminei şi în 
procesarea aluminiului ; şi gazul, care este utilizat în cadrul operaţiunilor Grupului de producţie de aluminiu 
primar şi procesare a aluminiului precum şi în operaţiunile de rafinare ale Alum . În afară de alumină şi bauxită, 
materiile prime principale utilizate de Grup în producerea de aluminiu sunt smoala de huilă, cocsul de petrol 
calcinat, fluorura de aluminiu şi soda caustică. Costurile cu materiile prime includ costul transportului 
materiilor prime către diverse locaţii ale Grupului. A se vedea ,,Activitatea Grupului-Lanţul de aprovizionare". 
În calitate de producător integrat vertical, Grupul îşi obţine intern bauxita şi alumina, iar sumele plătite altor 
entităţi din cadrul Grupului sunt eliminate la consolidare. 

Costul bunurilor vândute include şi : 

cheltuieli cu consumabilele, constând în cheltuieli înregistrate cu combustibilul, piesele de schimb şi 

consumabile utilizate pentru reparaţii şi întreţinere; 

co__şJu,fÎ:-lţyersonal , constând în principal din salarii şi beneficii plătite forţei de muncă a Grupului 
~/ ~zărÎ~'"(i)>(emuneraţia de bază şi bonusuri pentru performanţă, şi impozitele aferente; (ii) beneficii, 

,3'i~cl. u;.{ţ~,sisf~me de ~-ensii private şi prime de vacanţă; (iii) sume alocate pregătirii profesionale; şi 

; (~ ljirJ -~?m~nsatorn. 

• ţ allp,.~..\Fi!~-\i d~precierea, în special reprezentând cheltuiala cu amortizarea instalaţiilor şi echipamentelor 
~ r 1. i , --lupu m; __ 

cos• ,!ff;' ~u terţii suportate în legătură cu servicii de întreţinere, servicii IT, închiriere de echipamente şi 
consultanţi tehnici; 

costuri de reparaţii şi întreţinere a instalaţiilor şi echipamentelor; şi 

costul transportului produselor finite către clienţi (adică costul de transport care este alocat unei anumite 
vânzări atunci când condiţiile de vânzare prevăd livarea). 

Grupul recunoaşte, de asemenea în cadrul costului bunurilor vândute, cheltuiala cu ajustarea / (reversarea) 
pentru deprecierea stocurilor nevândute atunci când stocurile respective devin învechite sau valoarea lor netă 
realizabilă scade sub valoarea contabilă . Costurile suportate cu producţia acestor stocuri sunt incluse în costul 
bunurilor vândute la momentul vânzării bunurilor relevante. 

Cheltuieli generale, administrative şi de desfacere 

Cheltuielile generale, administrative şi de desfacere constau în cheltuieli care nu au legătură directă cu 
fabricarea de produse din aluminiu primar şi procesat, incluzând salarii administrative şi manageriale, onorarii 
de consultanţă şi alte servicii oferite de terţi, asigurări, impozite altele decât impozitele pe venit, utilităţi , costuri 
cu deplasările şi de marketing şi relaţii publice. 
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Alte venituri operaţionale 

Alte venituri operaţionale constau în cea mai mare parte în venituri din chirii, venituri din reluări de 
provizioane neutilizate, venituri din diverse reclamaţii şi penalităţi şi reluarea deprecierii imobilizărilor 

corporale. 

Alte cheltuieli operaţionale 

Alte cheltuieli operaţionale includ cheltuieli cu amortizarea echipamentelor neutilizate, pierderea netă la 
înstrăinarea imobilizărilor corporale, diverse costuri, amenzi şi penalităţi, deprecierea imobilizărilor corporale şi 
alte cheltuieli . 

Cheltuieli cu dobânzile 

Cheltuielile cu dobânzile constau în costuri cu dobânzile şi costuri de tranzacţionare aferente împrumuturilor 
Grupului , care sunt recunoscute în cursul perioadei drept cheltuieli cu dobânzile în baza metodei dobânzii 
efective. 

Câştiguri I (pierderi) nete din instrumente financiare derivate 

Câştigurile nete din instrumente financiare derivate reprezintă câştiguri sau pierderi din instrumente financiare 
derivate, în principal sub formă de opţiuni de tip "collar" sau contracte swap (En-"fixed-to-floating swaps"), 
pe care Grupul le utilizează pentru gestionarea riscului generat de expunerea la volatilitatea preţului aluminiului 
pe LME. Grupul prezintă câştigurile şi pierderile aferente tranzacţiilor cu instrumente derivate, considerate ca 
fiind semnificative, ca elemente separate pe liniile din situaţia de profit sau pierdere şi a rezultatului global. În 
mod particular, în exerciţiile financiare încheiate la datele de 31 decembrie 2015 şi 31 decembrie 2016, Grupul 
a prezentat câştigurile şi pierderile dintr-un instrument financiar derivat inclus în Contractul pentru Electricitate 
2005 pe o linie separată " Câştiguril(pierderi) din instrumente financiare derivate incorporate ". 

Câştiguri I (pierderi) din instrumente financiare derivate încorporate 

Câştigurile şi pierderile din instrumente derivate încorporate au constat în câştiguri şi pierderi aferente unui 
instrument financiar derivat inclus în Contractul pentru Electricitate 2005, raportat în situaţiile financiare 
consolidate de profit sau pierdere şi a rezultatului global pentru exerciţiile financiare încheiate la 31 decembrie 
2016 şi 31 decembrie 2017. Câştigul/pierderea din modificarea valorii juste a instrumentuluijţ~rat 
au fost prezentate în contul de profit şi pierdere la secţiunea „Câştiguril(Pierderi) din i,n._fî,lr;J(lte deri<J%e 
incorporate", în timp ce valoarea justă a instrumentelor derivate încorporate lunare ~o~~~ _.1Qf11 
exerciţiului financiar, în conformitate cu cantităţile de energie cumpărate, a fost debitată/c'-"~ i~,tă;J~&t ij 
profit şi pierdere, fiind prezentată la „costuri cu energia" din secţiunea „Costul bunurilor\v4pndut~~ S//, . ,<{ 

\ -f-h ,., 
,.'-"" ,/ ·....:.··,.., 

Alte costuri financiare (nete) ',::1-',l • 

Alte costuri financiare (nete) includ veniturile din dobânzi, comisioane bancare, comisioane plătite în legătură 
cu contractele de factoring, pierderi sau câştiguri nete din instrumente financiare derivate (cu excepţia situaţiilor 
în care valoarea acestora este suficient de mare pentru ca acestea să fie prezentate separat în contul de profit 
sau pierdere, precum şi alte câştiguri financiare sau pierderi de natură financiară. 

În Situaţiile Financiare aferente exerciţiului financiar 2017, cifrele comparative pentru exerciţiul financiar 20 I 6 
au fost reclasificate în conformitate cu prezentarea adoptată în 2017, care este diferită de prezentarea din 
Situaţiile Financiare aferente exerciţiului financiar 20 I 6. Sumele clasificate anterior ca „Alte câştiguri/(pierderi) 
financiare nete" au fost redenumite „Alte costuri financiare nete", iar suma de 8.776 mii RON, reprezentând 
comisioane plătite de Grup în legătură cu contracte de factoring, anterior inclusă la „cheltuieli cu dobânda" 
pentru exerciţiul financiar încheiat la 3 I decembrie 2016 a fost inclusă în „Alte costuri financiare nete". Suma 
prezentată în categoria "Alte costuri financiare , nete" pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015 
nu include comisioanele plătite de Grup cu privire la contractele de factoring, în sumă de 11 .105 mii RON, care 
au fost incluse în categoria de "Cheltuieli cu dobânzile" în Situaţiile Financiare aferente anului 2015 . Dacă 
sumele aferente anului 2015 ar fi fost prezentate în conformitate cu metodologia adoptată în cadrul Situaţiilor 
Financiare aferente anului 2017, "cheltuielile cu dobânzile" pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 
2015 ar fi fost o cheltuială netă de 46.383 mii RON, în loc de 57.488 mii lei şi "Alte costuri financiare , nete" 
ar fi fost o cheltuiala netă de 9.517 mii RON, în loc de un venit net de 1.588 mii RON, cum a fost prezentat 
iniţial în Situaţiile financiare aferente anului 2015. 

80 



Diferenţe nete de curs valutar 

Diferenţele nete de curs valutar constau în câştiguri realizate sau pierderi pe durata desfăşurării activităţii 

uzuale a Grupului sau câştiguri sau pierderi realizate din evaluarea la sfârşitul perioadei de raportare a poziţiilor 
din bilanţ denominate în alte monede decât moneda de raportare. 

Evoluţii recente 

La scurt timp după prezentarea Ofertei, Societatea intenţionează să achiziţioneze 99 la sută din Vimetco 
Trading şi 99 la sută din Vimetco Management Romania. de la Vimetco. Aceste achiziţii vor fi contabilizate ca 
tranzacţii sub control comun şi, drept urmare, atunci când Grupul va întocmi primul set de situaţii financiare 
interimare şi anuale consolidate după aceste achiziţii , Vimetco Trading şi Vimetco Management Romania vor fi 
consolidate ca şi cum achiziţiile ar fi intervenit la începutul celei mai recente perioade prezentate. 

În mai 2018, Alum a intrat în două facilităţi de credit pentru o sumă totală de 25 milioane USD, garantate cu 
imobilizări corporale, stocuri, conturi curente şi creanţe care sunt rambursabile până în anul 2023, cu o perioadă 
de graţie de 2 ani Contractele de Împrumut ale Alum. Împrumuturile vor fi folosite pentru sprijinirea 
programului privind cheltuielile de capital ale Grupului pentru anul 2018 . În data de 15 iunie 20 I 8, o sumă 
totală de 15 milioane USD a fost trasă din Contractele de Împrumut ale Alum. A se vedea "Contracte 
Semnificative- Contractele de Împrumut ale Afum." 

Pe data de 25 iunie 2018, Grupul şi-a închis una din unităţile de laminare la rece pentru activităţi de întreţinere 
programată şi modernizare, pentru o perioadă estimată la aproximativ patru luni, până la data de 25 octombrie 
2018. Drept urmare, Grupul va înceta producţia de striate din aliaje moi medii de aluminiu, plăci moi şi medii 
de 6,35 mm, anumite produse placate şi anumite produse obţinute la rece. Se estimează că, împreună, aceste 
limitări vor scădea capacitatea totală de producţie pentru produse obţinute la rece cu aproximativ 1.250 tone/ 
lună şi vor avea un impact corespunzător în veniturile obţinute din vânzările de PLP pentru întreg anul 2018. 

În decursul perioadei de două luni încheiate la 31 mai 2018, Grupul a înregistrat în general venituri şi profit 
operaţional consistente, reflectând preţurile LME mai ridicate ale aluminiului , dar un profit net semnificativ mai 
redus pentru această perioadă, comparativ cu aceeiaşi perioadă de două luni din anul anterior, ca urmare a 
evaluării la valoare justă a opţiunilor Grupului după 31 martie 2018 şi a pierderilor din diferenţe de curs valutar 
af~~~k'!frtpcil···.-. :,,,_ uturil~r Grupului denominate în valută, generate de deprecierea RON faţă de USD de-a lungul 
~ badei q.1,-,do .• lum. 

~ ~--. 1:ţ/t ~'::, 
~ ,f'..;:'!'\ .... :•. •'\ i" 
:ct ~ r)f,:".!~ !; ·•.. ~,.. 
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Rezultatele operaţiunilor 

Comparaţia dintre perioadele de trei luni Încheiate la 31 martie 2018 şi 2017 

Tabelele următoare prezintă elementele situaţiei consolidate de profit sau pierdere şi a rezultatului global al 
Grupului pentru perioadele de trei luni încheiate la data de 31 martie 2018 şi 2017: 

Situaţia consolidată de profit sau pierdere şi a rezultatului global 
Venituri .. ........ . 
Costul bunurilor vândute 

Profitul brut 

Cheltuieli generale, administrative şi de desfacere 
Alte venituri operaţionale ... . 
Alte cheltuieli operaţionale .. . 

Rezultat operaţional (EBITi 1 
> 

Cheltuieli cu dobânzile 
Câştiguri nete din instrumente financiare derivate 
Alte costuri financiare (nete) ... 
Diferenţe nete de curs valutar .. 

Rezultat înainte de impozitare . 

Impozit pe profit . . . 

Rezultatul perioadei 

Alte elemente ale rezultatului global, nete de impozitare 

Categorii care nu vor fi reclasificate ulterior în contul de profit sau pierdere 
Reevaluări privind beneficiile post-angajare .......... .. .. .. . ..... . 
Impozit pe profit pentru categorii care nu vor fi reclasificate ........ ... . 

Categorii care ar putea fi reclasificate ulterior în contul de profit sau pierdere 
Diferenţe de curs valutar aferente convertirii operaţiunilor din străinătate 
Total alte elemente ale rezultatului global, nete de impozit 

Total rezultat global aferentperioadei .............. . 

Perioada de trei luni 
încheiată la 31 martie 

(neauditată) 

2018 2017 

(mii RON) 

749.242 681.432 
(581.920) (510.791) 

167.322 170.641 

(66.341) (52.200) 
2.023 2.210 

(1.579) ( 1.275) 

101.425 119.376 

(9 .604) (13 .238) 
54.052 87 
(3.563) (1.916) 
7.836 2.950 

150.146 107.259 

(25 .525) (17.040) 

124.621 90.219 

128.106 87.878 

(I) EBIT este calculat ca rezultat înainte de impozitare plus cheltuieli cu dobânzile , câştiguri nete din instrumente financiare derivate, 
alte costuri financiare (nete) şi diferenţe nete de curs valutar. 

Venituri 

Pentru perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2018, veniturile din contractele cu clienţii au crescut cu 
67.810 mii RON, sau 10 la sută, la 749.242 mii RON de la 681.432 mii RON în perioada de trei luni încheiată 
la 31 martie 2017. Această creştere s-a datorat în primul rând unei creşteri a preţului mediu de cotaţie LME al 
aluminiului în perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2018 cu 308 USD pe tonă, sau 17 la sută, la 2.159 
USD pe tonă de la 1.851 USD pe tonă în aceeaşi perioadă a anului 2017. În plus, Grupul a reuşit să obţină 
prime mai ridicate pentru produsele din aluminiu primar şi procesat, şi şi-a îmbunătăţit gama de produse, 
profitând de o cerere mai mare de sârmă, ceea ce a generat venituri relativ mai mari din vânzarea de aluminiu 
primar în perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2018, comparativ cu perioada de trei luni încheiată la 
31 martie 2017. Cu toate acestea, creşterea în preţurile LME a fost parţial compensată de deprecierea USD faţă 
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de RON în perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2018. Tabelul următor prezintă volumele de vânzări de 
aluminiu primar, aluminiu procesat ş i alte vânzări ale Grupului pentru perioadele indicate. 

Perioada de trei luni încheiată la 31 martie (neauditată) 

Produs 2018 2017 

(% din (% din 
(tone) (mii RON) venituri) (tone) (mii RON) venituri) 

Aluminiu primar 33.112 320.283 43 31.256 284.687 42 
Aluminiu procesat 27.288 367.972 49 29.232 367.486 54 
Alte vânzăr{ 1 l 60.987 8 29.259 4 

Total . . . . . .. . 60.400 749.242 100 60.488 681.432 100 
;;;;;;;;;;;;;;; --- ;;;;;;;;;;;;;;; ---

(I ) Alte vânzări constau în primul rând din venituri din vânzări de bauxită şi alumină . 

În perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2018, vânzările de aluminiu primar către terţe părţi au crescut 
uşor cu 1.856 tone, sau 6 la sută, la 33 . 112 tone, de la 31 .256 tone în aceeiaşi perioadă din anul 2017, 
veniturile din vânzări ridicându-se la 320.283 mii RON în perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2018, 
comparativ cu 284.687 mii RON în aceeiaşi perioadă din anul 20 I 7, reflectând în primul rând creşterea 

vânzărilor de sârmă, datorată revenirii cererii în sectorul cablurilor. Creşterea vânzărilor de aluminiu primar a 
reflectat de asemenea vânzările crescute de bare către clienţi externi comparativ cu o mai mare cantitate de bare 
utilizată pentru satisfacerea cerinţelor interne, în perioada de trei luni încheiata la 31 martie 2017. Împreună, 
vânzările crescute ale acestor două categorii de produse au compensat în mare parte vânzările scăzute de 
lingouri, care au fost aproape zero în perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2018, reflectând orientarea 
gamei de produse a Grupului către produse cu valoare adăugată mare. 

Veniturile din vânzările de aluminiu procesat către terţi a produselor din aluminiu procesat au crescut uşor cu 
486 mii RON la 367.972 mii RON, în perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2018, de la 367.486 mii RON 
în aceeaşi perioadă a anului 2017. În timp ce veniturile au rămas aproximativ constante, volumul de aluminiu 
procesat vândut către terţi a scăzut cu 7 la sută, de la 29.232 tone în perioada de trei luni încheiată la 31 martie 
2017 la 27.288 tone în aceeaşi perioadă în 2018. Scăderea volumelor de aluminiu procesat vândute a fost 
determinată în primul rând de o scădere a vânzărilor de plăci şi benzi , care s-a datorat în principal unei 
perioade de reparaţii planificate la divizia de aluminiu procesat în luna decembrie a anului 2017, ceea ce a 
condus la amânarea anumitor livrări . De asemenea, volumele de vânzări au crescut în perioada de trei luni 
înche ·~v"ta,-:ţ.:l~martie 2017 ca urmare a trendului crescător a cotaţiilor LME, astfel încât unii dintre clienţii 
G , ptilui au cd dat cantităţi mai mari în acea perioadă în anticiparea unor preţuri viitoare mai mari . 

Q/ ' 'ftr„ O:(' 
ni~t51._· alte\v,ânzări către terţe părţi au crescut cu 31.728 mii RON, sau cu 108 la sută, la 60.987 mii 

_ ~fl,.p~~11a de trei luni încheiată la 31 martie 2018, de la 29.259 mii RON în aceeiaşi perioadă a anului 
~7. M'~astă creştere a fost detern1inată în primul rând de veniturile mai mari din vânzări de alumină către 

te ;- -bpărţi, d~Ja 1'2.31 O mii RON în perioada de trei luni încheiată la 3 I martie 2017 la 42. 728 mii RON în 
~·ceeia :-i-ferfoadă din 2018, reflectând în primul rând creşterea producţiei de alumină a Grupului, ca rezultat al 
oportunităţilor de piaţă existente şi al unor preţuri mai ridicate ale aluminei . În perioada de trei luni încheiată 
la 31 martie 2018, veniturile din vânzările de bauxită către terţi au crescut la 16.556 mii RON, de la 15.0 I O mii 
RON în perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2017, reflectând în primul rând o calitate îmbunătăţită a 
bauxitei extrase, care a putut fi vândută la preţuri mai ridicate. 
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Costul bunurilor vdndute 

Tabelul următor prezintă componentele principale ale costului bunurilor vândute ale Grupului pentru perioada 
de trei luni încheiată la 31 martie 20 I 8 şi 2017 : 

Perioada de trei luni încheiată la 31 martie (neauditată) 

2018 2017 

% din costul % din costul 
total al total al 

(mii RON) vânzărilor (mii RON) vânzărilor 

Date privind costul bunurilor vândute 
Electricitate, apă şi gaze 231 .375 40 217.530 43 
Materii prime . .. . 166.266 29 129.222 25 
Consumabile ..... 28.870 5 27.571 5 
Costuri de personal 54.178 9 54.123 11 
Amortizare 29. 181 5 31 .950 6 
Altele 72.050 12 50.395 10 
Total 581.920 100 510.791 100 

În perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2018, costul bunurilor vândute a crescut cu 71.129 mii RON, sau 
14 la sută, la 581.920 mii RON de la 510.791 mii RON în perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2017. 
Această creştere s-a datorat în primul rând unei activităţi crescute a Grupului (constând în creşterea producţiei 
de aluminiu primar şi procesat precum şi a producţiei de alumină şi bauxită) precum şi unei ajustări pentru 
deprecierea stocurilor. 

În mare parte, această creştere a fost datorată unei creşteri a costurilor cu electricitatea, apa şi gazul cu 13 .845 
mii RON sau 6 la sută, de la 217.530 mii RON în perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2017 la 231.375 
mii RON în perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2018, ca urmare a unei creşteri a preţului electricităţii şi 
a unei creşteri a cantităţii de aluminiu electrolitic produs şi utilizat pentru realizarea produselor finite. Costul 
materiilor prime a crescut, de asemenea, cu 37.044 mii RON, sau 29 la sută, de la 129.222 mii RON în 
perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2017 la 166.266 mii RON în aceeaşi perioadă a anului 2018, ca 
urmare a creşterii preţurilor de cumpărare ale unora dintre materiile prime, în special deşeu de aluminiu, cocs 
petrol calcinat, smoală şi fluorură de aluminiu. Creşterea costului bunurilor vândute a reflectat de asemenea o 
creştere a cheltuielilor cu ajustările pentru deprecierea stocurilor de 13 .576 mii RON, de la un venit din 
reversarea ajustărilor pentru depreciere de 4.127 mii RON pentru perioada de trei luni încheiată la 31 martie 
2017 la o cheltuială de 9.449 mii RON în aceeiaşi perioadă a anului 2018 . Această variaţie _a· fost legată în 
primul rând de reducerea valorii contabile a stocurilor ca rezultat al variaţiei preţului LME în cadrul erioadei 
relevante. 1>\)C Zi »f.i!4l<t>~ 

.. (<• ~ti ~ 
Comparativ cu primele trei luni ale anului 2017, creşterea costului bunurilor vândute a fo {'mdctt~ \l~.c~ : 
creşterea veniturilor din vânzări (reprezentând o creştere de 14 la sută a costului bunurilor 'l ~d.'!!i~~~ti~ j 
cu un procent de 1 O la sută de creştere a veniturilor). Deprecierea USD şi Euro faţă de RON , rrt'~ţ.~SUflo/ 
denominate o parte semnificativă din vânzările Grupului, a avut tendinţa să reducă valoarea ~ţimată î;RQ- -
în raport cu cosh1l bunurilor vândute, care este antrenat în principal în RON. ' .:, .. . \ ·l· 

Profit brut 

Ca urmare a factorilor de mai sus, în perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2018, profitul brut al Grupului 
a scăzut cu 3.319 mii RON, sau 2 la sută, la 167.322 mii RON, de la 170.641 mii RON în perioada de trei luni 
încheiată la 31 martie 2017. 

Cheltuieli generale, administrative şi de desfacere 

În perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2018, cheltuielile generale, administrative şi de desfacere au 
crescut cu 14.141 mii RON, sau 27 la sută, la 66.341 mii RON de la 52 .200 mii RON în perioada de trei luni 
încheiată la 31 martie 20 I 7. Această creştere s-a datorat în primul rând unei creşteri a costurilor cu personalul 
ca urmare a unei creşteri a fondului de salarii datorate renegocierii contractului colectiv de muncă şi a anumitor 
prime pentru bună performanţă, acordate către personalul Grupului în perioada de trei luni încheiată la 
31 martie 2018. 
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Alte venituri operaţionale 

În perioada de trei luni încheiată la 3 I martie 2018, valoarea altor venituri operaţionale a scăzut cu 187 mii 
RON, sau 8 la sută, la 2.023 mii RON, de la 2.210 mii RON în perioada de trei luni încheiată la 31 martie 
2017. 

Alte cheltuieli operaţionale 

În perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2018, valoarea altor cheltuieli operaţionale a crescut cu 304 mii 
RON, sau 24 la sută, la 1.579 mii RON, de la 1.275 mii RON în perioada de trei luni încheiată la 31 martie 
2017. Această creştere s-a datorat în primul rând pierderii înregistrate la cedarea imobilizărilor corporale, în 
legătură cu scoaterea din gestiune a activelor vechi de către mai multe societăţi din cadrul Grupului . 

Cheltuieli cu dobânzile 

Pentru perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2018, cheltuielile cu dobânzile au scăzut cu 3.634 mii RON, 
sau 27 la sută, la 9.604 mii RON de la 13.238 mii RON în aceeaşi perioadă a anului 2017. Această scădere a 
reflectat un sold restant mai scăzut al împrumuturilor totale şi datoriilor de leasing financiar, în urma plăţilor 
ratelor în timpul perioadei de trei luni încheiate la 31 martie 2018, împreună cu o capitalizare mai mare a 
costurilor împrumuturilor utilizate pentru investiţii în perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2018, 
comparativ cu aceeiaşi perioadă din anul 2017. 

Câştiguri nete din instrumente financiare derivate 

În perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2018 câştigurile nete din instrumentele financiare derivate au 
crescut cu 53.965 mii RON până la un câştig de 54.052 mii RON, de la 87 mii RON în perioada de trei luni 
încheiată la 31 martie 2017. Creşterea a reflectat impactul opţiunilor încheiate de Grup cu instituţii financiare 
cu privire la aproximativ 92.000 tone de aluminiu, pentru care, în perioada de trei luni încheiată la 31 martie 
2018 Grupul a înregistrat un câştig net nerealizat de 51.029 mii RON rezultat din marcarea la piaţă a acestor 
opţiuni la data de 31 martie 2018 şi un câştig net realizat de 3.023 mii RON din exercitarea opţiunilor în 
primele 3 luni ale anului 2018. 

Alte costuri financiare (nete) 

În perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2018, valoarea altor costuri financiare nete a crescut cu l.64 7 mii 
R ~-ln;~piţrdere de 3.563 mii RON, de la o pierdere de 1.916 mii RON în perioada de trei luni încheiată la 

41
~ martie_~~ I ?'.'.l•ceastă c~eşt:r~ a r~flect~t în primul rând cr~~~erea c~_ntractelor de factoring încheiate_ de Grup, 

~ ~~~~.~P:mctpal de v~nzan ~~1 man, c_u sco~ul _a~openm _v~lom creanţelor către un număr _mai mare de 
\ţh~ Cţt,ll',C:l! a ~ezultat m com1s1oane mai man plat1te cu pnvrre la aceste contracte de factonng. 
"' f' ,,.- , 
-,.-:: . t'.') "'-'- " / 

~- t,.'I i 
"J;ţenţe nete de curs valutar 

„ pn 

Pentru rioada de trei luni încheiată la 3 I martie 2018, diferenţele nete de curs valutar au crescut cu 4.886 mii 
RON, sau 166 la sută, la o valoare a câştigurilor de 7.836 mii RON de la un câştig de 2.950 mii RON în 
perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2017. Această creştere s-a datorat în primul rând aprecierii mai mari 
a RON faţă de dolarul SUA în cadrul perioadei de trei luni încheiate la 31 martie 2018, comparativ cu aceeiaşi 
perioadă din anul 2017. 

Rezultat înainte de impozitare 

Ca urmare a factorilor de mai sus, în perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2018, rezultatul înainte de 
impozitare a crescut cu 42.887 mii RON, sau 40 la sută, la 150. 146 mii RON, de la 107.259 mii RON în 
perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2017. 

Impozit pe profit 

Pentru perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2018, cheltuiala cu impozitul pe profit a crescut cu 8.485 mii 
RON, sau 50 la sută, la 25 .525 mii RON, de la 17.040 mii RON în perioada de trei luni încheiată la 31 martie 
2017. Această creştere a impozitului pe profit a reflectat îmbunătăţirea rezultatelor Grupului înainte de 
impozitare. 
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Rezultatul perioadei 

Ca urmare a factorilor de mai sus , profitul pentru perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2018 a crescut cu 
34.402 mii RON, sau 38 la sută, la 124.621 mii RON, de la 90.219 mii RON în perioada de trei luni încheiată 
Ia 31 martie 2017. 

Afte elemente ale rezultatului global, nete de impozitare 

Categoriile care nu vor fi reclasificate ulterior în contul de profit sau pierdere s-au ridicat la valoarea de 13 mii 
RON ( cheltuială) şi 7 mii RON ( cheltuială) pentru perioada de trei luni încheiată la 3 I martie 2018 şi , 

respectiv, 20 I 7, constând din reevaluări privind beneficiile post-angajare. Categoriile care ar putea fi 
reclasificate ulterior în contul de profit sau pierdere s-au ridicat la valoarea de 3.498 mii RON venit pentru 
perioada de trei luni încheiată la 31 martie 20 I 8, şi 2.334 mii RON ( cheltuială) pentru perioada de trei luni 
încheiată la 31 martie 2017, şi au constat în primul rând în diferenţe de curs valutar aferente convertirii 
operaţiunilor Grupului din Sierra Leone. 

Total rezultat global aferent perioadei 

Ca urmare a factorilor de mai sus , în perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2018, rezultatul total global 
aferent perioadei a crescut cu 40.228 mii RON, sau 46 la sută, la 128.106 mii RON, de la 87 .878 mii RON în 
aceeaşi perioadă a anului 2017. 
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Comparaţia exerciţiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2017, 2016 şi 2015 

Tabelele u1mătoare prezintă situaţia consolidată de profit sau pierdere a şi a rezultatului Global al Grupului 
pentru exerciţiile financiare încheiate la 31 decembrie 2017, 2016 şi 20 I 5: 

Situaţie consolidată de profit sau pierdere şi a rezultatului global 
Venituri .. .. .. ... . . 
Costul bunurilor vândute 
Profit brut ..... . .. . 

Cheltuieli generale, administrative şi de desfacere 
Alte venituri operaţionale ... . 
Alte cheltuieli operaţionale .. . 
Rezultat operaţional (EBIT)° > 

Cheltuieli cu dobânzile 
Câştiguri/(pierderi) din instrumente financiare derivate încorporate 
Alte costuri financiare (neteP> 
Diferenţe nete de curs valutar . 
Rezultat înainte de impozitare 

Impozit pe profit 
Rezultatul perioadei 

Alte elemente ale rezultatului global, nete de impozitare 

Categorii care nu vor fi reclasificate ulterior În contul de profit 
sau pierdere 

Reevaluări privind beneficiile post-angajare ....... .. . 
Impozit amânat aferent reevaluării beneficiilor post-angajare 

Categorii care ar putea fi reclasificate ulterior În contul de profit 
sau pierdere 

Di ----:văe~rs valutar aferente convertirii operaţiunilor din 
ud -· -t t ,;"';-. ,:Ait~)t~ ~~e · ;e~~l~a·t~~~; ~l~~~I: ~~t~ ·d~ · i~~~~i~ : : : : 

i'otiMP~~,al· gtjiat aferent penoadet .. . .... . . .. . . 
'< , 

Exercitiul financiar încheiat 
la 31 decembrie 

2017 

2.726.272 
(2.038.400) 

687.872 

(256.172) 
14.706 
(7.460) 

438.946 

(50.917) 

(9.229) 
32.727 

411.527 

(20.421) 
391.106 

(4.221) 
627 

(8.435) 

(12.029) 
379.077 

2016 
(mii RON) 

2.302.803 
(1.935.103) 

367.700 

(212.055) 
17.791 
(6.770) 

166.666 

(57.717) 
(12.811) 
(I 1.070) 

(3 .859) 
81.209 

(9 .713) 
71.496 

(348) 
98 

(109) 

(359) 
71.137 

2015 

2.422.759 
(2.017.193) 

405.566 

(212.158) 
28.193 

(35 .694) 
185.907 

(57.488) 
(62.638) 

1.588 
(56.197) 
11.172 

(11.190) 
(18) 

7,041 
(1.102) 

(24.755) 

(18.816) 
(18.834) 

"I:,, EBIT este calculat ca rezultat înainte de impozitare plus cheltuieli cu dobânzile, câştiguri nete din instrumente financiare derivate, 
ltQ"&~t~r.!. financiare (nete) şi diferenţe nete de curs valutar. 

(2) În Situaţiile Financiare ale anului 2017, datele comparative pentru anul 2016 au fost reclasificate în conformitate cu prezentarea 
adoptată în 2017, care a fost diferită de prezentarea din Situaţiile Financiare ale anului 2016 . Sumele anterior clasificate ca "Alte 
(pierderi)/ câştiguri financiare/ nete" au fost redenumite " Alte costuri financiare (nete)" şi o sumă de 8.776 mii RON, 
reprezentând comisioane plătite de Grup în legătură cu contractele de factoring , anterior inclusă în categoria "Cheltuieli cu 
dobânzile" pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016, a fost inclusă în categoria " Alte costuri financiare (nete)". 
Suma prezentată în categoria "Alte costuri financiare ( nete)" pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015 nu include 
comisioanele plătite de Grup cu privire la contractele de factoring , în sumă de 11.105 mii RON, care au fost incluse în categoria 
"Cheltuieli cu dobânzile" în Situaţiile Financiare aferente anului 2015 . Dacă sumele aferente anului 2015 ar fi fost prezentate în 
conformitate cu metodologia adoptată în cadrul Situaţiilor Financiare aferente anului 2017, "Cheltuieli cu dobânzile" pentru 
exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015 ar fi fost o cheltuială netă de 46.383 mii RON, în loc de 57.488 mii lei şi 

"Alte costuri financiare (nete)" ar fi fost o cheltuiala netă de 9 .517 mii RON, în loc de un venit net de 1.588 mii RON, cum a 
fost prezentat iniţial în Situaţiile financiare aferente anului 2015. 

Venituri 

În exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017, veniturile au crescut cu 423.469 mii RON, sau 18 la sută, 
la 2.726.272 mii RON, de la 2.302.803 mii RON în exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016. 
Veniturile au scăzut în 2016 cu 119.956 mii RON, sau 5 la sută, de la 2.422.759 mii RON în exerciţiul 

financiar încheiat la 31 decembrie 2015 . Creşterea veniturilor în perioada 2016-2017 şi scăderea din perioada 
2015-2016 au fost determinate în primul rând de fluctuaţiile preţului mediu LME al aluminiului, care în 2017 a 
crescut cu 364 USD pe tonă, sau 23 la sută, la 1.969 USD pe tonă de la 1.605 USD pe tonă în 2016, prin 
comparaţie cu o scădere de 56 USD pe tonă, sau 3 la sută, de la 1.661 USD pe tonă în 2015 . Scăderea din 
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perioada cuprinsă între 2015 şi 2016 a fost detenninată şi de o cerere şi prime scăzute pentru anumite categorii 
de produse, reflectând condiţii generale de piaţă. 

Tabelul unnător prezintă infonnaţii privind volumele şi veniturile din vânzările de aluminiu primar, aluminiu 
procesat şi alte vânzări ale Grupului pentru exerciţiile financiare încheiate la 31 decembrie 2017, 2016 şi 2015. 

Exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 

Produs 2017 2016 2015 

(% din (mii (% din (mii (% din 
(tone) (mii RON) venituri) (tone) RON) venituri) (tone) RON) venituri) 

Primar 122.561 1.146.216 42% 126.745 1.016.026 44% 117.567 1.065 .056 44% 
Procesat ..... 107.471 1.390.247 51% 100.590 I. 178.094 51% 100.217 1.272.945 53% 
Alte vânzăr{ 1 l 189.809 7% 108.683 5% 84.758 3% 
Total .. .. . 230.032 2.726.272 100% 227.335 2.302.803 100% 217.784 2.422.759 100 

(I) Alte vânzări constau în principal în venituri din vânzări de bauxită şi alumină . 

Volumul de aluminiu primar vândut terţilor a scăzut uşor cu 4.184 tone, sau 3 la sută, la 122.561 tone în 2017 
de la 126.745 în 2016. Această scădere a reflectat strategia Grupului de a se concentra pe PVAM şi PVAFM pe 
măsură ce Grupul şi-a crescut producţia de aluminiu procesat, ceea ce a necesitat utilizarea pe plan intern a 
unei mai mari cantităţi de aluminiu primar care altfel ar fi fost vândut terţilor. Schimbarea cu privire la 
aluminiul primar vândut terţilor în 2016 a reprezentat o creştere de 9.178 tone sau 8 la sută, de la 117.567 tone 
în 2015. 

Veniturile din vânzările de aluminiu primar către terţi a crescut cu 130.190 mii RON, sau 13 la sută, la 
l.l46.216 mii RON în 2017, de la 1.016.026 mii RON în 2016. Această modificare a reflectat preţul mediu în 
general mai mare al aluminiului pe LME în 2017, care a făcut mai mult decât să compenseze volumele scăzute 
ale vânzărilor de aluminiu primar în acelaşi an precum şi nivelul relativ mai redus al primelor produselor. 
Veniturile din vânzarea de aluminiu primar către terţi în 2016 a scăzut cu 49.030 mii RON, sau 5 la sută, de la 
1.065.056 mii RON în 2015. Acestă modificare a reflectat primele mai scăzute ale produselor precum şi preţul 

mediu în general mai mic al aluminiului pe LME în 2016, care a compensat volumele crescute ale vânzărilor de 
aluminiu primar în anul 2016. 

Volumul de aluminiu procesat vândut terţilor a crescut cu 6.881 tone, sau 7 la sută, la 107.471 tone în 2017 
de la I 00.590 tone în 2016. Volumul în 2016 a reprezentat o uşoară creştere de 373 tone, de 0,4 la sută, de la 
I 00.217 tone în 2015. Aceste creşteri au fost în primul rând detenninate de creşterea vânzărilor de plăci în 
legătură cu concentrarea atenţiei Grupului pe creşterea vânzărilor de PVAM şi PVAFM. În consecinţă, venitul 
din vânzările de aluminiu procesat către terţi din 2017 se ridica la 1.390.247 mii RON, ceea ce a~ , 
creştere de 212.153 mii RON, sau 18 la sută, de la 1.178.094 mii RON în 2016. Câştigul din· feţur~ LME ~c3\ 
mai ridicate în anul 2017 comparativ cu anul 2016 au fost parţial compensate de primele ţîiai . ~~!c! ;;; 

produselor. Veniturile din vânzările de aluminiu procesat către terţi din 2016 a reprezentat o scrJe~~J\ţij\ţt ; 
mii RON, sau 7 la sută, de la 1.272.945 mii RON în exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrÎ'e"~Ol5;~RYJ;ipiP ./ 
ce volumele au crescut în 20 I 6, această creştere a fost mai mult decât compensată prin prim mai mici, .~<:, 
lumina condiţiilor de piaţă generale nefavorabile de pe pieţele globale de aluminiu. '· ~ 

Veniturile din alte vânzări către terţe părţi au crescut cu 81.126 mii RON, sau cu 75 la sută, la 189.809 mii 
RON în 2017, de la 108.683 mii RON în 2016. Veniturile din alte vânzări către terţe părţi în 2016 au 
reprezentat o creştere de 23.925 mii RON, sau 28 la sută, de la 84.758 mii RON în 2015. Creşterea de la 2016 
la 2017 a reflectat creşterea veniturilor din vânzările de alumină către terţe părţi de la 69.240 mii RON la 
I 08.948 mii RON, în principal ca unnare a creşterii producţiei de alumină a Grupului, în lumina oportunităţilor 
de piaţă existente şi a preţurilor mai mari ale aluminei precum şi ca unnare a creşterii veniturilor din vânzarea 
de bauxită către terţe părţi de la 32.467 mii RON la 74.406 mii RON (în baza oportunităţilor de piaţă existente 
şi reflectând îmbunătăţirea calităţii bauxitei extrase care a putut fi vândută la preţuri mai ridicate). Aceeiaşi 
tendinţă a fost observată în creşterea de la 2015 la 2016 a veniturilor din vânzarea aluminei către terţe părţi de 
la 57.448 mii RON la 69.240 mii RON, precum şi în creşterea vânzărilor de bauxită către terţe părţi de la 9.815 
mii RON la 32.467 mii RON. 
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Costul bunurilor vândute 

Tabelul unnător prezintă elementele-cheie ale costului bunurilor vândute de Grup pentru exerciţiile financiare 
încheiate la 31 decembrie 2017, 2016 şi 2015 . 

Exerciţiul financiar încheiat la J I decembrie 

2017 2016 2015 
% din costul % din costul % din costul 

total al total al total al 
(mii RON) vânzărilor (miiRON) vânzărilor (mii RON) vânzărilor 

Informaţii privind costul 
bunurilor vândute 

Electricitate, apă şi gaze 802.717 39 835.116 43 891.837 44 
Materii prime 588 .60 I 29 499.8 I 3 26 520.487 26 
Consumabile ...... . 115.611 6 114.128 6 114.686 6 
Costuri de personal ... 204.907 10 191.631 10 170.371 8 
Amortizare şi depreciere 119.579 6 118.422 6 109.813 5 
Altele 206.985 10 175.993 9 209.999 10 

Total ............ 2.038.400 100 1.935.103 l00 2.017.193 l00 
= = = 

În exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017, costul bunurilor vânpute a crescut cu 103.297 mii RON, 
sau 5 la sută, la 2.038.400 mii RON de la 1.935.103 mii RON în exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 
2016. Suma în 2016 a fost o scădere de 82.090 mii RON, sau 4 la sută, de la 2.017.193 mii RON în exerciţiul 
financiar încheiat la 31 decembrie 2015 . Comparativ cu 2016, creşterea costului vânzărilor din 2017 a fost mai 
mică decât creşterea veniturilor în aceeaşi perioadă, la 5 la sută faţă de o creştere a veniturilor de 18 la sută, 
reflectând o mai mică volatilitate a costurilor de producţie comparativ cu volatilitatea preţului aluminiului pe 
LME, ţinând cont de natura relativ fixă a costurilor Grupului. Scăderea costului bunurilor vândute în 2016 a 
fost mai mică decât scăderea vânzărilor în aceeaşi perioadă 

Creşterea costului vânzărilor în 2017 a reflectat în primul rând o creştere a costurilor materiilor prime, cu 
88 .787 mii RON, sau 18 la sută, de la 499.813 mii RON în 2016 la 588.601 mii RON în 2017, ca unnare a 
unei creşteri a preţurilor de cumpărare ale materiilor prime, precum deşeuri achiziţionate, smoală şi fluorură de 
al1J1.1ţ~.i¼i,.precum şi ca umrnre a creşterii vânzărilor de aluminiu procesat cu aproape 7.000 tone, sau 7 la sută, 
~â~para"tW-t :, anul 2016. Deoarece preţul pentru deşeuri achiziţionate din piaţă este legat de LME, evoluţia 

J P<Ji!t~-~-!\)!re~. ilor LME din 2017, comparativ cu 2016, a influenţat preţul pentru deşeuri achiziţionate, care a 
g c~tttl~ f.84~ SO/tonă de la 1.530 USD/tonă în 2016 . Scăderea costului vânzărilor în perioada 2015-2016 a 
% f~p~ihată în primul rând de o scădere a costului energiei, apei şi gazelor cu 56 .721 mii RON, sau 6 la 
°'?Jută, la 835.lt6 mii RON în 2016 de la 891.837 mii RON în 2015 . Scăderea costurilor cu energia a fost 

•riţ),uită unui' impact scăzut asupra Grupului a eco-taxelor din România, datorită exceptărilor acordate 
Societăţii, Alum şi Vimetco Extrusion în iunie 20 I 5. A se vedea ,,"Aspecte de reglementare- Promovarea 
surselor regenerabile pentru producerea de energie " şi ,,Aspecte de Reglementare-Exceptările Grupului de la 
Cotele de CIi'' . Scăderea de la 2015 la 2016 a fost, de asemenea, datorată unei scăderi a costului materiilor 
prime cu 20.674 mii RON, sau 4 la sută, la 499.813 mii RON în 2016, de la 520.487 mii RON în 2015 , în 
legătură cu scăderea preţului pentru anumite materii prime precum cocs şi deşeuri achiziţionate, ca unnare a 
unor condiţii de piaţă favorabile . 

Profit brut 

Ca urmare a factorilor de mai sus , în exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017, profitul brut a crescut 
cu 320.172 mii RON sau 87 la sută, atingând valoarea de 687.872 mii RON de la 367.700 mii RON în 
exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016 . Profitul brut în 2016 a scăzut cu 37 .866 mii RON sau 9 la 
sută faţă de suma de 405 .566 mii RON înregistrată în exerciţiul financiar încheiat la 3 I decembrie 2015 . 

Cheltuieli generale, administrative şi de desfacere 

În exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017, cheltuielile generale, administrative şi de desfacere au 
crescut cu 44.117 mii RON sau 21 la sută, până la 256.172 mii RON de la 212.055 mii RON în exerciţiul 

financiar încheiat la 31 decembrie 2016. Suma din 2016 reprezintă o uşoară scădere de I 03 mii RON sau O, I la 
sută faţă de suma de 212.158 mii RON înregistrată în exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015. 
Creşterea înregistrată în perioada cuprinsă între 2016 şi 2017 a reflectat în principal creşterea costurilor cu 
personalul cu 35.010 mii RON, care s-a datorat în principal unui provizion în valoare de 25 .516 mii RON, 
inclus în cheltuielile cu personalul în 2017 şi constituit în conformitate cu contractul colectiv de muncă şi cu 
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hotărârile adunării generale a acţionarilor Societăţii cu privire la remuneraţia conducerii în legătură cu 
performanţa Grupului în 2017 . În plus, creşterea costurilor cu personalul în anii 2016 şi 2017 a reflectat creşteri 
regulate ale salariilor în conformitate cu contractele colective de muncă şi reglementările aplicabile privind 
salariul minim. 

Alte venituri operaţionale 

În exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017, valoarea altor venituri operaţionale a scăzut cu 3.085 mii 
RON sau 17 la sută până la 14.706 mii RON de la 17.791 mii RON în exerciţiul financiar încheiat la 
31 decembrie 2016. Suma din 2016 reprezintă o scădere de 10.402 mii RON sau 3 7 la sută faţă de suma de 
28.193 mii RON înregistrată în exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015 . Scăderea înregistrată în 2017 
comparativ cu 2016 a reflectat în principal venitul unic înregistrat în 2016 din reluarea provizioanelor 
neutilizate de 4.973 mii RON. Aceste provizioane fuseseră înregistrate în anii anteriori pentru litigii civile 
privind drepturi de proprietate intelectuală, care au fost reversate în 2016 ca urmare a soluţionării litigiului. 
Scăderea în perioada-2015-2016 s-a datorat în principal unui câştig de 13.040 mii RON în 2015 reprezentând 
datorii acumulate în perioade anterioare pentru anumite taxe şi impozite locale, care au fost reversate în 2015 în 
urma unui audit fiscal la nivelul subsidiarei Grupului din Sierra Leone. 

Alte cheltuieli operaţionale 

În exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017, valoarea altor cheltui.eli operaţionale a crescut cu 690 mii 
RON sau 10 la sută, atingând valoarea de 7.460 mii RON, de la valoarea de 6.770 mii RON înregistrată în 
exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016. Suma în 2016 a reprezentat o scădere cu 28.924 mii RON 
sau 81 la sută comparativ cu suma de 35.694 mii RON înregistrată în exerciţiul financiar încheiat la 
31 decembrie 2015. Creşterea altor cheltuieli operaţionale înregistrată în perioada-2016-2017 s-a datorat în 
principal unei pierderi de 1.369 mii RON ca urmare a scufundării unei barje aferente operaţiunilor Grupului din 
Sierra Leone. Această pierdere a fost acoperită prin asigurare şi este reflectată în alte venituri operaţionale ca 
„ Venit din despăgubiri şi penalităţi" pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017. Scăderea din 
perioada 2015-20 I 6 s-a datorat în principal unui provizion în valoare de 21.239 mii RON înregistrat în 2015 ca 
unnare a recunoaşterii de către Societate a unei amenzi impuse acesteia de către Consiliul Concurenţei pentru o 
aşa-zisă înţelegere verticală pe piaţa energiei. Grupul a plătit amenda dar a contestat decizia Consiliului 
Concurenţei. A se vedea ,,Activitatea Grupului- Proceduri Judiciare". -"(,i,.DE sup~ 

..;:,- . /.• 
§ .A ·~ 

Cheltuielile cu dobânzile §- : ... 1.~
1 
~ , f.;. 

Pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017, cheltuielile cu dobânda au scăzut c ii.~~~ ; 
sau 12 la sută, până la 50 .917 mii RON de la 57. 717 mii RON în exerciţiul financiar încheiat '1, 1 be~ rie_/ 
2016. Cheltuielile cu dobânda au crescut în 2016 cu 229 mii RON sau 0,4 la sută, comparativ ~ -~,? .488 ~ ii1/ 
RON în 2015 . Scăderea cheltuielilor cu dobânzile din perioada 2016-2017 a fost datorată în prim~ n~ i 
variaţii de 4.336 mii RON, ce a reflectat o mai mare proporţie a costurilor suportate cu împrumuturile care au 
fost capitalizate în imobilizări corporale în derulare în 2017, în legătură cu proiecte co-finanţate prin Fondul 
European pentru Dezvoltare Regională în cadrul programului operaţional pentru competitivitate 2014--2020, 
constând în principal în proiecte de investiţii dedicate infrastructurii de cercetare pentru aplicaţii industriale de 
înaltă calitate. În plus, soldurile aferente datoriilor bancare au scăzut uşor ca urmare a plăţii anumitor 
împrumuturi . Cheltuielile cu dobânzile în 2017 şi 2016 au inclus, de asemenea, suma de 12.877 mii RON şi, 

respectiv, 13.426 mii RON, reprezentând costuri de tranzacţie aferente împrumuturilor obţinute sau prelungite 
în decembrie 2015, care sunt recunoscute pe durata fiecărei perioade de raportare sub formă de cheltuială cu 
dobânda în baza metodei dobânzii efective. În anul 2015 , costurile cu tranzacţiile recunoscute ca şi cheltuieli cu 
dobânzile în contul de profit şi pierdere pentru împrumuturi obţinute sau prelungite în anii anteriori au fost în 
sumă de 5.649 mii RON. Creşterea cheltuielilor cu dobânzile de la 2015 la 2016 a reflectat în principal o 
creştere a soldului mediu al împrumuturilor în curs datorată şi tragerii din cadrul unui împrumut contractat în 
decembrie 2016 şi aprecierii USD faţă de RON, parţial compensate de o descreştere a ratelor de dobândă şi de 
capitalizarea costurilor aferente împrumuturilor în imobilizările corporale în curs în anul 2016, în legătură cu 
proiecte cofinanţate prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. 

Câştiguri I (pierderi) din instrumente financiare derivate încorporate 

În 2017, Societatea nu a înregistrat câştiguri/(pierderi) din instrumente derivate încorporate. În 2016 Grupul a 
înregistrat o pierdere din instrumente derivate încorporate de 12.811 mii RON, ceea ce a reprezentat o scădere 
cu 49.827 mii RON sau 80 la sută, faţă de pierderea de 62 .638 mii RON înregistrată în exerciţiul financiar 
încheiat la 31 decembrie 2015 . Ambele pierderi au rezultat din modificarea valorii juste a instrumentului 
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derivat încorporat, inclus în Contracul pentru Electricitate 2005 . A se vedea "Factori semnificativi care 
afectează Rezultatele Operaţiunilor Grupului-Tranzacţii de hedging privind preţul mărfurilor". Grupul nu a 
recunoscut câştiguri I (pierderi) din instrumente derivate încorporate în 2017, în principal ca umrnre a 
exercitării de către Grup în 2016 a unei opţiuni incluse în Contractul pentru Electricitate 2005, care i-a permis 
Grupului să nu mai achiziţioneze energie în baza contractului respectiv începând cu 2017. Odată ce opţiunea a 
fost exercitată, valoarea justă a instrumentului derivat încorporat a fost înregistrată în contul de profit şi 

pierdere în categoria Câştiguri I (Pierderi) din instrumente derivate încorporate în 2016, fiind de 12.811 mii 
RON . Astfel, Grupul nu a avut instrumente derivate încorporate în sold la data de 31 decembrie 2016 şi 

31 decembrie 2017 şi , în consecinţă, nici câştiguri sau pierderi în 2017. 

Alte costuri financiare (nete) 

Pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017, valoarea altor costuri financiare (nete) a scăzut cu 
1.841 mii RON sau 17 la sută, atingând o valoare de 9 .229 mii RON de la I 1.070 mii RON în exerciţiul 

financiar încheiat la 31 decembrie 2016. Scăderea s-a datorat în principal unei pierderi nete de 5.021 mii RON 
suportată în 2016 din decontarea a unei serii de contracte de opţiuni de tip co Ilar, comparativ cu anul 20 I 7, în 
care nu au fost înregistrate asemenea pierderi . Scăderea în anul 2017 a fost parţial compensată de o creştere 
de 3 .11 O RON a corn isioanelor plătite cu privire la contractele de factoring . 

Pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 20 I 6, indicatorul Alte costuri financiare nete (denumite 
anterior „Alte câştiguri I (pierderi) financiare nete") s-a transfonnat într-D pierdere în valoare de 11.070 mii 
RON (după reclasificare, astfel cum s-a menţionat anterior în „Descrierea elementelor-rânduri ale situaţiilor 
financiare-Alte costuri financiare nete" ), de la un câştig de 1.588 mii RON în exerciţiul financiar încheiat la 
31 decembrie 2015 . 

Suma prezentată în anul 2015 în "Alte costuri financiare nete" nu a inclus comisioanele plătite de Grup cu 
privire la contractele de facto ring în sumă de 11.105 mii RON, care au fost incluse în elementul "Cheltuieli cu 
dobânzile". Cheltuielile cu comisioanele efectuate de Grup în anul 2016 cu privire la contractele de facto ring în 
sumă de 8.776 mii RON, au fost incluse în suma prezentată în "Alte costuri financiare (nete)" ca o informaţie 
comparativă a exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2016, inclusă în Situaţiile Financiare ale Grupului 
pentru anul 2017. Efectul pozitiv al scăderii de 2.329 mii RON a costurilor cu comisioanele plătite de Grup cu 
privire la contractele de factoring, de la 11.105 mii RON în 2015 la 8. 776 mii RON în 20 I 6, a fost compensată 
de pierderea netă de 5.021 mii RON antrenată în anul 2016 în legătură cu decontarea unor opţiuni de tip collar 
pe al .)jiu., ;;_ . 

<::>"' ~.,, .. 
/,q'tţ- . ✓)~•. : \ 

'ffereA ff.1~1,~ 6:'ctrs valutar 
O::. ·~• '-::•.:-Yi:-J. . :·J 
~ti;qi:e,R5fjţ!~I fin1nciar înche_i_at la 31 Decemb~ie 2017, _ câştigurile înregist~~te din ~ifer:nţel~ ~ete de ~~rs 

v iliitar s-au r1l:11cat la 32.727 m11 RON, comparativ cu o pierdere de 3.859 m11 RON 1nreg1strata m exerc1ţml 
fin • oi;ar încheiat la 31 decembrie 2016 şi o pierdere de 56. 197 mii RON înregistrată în exerciţiul financiar 
încheiat la 31 decembrie 2015 . Creşterea din perioada-2016-2017 s-a datorat în principal aprecierii RON faţă 
de USD din 2017, ceea ce a influenţat pozitiv situaţia financiară a Grupului în legătură cu conversia datoriilor 
denominate în valută (în principal împrumuturi denominate în USD) în RON, moneda de raportare a Grupului. 
Din contră, RON s-a depreciat faţă de USD în 2016 şi 2015, ceea ce a condus la pierderi rezultate din cursul de 
schimb valutar pentru Grup. Scăderea pierderilor nete din cursul de schimb valutar în perioada 2015-2016 a 
reflectat deprecierea relativ mai scăzută a RON faţă de USD la o rată mai mică în 2016 faţă de 2015. 

Rezultat înainte de impozitare 

Ca urmare a factorilor de mai sus, în exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017, rezultatul înainte de 
impozitare a crescut cu 330.318 mii RON sau 407 la sută până la 411.527 mii RON de la 81 .209 mii RON în 
exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016. Suma în 2016 reprezintă o creştere de 70.037 mii RON sau 
627 la sută, de la 11.172 mii RON în exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 20 I 5. 

Impozit pe profit 

Pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017, cheltuiala cu impozitul pe profit a crescut cu 10.708 
mii RON sau 110 la sută până la 20.421 mii de la 9.713 mii RON în exerciţiul financiar încheiat la 
31 decembrie 2016. Suma în 2016 reprezintă o scădere de 1.477 mii RON sau 13 la sută, de la 11.190 mii 
RON în exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015. Creşterea cheltuielii cu impozitul pe profit în 
perioada-2016-2017 a reflectat o îmbunătăţire a rezultatelor Grupului, compensate parţial de recunoaşterea 
pierderilor fiscale ca active privind impozitul amânat în legătură cu operaţiunile Grupului din Sierra Leone în 
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valoare de 49.006 mii RON, evidenţiate în cadrul capitalizării activelor privind impozitul amânat nerecunoscute 
anterior. Pierderile fiscale acumulate din operaţiunile desfăşurate în Sierra Leone până în 2015 au fost 
recunoscute ca active privind impozitul amânat în 20 I 7, când managementul a avut suficientă siguranţă că vor 
fi suficiente profituri impozabile în viitor pentru care aceste pierderi fiscale vor putea fi utilizate. Cheltuielile 
fiscale curente ale Grupului au fost relativ constante în perioada-2015-2016, independent de rezultatul crescut 
înainte de impozitare, deoarece Grupul a fost în măsură să scadă cheltuiala cu impozitul pe profit cu suma de 
6.11 O mii RON, prin utilizarea pierderilor fiscale nerecunoscute anterior. În anul 2015 Grupul nu a recunoscut 
impozitul amânat aferent anumitor pierderi fiscale, crescând astfel cu 3.589 mii RON cheltuiala cu impozitul pe 
profit. În anul 2015, cheltuielile nedeductibile au generat un impozit pe profit mai mare cu 6.124 mii RON, din 
care 3.398 mii RON sunt aferenţi sancţiunii impuse Societăţii de Consiliul Concurenţei-a se vedea ,,Activitatea 
Grupului- Proceduri Judiciare" . 

Grupul plăteşte impozit pe profiturile impozabile la cota legală de 16 la sută în România şi 30 la sută în Sierra 
Leone. Rata de impozit medie previzionată a Grupului a fost de 17, 7 la sută pentru exerciţiul financiar încheiat 
la 31 decembrie 2017, 17,6 la sută pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016 şi -3 ,3 la sută în 
2015 . Valoarea negativă a ratei medii ponderate de impozit pe profit previzionate pentru Grup în 2015 a 
rezultat din aplicarea unei cote de impozit pe profit mai mari a Sierra Mineral (30%) la pierderea sa înainte de 
impozitare, ceea ce a compensat cheltuiala cu impozitul pe profit calculată pentru societăţile din România. 

Rezultatul perioadei 

Ca unnare a factorilor de mai sus, profitul pentru exerciţiul financiar a crescut cu 319.610 mii RON sau 447 la 
sută, până la 391.106 mii RON de la 71.496 mii RON în exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016. În 
2015 , Grupul a înregistrat o pierdere de 18 mii RON. 

Alte elemente ale rezultatului global, nete de impozitare 

Categoriile care nu vor fi reclasificate ulterior în contul de profit sau pierdere s-au ridicat la o cheltuială în 
valoare de 3.594 mii RON, o cheltuială de 250 mii RON şi un câştig de 5.939 mii RON pentru exerciţiile 
financiare încheiate la 31 decembrie 2017, 2016 şi, respectiv, 2015 . Aceste elemente au reprezentat în principal 
reevaluări privind beneficiile post-angajare în legătură cu pierderi actuariale decurgând din modificări ale 
ipotezelor bazate pe experienţă şi ale ipotezelor financiare pe durata perioadei analizate. 

Categoriile care ar putea fi reclasificate ulterior în contul de profit sau pierdere s-au ridicat J,~-eţ~ 
de 8.435 mii RON pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017, o cheltuială d 0f09 ~ -~?,~~ 
pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016 şi o cheltuială de 24.755 mii RON ffenţry, ~•~,,. " ţiur~ 
financiar încheiat la 31 Decembrie 2015 . Aceste sume au reprezentat în principal difereliţf- de ~~- . . r g; 
~ferente conv~rtirii o~eraţiu~!lor din străină:ate , r_e~_ultate _l_a consolidare în_ l:găt~ră cu redenofW,f area'":4.tf, DJ;' 
m RON a activelor ş1 datornlor legate de mvest1ţ11le strame ale Grupulm m Sierra Leone. ~;,, /' ~~~ 

··1 v~'<J,0 

Total rezultat global aferent perioadei 

Ca unnare a factorilor de mai sus, în exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017, venitul global total al 
perioadei a crescut cu 307.940 mii RON sau 433 la sută, până la 379.077 mii RON de la 71.137 mii RON în 
exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016. Grupul a înregistrat o pierdere globală totală de 18.834 mii 
RON în exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015 . 

Rezultate pe segmente 

Tabelul de mai jos ilustrează rezultatele Grupului pe segmente. Deoarece Grupul operează pe o bază integrată 
pe verticală, o majoritate semnificativă a vânzărilor între segmente se referă la vânzările de materii prime între 
segmente pentru procesare ulterioară . 
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Aluminiu Aluminiu Operaţiuni 
Bauxită Alumină primar procesat Altele intersectoriale Total 

(mii RON) 

Pentru perioada de trei luni 
încheiată la 31 martie 2018 
(neauditată) 

Vânzări către clienţi externi ... 16.556 42 .728 320.283 367.972 1.703 749.242 
Vânzări între segmente . ... 58 .857 127.667 286.439 64 7.259 (480.286) 
Total vânzări . . . . . . . . . . . . . 75.413 170.395 606.722 368.036 8.962 (480.286) 749.242 
Rezultate pe segmente (profit 

brut) ................ 20.777 8.427 108.510 27.757 1.159 692 167.322 
Alte venituri şi cheltuieli 

operaţionale nete . . . . ..... (65 .897) 
Costuri cu dobânzile şi alte 

costuri financiare nete ..... 40.885 
Câştiguri/(pierderi) nete de curs 

valutar .. ..... . .. . . . .. 7.836 

Rezultat înainte de impozitare 150.146 -- = 
Pentru perioada de trei luni 

încheiată la 31 martie 2017 
(neauditată) 

Vânzări către clienţi externi ... 15.010 12.310 284.687 367.486 1.939 681.432 
Vânzări între segmente ...... 56.201 125.624 254.661 5.640 (442 .126) 
Total vânzări . . . . . . . . . . . . . 71.211 137.934 539.348 367.486 7.579 (442.126) 681.432 
Rezultate pe segmente (profit 

brut) ................ 22 .751 12.292 86 .501 55.336 3.059 (9.298) 170.641 
Alte venituri şi cheltuieli 

operaţionale nete . ... .. ... (51 .265) 
Costuri cu dobânzile şi alte 

costuri financiare nete ..... (15.067) 
Câştiguri/(pierderi) nete de curs 

valutar ............ . .. 2.950 

Rezultat î@inte de impozitare 107.259 
~ sll PR4""j;c:-'·· = --

~o- 'cţ0~ 
s 4.... -,., - ' ., f;ţ"" ·,1' 25 '1;'s;,,,, ~ 
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Aluminiu Aluminiu Operaţiuni 
Bauxită Alumină primar procesat Altele între segmente Total 

Pentru exerciţiul financiar 
încheiat la 31 decembrie 2017 

Vânzări către clienţi externi . . . . . 74.406 108.948 1.146.216 1.390.247 6.455 2.726.272 
Vânzări între segmente . ....... 190.723 526.498 1.040.763 14 23 .323 (1.781.321) 
Total vânzări ...... .. .. .. .. 265 .129 635.446 2.186.979 1.390.261 29.778 (1.781.321) 2.726.272 
Rezultate pe segment (profit brut) 78.039 45.494 417.709 136.771 10.629 (770) 687.872 

Alte cheltuieli operaţionale nete . . (248 .926) 
Dobânda şi alte costuri financiare 

nete ...... ....... ... ... (60.146) 
Câştiguri/(pierderi) nete de curs 

valutar ... .. . . ... .. ..... 32.727 
Rezultat înainte de impozitare .. 411.527 
Pentru exerciţiul financiar 

încheiat la 31 decembrie 2016 
Vânzări către clienţi externi . . . . . 32.467 69.240 1.016.026 1.178.094 6.976 2.302.803 
Vânzări între segmente . . ...... 190.004 485 .954 853.743 27 24.479 ( 1.554.207) 
Total vânzări ... ..... .. ... . 222.47 I 555 .194 1.869.769 1.178.121 31.455 ( 1.554.207) 2.302.803 
Rezultate pe segment (profit brut) 53.436 (8.111) 175.802 131.209 21.348 (5 .984) 367.700 

Alte cheltuieli operaţionale nete .. (201.034) 
Dobânda şi alte costuri financiare 

nete .... . . . .. .... .. .. . . (81 .598) 
Diferenţe nete de curs valutar .. . . (3.859) 
Rezultat înainte de impozitare .. 81.209 
Pentru exerciţiul financiar 

încheiat la 31 decembrie 2015 
Vânzări către clienţi externi .. . .. 9.815 57.448 1.065.056 1.272.945 17.495 2.422.759 
Vânzări între segmente ...... .. 172.258 575.451 891.033 26 23 .710 (1.662.478) 
Total vânzări .. . . . . . .. . . .. . 182.073 632 .899 1.956.089 1.272.971 41 .205 (1 .662.478) 2.422.759 
Rezultate pe segment (profit brut) 7.152 57.462 132.346 200.302 5.380 2.924 405.566 

Alte cheltuieli operaţionale nete .. k~11!F /4"\P' - ' •' Dobânda şi alte costuri financiare >,\ ¼* 
nete . .... . ....... . .... . I;/ ~ I ) -</~ 

Diferenţe nete de curs valutar .... 
\ ~ ~ o 

. . . :r: 

Rezultat înainte de impozitare .. \1., 1 ~ --~ !;;' 
""i' ,,.., 

.->- ~..,., 
Lichidităţi şi resurse de capital q ~" 

• ţ,~'1\'J~ 

Necesităţile de lichidităţi ale Grupului derivă în principal din necesitatea de finanţare a capitalului său circulant 
şi a programului de cheltuieli de capital. Pe parcursul perioadei analizate, Grupul şi-a finanţat operaţiunile şi 

investiţiile în principal printr-o combinaţie de flux de numerar disponibil , împrumuturi pe termen scurt şi lung 
de la bănci şi entităţi afiliate şi datoriile de leasing financiar. Grupul intenţionează să îşi finanţeze potenţialele 
achiziţii viitoare şi operaţiunile prin intermediul fluxului de numerar disponibil şi al împrumuturilor. 
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Tabelul următor rezumă fluxurile de trezorerie ale Grupului în perioadele analizate. 

Perioada de trei luni 
încheiată la 31 martie Exerciţiul financiar încheiat la 

(neauditată) 31 decembrie 

2018 2017 2017 2016 2015 

(mii RON) 

Fluxuri de numerar nete din / (utilizate în) 
activitatea operaţională .. .. . . ..... ...... . 71.362 116.460 424.868 177.397 106.041 

Fluxuri de numerar nete / (utilizate în) activitatea de 
investiţii . . . . . . .. . . . . . .... . .. . ..... . (22.582) (42.155) (253 .339) () 14.892) (102.884) 

Fluxuri de numerar din /(utilizate în) activitatea de 
finanţare .. . ....... . ......... ... . (13.428) (10.569) (136.438) 92.355 19.642 

Numerar şi echivalente de numerar la începutul 
perioadei ....... . . . . . .... . .... . . 320.828 285.850 285 .850 130.972 108.161 

Numerar şi echivalente de numerar la sfârşitul 
perioadei ........ .. ... . . . ... . . . . 356.121 349.582 320.828 285.850 130.972 

Fluxuri de numerar nete din I (utilizate În) activitatea operaţională 

Fluxurile de numerar nete din / (utilizate în) activitatea operaţională în perioada de trei luni încheiată la 
3 I martie 2018 s-au ridicat la 71.362 mii RON, comparativ cu fluxurile • de numerar nete din / (utilizate în) 
activitatea operaţională în valoare de 116.460 mii RON în perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2017. 
Înainte de modificările aferente capitalului circulant, fluxurile de numerar nete din / (utilizate în) activitatea 
operaţională în primele trei luni din 2018 s-a menţinut la un nivel similar celui din aceeaşi perioadă a anului 
anterior, respectiv la 140.772 mii RON în perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2018 şi 143 .094 mii RON 
în perioada comparativă din 2017. Deşi s-a înregistrat o creştere de 42.887 mii RON a profitului înainte de 
impozitare (până la 150.146 mii RON în perioada de trei luni încheiată la 3 I martie 2018 de la 107.259 mii 
RON în perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2017), aceasta a fost compensată de mişcări nemonetare, 
precum efectul nerealizat al instrumentelor financiare derivate, în valoare de 54.052 mii RON în perioada de 
trei luni încheiată la 3 I martie 2018. Modificările aferente capitalului circulant au determinat o ieşire de 
numerar de 53.270 mii RON în perioada de trei luni încheiată la 31 martie 20 I 8 comparativ cu o ieşire de 
numerar de 17.260 mii RON în perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2017. Acest rezultat s-a datorat în 
principal creşterii stocurilor în perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2018 de 50 .109 mii RON ca unnare a 
unei creşteri a producţiei de aluminiu comparativ cu o scădere a stocurilor de 9. I 88 mii RON în perioada de 
trei luni încheiată la 3 I martie 2017. 

IDi~}lff;dx. numerar nete din / (utilizate în) activitatea operaţională în 2017 s-au ridicat la 424.868 mii RON, 
l c<]a,par,ativ fui· fluxurile de numerar nete din / (utilizate în) activitatea operaţională în valoare de 177.397 mii 

&· ~4.j'4ţU6 }. : ainte de modificările aferente capitalului circulant, fluxurile de numerar nete din / (utilizate în) 
Î 1tţ.ţ:\'-1ifBi'\,per ţională au crescut până la 562.746 mii RON în 2017 de la 258.796 mii RON în 2016, în 
• prin~ip1a.Vca uÎ;tnare a creşterii de 330.318 mii RON a rezultatului înainte de impozitare (până la 411.527 mii 

~ ON în 20 Ii de la 81.209 mii RON în 2016) şi unei variaţii nete a provizioanelor ( de la o cheltuială cu un 
provizion de 26.653 mii RON în 2017 comparativ cu o reversare de provizion de 27.471 mii RON în 2016). 
Această creştere a fost parţial compensată de ajustările nemonetare, precum un câştig mai mare cu 66.662 mii 
RON din diferenţele nete de curs valutar din reevaluarea împrumuturilor, de la o pierdere de 2 I .035 mii RON 
în 2016 la un câştig de 45.627 mii RON în 2017, şi de un efect mai puţin intens al instrumentelor financiare 
derivate, de la un câştig în valoare de 21.746 mii RON în 2016 la un câştig în valoare de 1.161 mii RON în 
2017. Modificările aferente capitalului circulant au determinat o ieşire de numerar de 74.329 mii RON în 2017, 
comparativ cu o ieşire de numerar de 20.134 mii RON în 2016. Ieşirea de numerar din 2017 are legătură cu 
impactul negativ al stocurilor în valoare de 71.749 mii RON, în principal datorat unei creşteri a producţiei şi 

unei creşteri a preţurilor materiilor prime. Ieşirea de numerar din 2016 a fost datorată unei scăderi a datoriilor 
curente de 84.177 mii RON rezultate în primul rând din Certificatele Verzi , constând în 44. 795 RON 
înregistraţi la 3 I decembrie 2015 şi plătiţi în anul 2016, care a fost parţial compensată de (i) impactul pozitiv al 
stocurilor în valoare de 49.788 mii RON, în principal datorat creşterii aluminei şi bauxitei vândute terţilor şi 

(ii) unei scăderi a creanţelor în valoare de 14.255 mii RON, în principal ca urmare a scăderii vânzărilor de 
aluminiu. 

Fluxurile de numerar nete din / (utilizate în) activitatea operaţională în 2016 s-au ridicat la 177.397 mii RON, 
comparativ cu fluxurile de numerar nete din / (utilizate în) activitatea operaţională în valoare de I 06.041 mii 
RON în 2015 . Înainte de modificările aferente capitalului circulant, fluxurile de numerar nete din / (utilizate în) 
activitatea operaţională au scăzut până la 267 .572 mii RON în 2016 de la 348.843 mii RON în 2015, în 
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principal ca urmare a impactului nefavorabil al ajustărilor nemonetare precum (i) variaţii nete de provizioane în 
valoare de 47.132 mii RON, până la o pierdere de 27.471 mii RON în 2016 de la un câştig de 19.661 mii RON 
în 2015, în principal în legătură cu un provizion recunoscut în decembrie 2015 de către Societate pentru o 
sancţiune impusă de Consiliul Concurenţei (a se vedea ,,Activitatea Grupului- Proceduri Judiciare") , (ii) o 
variaţie a ajustărilor pentru deprecierea valorii stocurilor în valoare de (23.021) mii RON (până la o reversare a 
ajustărilor pentru depreciere în valoare de (14.694) mii RON în 2016, comparativ cu o cheltuială de depreciere 
şi casare în valoare de 8.327 mii RON în 2015); (iii) un efect mai scăzut al instrumentelor financiare derivate 
în valoare de (43 .992) mii RON (până la un câştig de 21.746 mii RON în 2016 de la un câştig de 65.738 mii 
RON în 2015); şi (iv) o scădere a pierderii din cursul de schimb valutar în valoare de (43.725) mii RON (până 
la o pierdere de 21.035 mii RON în 2016 de la o pierdere în valoare de 64.760 mii RON în 2015). Aceste 
efecte nefavorabile au fost parţial compensate de o creştere cu 70.037 mii RON a rezultatului înainte de 
impozitare, la 81.209 mii RON în 2016, de la 11.172 mii RON în 20 I 5. Modificările aferente capitalului 
circulant au determinat o ieşire de numerar în valoare de 20.134 mii RON în 2016, comparativ cu o ieşire de 
numerar în valoare de 148.677 mii RON în 2015 . Ieşirea de numerar din 2016 a fost determinată de factorii 
descrişi în cele de mai sus. Ieşirea de numerar din 2015 a rezultat din (i) o creştere a stocurilor în valoare de 
21.521 mii RON, atribuibilă producţiei de 5.872 tone constând în principal în aluminiu primar, care nu a fost 
vândută în 20 I 5, (ii) o creştere a creanţelor în valoare de 56.4 71 mii RON ca urmare a unei creşteri a 
volumelor de vânzare şi (iii) o creştere a datoriilor în valoare de 70.685 mii RON rezultată în principal din 
certificatele verzi acumulate la 31 decembrie 2014 şi achitate în 2015 în valoare de 77.291 mii RON. În plus, 
în 2016, fluxurile de numerar nete din I (utilizate în) activitatea operaţională au reflectat o scădere a dobânzilor 
plătite cu 29.541 mii RON, de la 93.441 mii RON în 2015 la 63 .900 mii RON în 2016 . Această scădere s-a 
datorat în principal plăţii în 2015 a costurilor de tranzacţie aferente împrumuturilor obţinute sau prelungite, 
recunoscute în cursul perioadei ca şi cheltuieli cu dobânzile, în baza metodei dobânzii efective, în sumă de 
26.320 mii RON. 

Fluxuri de numerar nete din I (utilizate în) activitatea de investiţii 

Fluxurile de numerar nete din I (utilizate în) activitatea de investiţii în perioada de trei luni încheiată la 
31 martie 2018 s-au ridicat la 22 .582 mii RON, comparativ cu fluxurile de numerar nete din I (utilizate în) 
activitatea de investiţii în valoare de 42.155 mii RON în perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2017. 
Această scădere a fost în principal datorată unei intrări de numerar generate de modificarea numerarului 
restricţionat în valoare de 21.095 mii RON în perioada de trei luni încheiată la 31 martie 20 I 8, în legătură cu 
acreditivele documentare pentru achiziţia de imobilizări corporale, pentru care numerarul propriu al Grupului a 
fost eliberat şi înlocuit cu facilităţi nemonetare obţinute de la bănci. Această intrare a compensat creşterea 
numerarului utilizat pentru cumpărarea de imobilizări corporale şi necorporale de la 39.605 mii RON În 
perioada de trei luni Încheiată la 31 martie 2017 la 45.312 mii RON, În perioada de trei luni î~ial;ă la 
31 martie 2018. În perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2017, modificarea numerarului restr$Ji>MB¾t> 

de 222 mii RON . .j?· "'9' -~ .· 'ţ\ 

Fluxurile de numerar nete din I (utilizate în) activitatea de investiţii în 2017 s-au ridicat la 2 f0339~ ii ~ N; ~\ 
înregistrând o creştere de la fluxurile de numerar nete din I (utilizate în) activitatea de inve~_ţii în~~~ .$ 
valoare de 114.892 mii RON şi 102.884 mii RON în 2015 . Utilizarea de bază a numerarului perttru actiÎttăţi d~/' 
investiţii pentru fiecare perioadă a reprezentat-o achiziţia de imobilizări corporale şi imobilizăn nţ:corp,(!)~ ~ 
precum şi, în 2017, modificarea numerarului restricţionat în valoare de 66.525 mii RON în legătură c~· riuinerar 
blocat în bănci pentru acreditive documentare emise pentru achiziţia de imobilizări corporale. Investiţiile în 
imobilizări corporale au crescut în perioada respectivă, reflectând programul de cheltuieli de capital derulat în 
anii 2016 şi 2017. A se vedea secţiunea „Cheltuieli de capital" de mai jos. 

Fluxuri de numerar din I (utilizate În) activitatea de finanţare 

Fluxurile de numerar din /(utilizate în) activitatea de finanţare în perioada de trei luni încheiată la 31 martie 
2018 s-au ridicat la 13.428 mii RON, comparativ cu fluxurile de numerar din /(utilizate în) activitatea de 
finanţare în valoare de 10.569 mii RON în perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2017. Această modificare 
a fost determinată în principal de rambursarea unor împrumuturi în valoare de RON 14.077 mii RON în 
perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2018 comparativ cu rambursări de 11.297 mii RON ale unor 
împrumuturi în aceeaşi perioadă a anului 2017. 

Fluxurile de numerar din /(utilizate în) activitatea de finanţare în 2017 s-au ridicat la 136.438 mii RON. 
Această valoare a fost determinată în principal de (i) rambursarea unor împrumuturi în valoare de 74.525 mii 
RON şi (ii) plata dividendelor către acţionari , în valoare de 64.273 mii RON. 
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Fluxurile de numerar din /(utilizate în) activitatea de finanţare în 2016 s-au ridicat la 92 .355 mii RON, valoare 
determinată în principal de (i) rambursarea unor împrumuturi în valoare de 117. 771 mii RON prin facilităţi de 
descoperire de cont; şi (ii) plata dividendelor către acţionari , în valoare de 4.239 mii RON. Aceste ieşiri de 
numerar au fost compensate în mare parte de încasările din împrumuturi în sumă de 187.538 mii RON, menite 
să susţină programul de investiţii al Grupului şi de încasările din împrumuturile pentru capitalul circulant, în 
sumă de 41.770 mii RON . 

Fluxurile de numerar din /(utilizate în) activitatea de finanţare în 2015 s-au ridicat la 19.642 mii RON. 
Principala sursă a numerarului a constat în încasările din împrumuturi , în valoare de 712 .553 mii RON în 
legătură cu refinanţarea de către Grup a sumei restante de 120.000 mii USD aferente unui împrumut reînnoibil 
obţinut în august 20 I O de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. Principala utilizare a 
numerarului a constat în (i) rambursarea unei sume de 641.152 mii RON din facilităţile de finanţare şi (ii) plata 
către acţionari a unor dividende în sumă de 51.759 mii RON . 

Capitalul circulant 

Alături de alte practici, Grupul utilizează contracte de factoring fără recurs în vederea gestionării creanţelor sale 
comerciale şi a îmbunătăţirii situaţiei capitalului circulant. Societatea şi filialele sale vând un număr 

semnificativ de creanţe comerciale în baza contractelor existente de factoring fără recurs unui factor, care 
fumizează numerarul necesar pentru acoperirea facturilor vizate, iar Grupul nu mai are nicio obligaţie în 
legătură cu facturile neîncasate. Astfel, în cadrul acestor tranzacţii, riscurile şi beneficiile în legătură cu 
creanţele sunt transferate substanţial factorului şi, pe cale de consecinţă, suma transferată la data transferului 
este de-recunoscută, iar onorariile de factoring şi dobânda aferentă sunt recunoscute la data plăţii. 

Grupul consideră că, luând în considerare facilităţile bancare disponibile, Grupul dispune de suficient capital 
circulant pentru necesităţile sale prezente, adică pentru cel puţin următoarele 12 luni de la data prezentului 
Prospect. 

Cheltuielile de capital 

Grnpul defineşte cheltuielile de capital ca achiziţii in numerar de imobilizări corporale şi active necorporale . 
Principalele proiecte de investiţie ale Grupului pe perioada analizată au fost repartizate după cum urmează. 

Investiţii pe arie operaţională (mii RON) 

Investiţii în productivitatea ş i eficienţa unităţilor de producţie 
Investiţii operaţionale în unităţile de producţie de aluminiu 

/\ttl1'!~ în vederea asigurării unor operaţiuni sustenabile 
O"' · ·· 10- · - ., d vestitu m ;!(nitat1 e e procesare . . ....... . .... . ~na·, .. în ~~~- ~ de extrudate .. .. .. . ..... . . .. . 

ii ,1 ~~:. ~ • • • 

o Pro1 :~~-fir~ cţ1e a med1ulu1 . . .. . . ......... . 
1 ~&~ţea g um ... .... . 

• Alte investiţii . . ..... . ... . 
, ~ .til,ii în ,îri1obilizări necorporale .. . .. . . .. .. .. . 

Invesffţii · totale prin intrări de imobilizări corporale şi 
imobilizări necorporale ......... . . .. ...... . 

2015 

2.025 

41.874 
7.154 

5.684 
11.045 
33.860 

752 

2016 

4.848 

46.665 
23 . 169 

353 
10.197 
14.316 
18.092 

426 

2017 

23 .392 

48 .755 
63 .093 

454 
9.155 

35.262 
32.802 
4.839 

102.394 118.066 217.752 

2018 (bugetat) 

19.766 

65.420 
141.346 

15.280 
13 . 126 
58.998 
19.282 
2.918 

336.136 

Bugetul curent al Grupului prevede cheltuieli de capital totale de peste 85 milioane USD (echivalentul a 
aproximativ 327.250 mii RON) pentru anul 2018 (din care o sumă de aproximativ 11 milioane USD, 
echivalentul a 45 .3 I 2 mii RON, a fost cheltuită la 3 I martie 2018). Aceste cheltuieli sunt legate de : 

Concentrarea pe producţia în aval prin extinderea portofoliului Grupului de produse PLP, cu accentul pe 
creşterea cotei de PVAM-uri şi PVAFM-uri ; 

Creşterea şi diversificarea gamei de produse a Grupului pentru a se alinia la cerinţele clienţilor şi a 
pătrunde pe pieţe sofisticate; 

Creşterea profitabilităţii Grupului şi a poziţiei sale compet1t1ve prin continuarea concentrării pe 
productivitate şi control al costurilor în cadrul infrastructurii sale existente; şi 

Creşterea sustenabilităţii de mediu cu privire la operaţiunile şi unităţile de producţie ale Grupului. 

Societatea este obligată să obţină aprobarea anuală din partea acţionarilor în legătură cu bugetul său de 
cheltuieli de capital în conformitate cu legislaţia din România. Programul şi bugetul sunt revizuite şi modificate 
intern. Nu există nicio asigurare că programul şi bugetul de cheltuieli de capital de mai sus vor fi implementate 
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integral sau deloc şi cheltuielile efectiv suportate pot fi mai ridicate sau mai scăzute decât estimările curente ale 
Grupului . La data prezentului Prospect, erau aprobate doar cheltuielile de capital viitoare pentru 20 I 8; nu poate 
exista nicio asigurare în sensul că cheltuielile de capital pentru perioadele viitoare vor fi aprobate de acţionarii 
Societăţii sau că ele vor interveni potrivit propunerilor curente sau nu vor interveni deloc. 

Din 2015 până la 31 martie 2018, Grupul a investit aproximativ 479.070 mii RON în cheltuieli de capital 
aferente operaţiunilor sale (ca intrări de imobilizări corporale şi necorporale), din care suma de aproximativ 
191.360 mii RON a fost utilizată în vederea dezvoltării şi menţinerii capacităţii sale de producţie de aluminiu 
primar, suma de aproximativ 111 .393 mii RON a fost folosită pentru dezvoltarea şi menţinerea instalaţiilor de 
procesare ale Grupului (PLP şi produse extrudate) şi o sumă de aproximativ 157.911 mii RON a fost folosită 
pentru menţinerea şi dezvoltarea capacităţilor Grupului de producţie de bauxită şi alumină, inclusiv cu privire la 
proiecte legate de mediu . Grupul preconizează că finanţarea programului de cheltuieli de capital pentru 2018 se 
va efectua în primul rând prin intermediul fluxului de numerar operaţional şi, după necesităţi, prin intermediul 
unor împrumuturi suplimentare. 

De asemenea, Grupul a primit anumite sume prin finanţare UE, inclusiv în cadrul programului de 
competitivitate operaţională 2014-2020 al Fondul european pentru dezvoltare regională, în valoare de 11.670 
mii RON pentru exerciţiul financiar încheiat la 3 l decembrie 2017 (pentru exerciţiile financiare încheiate la 
31 decembrie 2016 şi 2015: zero). 

Obligaţii contractuale şi alte angajamente 

Obligaţii contractuale 

Tabelul de mai jos prezintă obligaţiile contractuale ale Grupului la data de 31 martie 2018. Anumite sume 
dintre cele incluse în tabel au la bază estimări şi ipoteze în legătură cu aceste obligaţii , incluzând durata lor, 
acţiunile anticipate ale terţilor şi alţi factori şi sumele denominate în valută sunt menţionate la data de 31 martie 
2018 . Aceste estimări şi ipoteze sunt în mod necesar subiective şi , astfel, obligaţiile efective ale Grupului şi 

sumele de plată sau plătite în viitor pot fi diferite de cele incluse în tabel. 

Plăţi datorate după perioadă 

Total Mai puţin del an 1-5 ani După 5 ani 

(mii RON) 

Datorii comerciale şi alte debite . .......... . 206.60 I 206.60 l 
Împrumuturi (inclusiv principal şi plăţi vi itoare de 

dobândă)° l . . . . . . . . . . 999.261 I 04.083 895 .178 
Datorii de leasing financiar<2 J 6.997 2.681 4.316 
Datorii de leasing operaţional 1.820 616 1.204 _. ,,....A 

0
,,., 

(3) . k-,;<;P. •• .s·,; 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l.214.679 313.981 900.698 _,._o -~ -,~ţ;-., 

(I) Obligaţiile privind datoriile Grupului sunt supuse anumitor acorduri restrictive . În consecinţă , în cazul în~: e ~ · ii 
Grupului ar încălca oricare dintre aceste acorduri , termenele acestor plăţi se pot modifica . I ~dlC ura ~ !!} 

-,,. -V' n, 
(2) Aceste sume includ datorii de leasing financiar legate de producţia primară şi alte echipamente pe care Grupu ""'1~

1 
încheie?- în ,.;,~"> 

derularea activităţii sale curente. Majoritatea contractelor de leasing ale Grupului au termene fixe de plată . .,. •"YJ',':>"" ---
(3) Acest tabel nu reflectă sumele asociate cu planurile de beneficii ale angajaţilor Grupului, potrivit Notei 25 la Situaţiile Financiare 

ale anului 2017 incluse în alte secţiuni ale prezentului Prospect. 
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Împrumuturi şi credite 

Împrumuturile şi creditele Grupului sunt prezentate mai jos, la data de 31 martie 2018 . 

Balantă Balanţă 
Valoare totală totală 

Împrumuturi bancare pe termen nominală Rata Scadenţa (termen (termen 
lung la 31 martie 2018 contractuală Monedă dobânzii finală lnng) scurt) 

(mii) (mii RON) 

Contract de credit sindicalizat Alro 34.032 EUR Variabilă 20.11.2020 150.615 129 
Contract de credit sindicalizat Alro 97.000 USD Variabilă 20.11.2020 328.644 21.372 
Contract de împrumut pentru investiţii 

Alro ... . ...... ........ .. 60.000 USD Variabilă 22.12.2022 163.376 43 .574 
Contracte de împrumut Alro Eximbank 180.000 RON Variabilă 20.11.2020 176.581 38 
Contract de împrumut Sierra Mineral 5.950 .000 SLL Fixă 25 .05 .2018 246 
Sierra Mineral-SLCB SLL-facilitate 

pentru finanţarea capitalului circulant 1.500.000 SLL Fixă 30.05 .2018 297 
Vimetco Extrusion . . . . . . . . . 4.800 EUR Variabilă 31.05 .2018 935 

Conform contractelor de împrumut existente, Grupul este supus anumitor acorduri restrictive şi alte 
reglementări . Aceste acorduri restrictive impun Grupului , printre altele, abţinerea de la plata dividendelor 
către acţionari cu excepţia situaţiilor în care sunt îndeplinite anumite condiţii , şi menţinerea unui nivel minim 
sau maxim al anumitor indicatori financiari , incluzând: indicele de acoperi~e a serviciului datoriei, datoria netă 
raportată la EBITDA, lichiditate curentă, datoria financiară netă raportată în capitalul propriu şi rata de 
solvabilitate. La 31 decembrie 2017, Grupul a respectat toate acordurile financiare de împrumut. În plus , 
anumite contracte solicită oricărei persoane care achiziţionează acţiuni în capitalul social al Societăţii ce 
depăşesc anumite praguri să prezinte documentaţia "cunoaşteţi clientul" către creditor, solicită oricărei persoane 
care dobândeşte controlul asupra Societăţii să obţină acordul creditorului sau solicită ca Vimetco să deţină 
direct sau indirect cel puţin 25 la sută în capitalul social al Societăţii . 

A se vedea „Contracte semnijicative- F acilităţile de credit ale Grupului"' pentru o descriere a contractelor de 
împrumut ale Grupului . 

Alte angajamente 

La 31 martie 2018 şi 31 decembrie 2017, Grupul avea angajamente de investiţii pentru exerciţiul financiar 
încheiat la 31 decembrie 2018 în valoare de 139.353 mii RON şi , respectiv, 126.708 mii RON . Acestea se 
referă în principal la imobilizări corporale. 

La 31 '- ie ·,2Q),8 şi 31 decembrie 2017, Grupul avea în derulare contracte în legătură cu achiziţia de materii 
pri ~ alte mat~f (~ în 2018 în valoare de I.O 18.371 mii RON şi , respectiv, 1.248.365 mii RON. Acestea se 
re ~ ~ î~tf}fLla-\ ontracte în derulare pentru achiziţionarea de energie, gaz şi alte materii prime şi utilităţi . 

? 4.Pt( '"· . ·. . T. zacti "ceţjr,a,-b,/aJ11lere -. ,. , •'·; .r ( , 

La 1/martie 20 l 8, Grupul nu avea niciun fel de relaţii cu entităţi neconsolidate sau parteneriate financiare, 
care să' Îl fost stabilite în vederea facilitării de aranjamente extra-bilanţiere. 

Informaţii cu privire la riscul de piaţă 

Grupul este expus la o varietate de riscuri de piaţă cu privire la preţul de piaţă al aluminiului, cursurile de 
schimb valutar, ratele dobânzilor şi bonitatea părţilor de la care membrii Grupului aşteaptă plăţi în condiţii 

comerciale normale. Grupul îşi coordonează şi monitorizează centralizat expunerea la acest riscuri în 
conformitate cu politicile sale de trezorerie. Trezoreria identifică, evaluează şi acoperă riscurile financiare în 
strânsă colaborare cu unităţile operaţionale ale Grupului . Consiliul de Administraţie fumizează în scris 
principiile de gestionare globală a riscurilor, precum şi politici care acoperă arii specifice, precum riscul aferent 
cursului de schimb, riscul de rată a dobânzii , riscul de credit, utilizarea instrumentelor fmanciare derivate şi a 
instrumentelor financiare nederivate, precum şi investirea excedentului de lichidităţi . 

Riscul cu privire la preţul mărfurilor 

Riscul cu privire la preţul mărfurilor este riscul ca modificările preţului de piaţă al aluminiului să aibă un 
impact negativ asupra beneficiilor actuale şi viitoare ale Grupului . Riscul cu privire la preţul mărfurilor este 
extrem de important pentru rezultatele operaţiunilor Grupului. Clienţii le solicită membrilor Grupului să încheie 
contracte ale căror preţuri sunt determinate de preţul viitor al aluminiului (de regulă, preţul imediat anterior 
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livrării) , care poate fi diferit de cel aplicabil la momentul încheierii contractului . Aceste contracte expun Grupul 
la riscul unor preţuri de piaţă mai mici la momentul perioadei de cotaţie aferente contractelor de vânzare. A se 
vedea secţiunea „Tranzacţii de acoperire împotriva riscurilor legate de preţul mărfurilor" pentru detalii cu 
privire la activitatea de acoperire împotriva riscurilor a Grupului . 

Riscul valutar 

Grupul este expus riscului de schimb valutar deoarece partea predominantă a vânzărilor sale de aluminiu primar 
şi produse din aluminiu şi o parte semnificativă a împrumuturilor sale este denominată în sau legată de USD şi , 

într-o mai mică măsură, de Euro, în timp ce majoritatea costurilor sale operaţionale, precum salarii şi utilităţi , 

este denominată în sau legată de RON . Prin urmare, Grupul este expus riscului ca fluctuaţiile cursurilor de 
schimb valutar RON/USD şi RON/Euro să îi afecteze atât venitul net, cât şi situaţia financiară, astfel cum este 
exprimată în RON. 

Expunerea la riscul valutar a Grupului derivă din : 

tranzacţii previzionate foarte probabile (vânzări/achiziţii) denominate în valută ; 

angajamente fenne denominate în valută; şi 

elemente monetare (în special creanţe comerciale, datorii comerciale şi împrumuturi) denominate în valută. 

A se vedea şi „Fluctuaţiile cursului de schimb valutar". 

Grupul estimează că o creştere sau o scădere cu I 0% a cursului de schimb valutar EUR/RON ar scădea sau 
creşte profitul înainte de impozit pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017 cu 3.865 mii RON şi 
o creştere sau scădere cu 10% a cursului de schimb valutar USD/RON ar scădea sau creşte profitul înainte de 
impozit cu 30.054 mii RON pentru aceeaşi perioadă. 

Riscul de rată a dobânzii 

Riscul de rată a dobânzii al Grupului provine în principal din împrumuturile acordate către Grup. 
Împrumuturile primite la rate variabile expun Grupul unui risc de rată a dobânzii asupra fluxurilor de 
numerar. Împrumuturile primite la rate fixe expun Grupul la riscul ratei dobânzii la valoarea justă. Ratele 
dobânzii la facilităţile de credit existente ale Grupului se bazează pe London lnterbank Offered Rate 
(,,LIBOR") pentru împrumuturile în USD, pe EURIBOR pentru împrumuturile în EUR şi pe ROBOR 
(Romanian Interbank Offered Rate) pentru împrumuturile în RON. Majoritatea împrumuturilor curente sunt 
contractate la rate variabile ale dobânzii . 

Pornind de la premisa lipsei oricăror modificări ale datoriei Grupului la data de 31 martie 20 rupul 
estimează că o creştere de 1 % a ratelor dobânzii ar fi redus rezultatul înainte de impozitare .>®-\.fp111itÎis- :<i 

2.130 mii RON în perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2018. _.;,, ~el)- ţ 
.. ;,: V'. ~ 
• , ~ i\?ţ"t'.ţ Gl 

Riscul de credit _.~Q'._ • -"?~. "i,~:t\ ~ it ~ . _ţ~ I}) 

Riscul de credit se referă la riscul rezultând din încălcarea de către partea co-contractantă a.~JigaţÎRor s~ 
contractuale având ca efect pierderi financiare pentru Grup. Grupul este expus riscului de credit dm~~~- -<I a 
sa operaţională (în special datorii) şi din activităţile sale de finanţare, incluzând depozite la bănci şi instituţii 

financiare. 

Creanţele comerciale acoperă un mare număr de clienţi, diverse industrii şi arii geografice . La data de 
31 decembrie 2017, primele cinci cele mai mari creanţe reprezentau aproximativ 49% din creanţele comerciale 
nete, comparativ cu 47% la 31 decembrie 2016 şi aproximativ 34% la 31 decembrie 2015 . Niciun singur client 
sau grup de clienţi nu a reprezentat mai mult de 8% din venitul anual consolidat al Grupului din cadrul 
perioadei analizate. O evaluare constantă a riscului de credit este efectuată cu privire la situaţia financiară a 
creanţelor comerciale şi, acolo unde este cazul, garanţii pentru acoperirea riscului de credit sunt solicitate. Toate 
creanţele neacoperite prin active sau negarantate sunt imediat vândute, fără recurs, către o bancă . 

Grupul a adoptat o politică de derulare de activităţi comerciale numai cu parteneri aflaţi în situaţie de bonitate 
şi de obţinere a suficiente garanţii, acolo unde este cazul, ca modalitate de reducere a riscului unor pierderi 
financiare determinate de încălcarea obligaţiilor contractuale. Expunerea la credit este controlată prin restricţii 
cu privire la partener care sunt revizuite şi aprobate de conducerea Grupului . Evaluarea continuă a creditelor 
este realizată în funcţie de situaţia financiară a creanţelor şi istoricul de creditare al debitorilor şi , după caz, este 
necesară o asigurare împotriva riscului de credit. 
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Grupul aplică o politică prudenţială cu privire la riscul de credit comercial şi combate riscul de credit prin 
vânzare garantată cu acreditive bancare, garanţii bancare sau factoring fără recurs. 

Grupul nu înregistrează expunere semnificativă la riscul de credit faţă de niciun partener sau grup de parteneri 
având caracteristici similare. Riscul de credit cu privire la lichidităţi şi instrumente financiare derivate este 
limitat deoarece partenerii sunt bănci cu rating de credit ridicat atribuit de agenţii internaţionale de rating. 

Riscul de credit din tranzacţii cu bănci şi instituţii financiare este gestionat de Trezorerie. Investiţia fondurilor 
excedentare se realizează numai cu părţi co-contractante aprobate şi în limitele de credit atribuite fiecărei părţi 
co-contractante. Limitele de credit ale părţilor co-contractante sunt revizuite de conducere anual şi pot fi 
actualizate pe tot parcursul anului. Limitele sunt stabilite pentru a minimiza concentrarea riscurilor şi, astfel, 
pentru a reduce posibilitatea de pierdere financiară prin neîndeplinirea obligaţiilor de către partea 
co-contractantă . Se va considera că nu există nicio expunere semnificativă ca urmare a posibilei neexecutări 
a obligaţiilor de către părţile co-contractante în legătură cu instrumente financiare. 

Expunerea maximă la riscul de credit pentru active derivate este măsurată la valoarea justă la data raportării . 

Judecăţi contabile critice, estimări şi ipoteze 

Pregătirea situaţiilor financiare necesită efectuarea de către management a unor judecăţi , estimări şi ipoteze. 
Gradul de incertitudine cu privire la aceste ipoteze şi estimări ar putea determina rezultate care necesită ajustări 
semnificative a valorii contabile a activelor şi datoriilor afectate în perioade viitoare . 

Prezenta secţiune analizează politicile contabile aplicate în întocmirea situaţiilor financiare pe care 
managementul le consideră ca depinzând cel mai mult de aplicarea estin1ărilor şi ipotezelor. Grupul îşi 

bazează ipotezele şi estimările pe parametrii care sunt disponibili la momentul pregătirii situaţiilor financiare 
consolidate. Circumstanţele existente şi ipotezele despre evoluţii viitoare pot să se modifice, datorită 

schimbărilor pieţei sau circumstanţelor care sunt în afara controlului Grupului. Aceste schimbări sunt reflectate 
în ipoteze la momentul producerii acestora. 

A se vedea Nota 4 la Situaţiile Financiare ale anului 2017 pentru informaţii suplimentare privind politicile 
contabile critice ale Grupului şi Nota 3 la Situaţiile Financiare Interimare Neauditate, pentru informaţii cu 
privire la aplicarea de către Grup a standardelor internaţionale financiare de raportare noi şi revizuite şi a 
interpretărilor, începând cu I ianuarie 2018 . 

Deprecierea activelor nefinanciare 

Deprecierea unui activ are loc atunci când valoarea netă contabilă a respectivului activ sau a unităţii 

generatoare de numerar depăşeşte valoarea sa recuperabilă, care este maximul dintre valoarea de piaţă minus 
costu · , , 

1
,,v._~nzare şi valoarea de utilizare . Calculul valorii de piaţă minus costurile de vânzare se bazează pe 

d id'i~ponib1·l~:,Î/1 piaţă din tranzacţii de vânzări angajante, derulate în condiţii de piaţă, pentru active similare 
:<r ~- ~~Pi~t,!,.d~'~iaţă identificabile, mai ~uţin costurile marg!nale de cedare a a~tivului . Calculul valorii de 
Mttl~~ij Sâ'ze~~ pe un model de fluxuri de numerar actuahzate (DCF). Fluxurile de numerar sunt extrase 
WnA)uM!1:3~5.1foc~fte de Grup şi nu includ activităţi de restructurare la care Grupul nu s-a angajat încă sau 
· estiţii viitoarţ) semnificative care vor îmbunătăţi performanţa activului sau a unităţii relevante generatoare de 
n • 111:.µ- 1 Ya.lo_area recuperabilă este sensibilă la rata de discount folosită în modelul DCF, precum şi la intrările 
de numi raf'viitoare estimate şi la rata de creştere folosită pentru extrapolări. 

Impozite 

Interpretarea reglementărilor fiscale complexe, modificările în legislaţia fiscală, precum şi suma şi momentul 
exigibilităţii veniturilor impozabile viitoare presupun o serie de incertitudini. Grupul derulează tranzacţii cu 
diverşi parteneri din mediul internaţional , care sunt în multe cazuri pe termen lung şi de complexitate, astfel că 
rezultatele efective ar putea diferi faţă de ipotezele avute în vedere, sau faţă de viitoare modificări ale unor 
astfel de ipoteze, ceea ce ar putea necesita viitoare ajustări ale cheltuielilor sau veniturilor din taxe înregistrate 
deja. Grupul înregistrează provizioane, dacă este cazul , pentru viitoare consecinţe posibile ale unor inspecţii 
fiscale . Valorile acestor provizioane se bazează pe diverşi factori , cum ar fi experienţa inspecţiilor fiscale 
anterioare şi interpretarea reglementărilor fiscale de către Grup şi Societate, în raport cu interpretările 

autorităţilor fiscale competente. Astfel de diferenţe de interpretare pot apărea pentru o serie de speţe, în funcţie 
de circumstanţele aplicabile. 

Creanţele privind impozitele amânate sunt înregistrate pentru pierderi fiscale reportate în măsura în care este 
probabil că vor fi disponibile profituri taxabile pentru care aceste pierderi fiscale vor putea fi folosite. Judecăţi 
de management semnificative sunt necesare pentru a detennina valoarea creanţelor privind impozitul amânat, în 
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baza momentului estimat şi a nivelului profiturilor impozabile viitoare, concomitent cu strategiile viitoare de 
planificare fiscală . 

În prezent, Grupul are înregistrate creanţe privind impozitul amânat în legătură cu pierderi fiscale reportate şi 
diferenţe temporare deductibile; acestea ar putea reduce în viitor valoarea profitului impozabil. În baza 
dovezilor disponibile, atât favorabile, cât şi nefavorabile , se stabileşte dacă este probabil ca întreaga valoare sau 
doar o parte a creanţelor privind impozitul amânat să fie realizată . Principalii factori avuţi în vedere includ 
posibilitatea realizării profitului viitor; pierderile acumulate în anii precedenţi ; istoricul pierderilor fiscale 
reportate şi al altor creanţe de natură fiscală pentru care perioada de reportare expiră ; perioada de reportare 
asociată creanţelor privind impozitele amânate; reversări viitoare ale diferenţelor temporare existente; strategii 
de planificare fiscală care ar putea, în măsura în care ar fi necesar, să fie implementate, precum şi natura 
veniturilor care ar putea fi utilizate pentru a realiza creanţele privind impozitele amânate. Dacă, după luarea în 
considerare a tuturor dovezilor disponibile, Grupul consideră că profitul impozabil nu va fi suficient pentru a 
utiliza o anumită parte din aceste creanţe privind impozitul amânat, atunci respectiva parte din creanţele privind 
impozitul amânat sau toate creanţele privind impozitul amânat nu sunt recunoscute. Grupul nu a înregistrat 
creanţe privind impozitul amânat în 2015 şi 2016 în cadrul anumitor entităţi deoarece nu era probabil că va fi 
disponibil suficient profit impozabil pentru a recunoaşte creanţe privind impozitul amânat în cadrul acelor 
entităţi. Atunci când condiţiile pieţei se îmbunătăţesc şi rezultatele operaţionale viitoare sunt superioare 
estimărilor actuale ale Grupului, creanţele existente nerecunoscute privind impozitul amânat pot fi recunoscute, 
fapt ce are ca rezultat beneficii fiscale viitoare . În 2017, Grupul a recunoscut o creanţă privind impozitul 
amânat de 47 .068 mii RON aferentă pierderilor fiscale nerecunoscute anterior, reportate la Sierra Mineral, 
deoarece managementul a considerat că vor fi suficiente profituri impozabile în viitor care să contrabalanseze 
aceste pierderi fiscale . Creanţe totale privind impozitul amânat de 98 .845 mii RON, 110.332 mii RON şi 

118.419 mii RON au fost înregistrate în 2017, 2016 şi , respectiv, 2015 . La data de 31 decembrie 2017, Grupul 
are o creanţă nerecunoscută de 53.331 mii RON privind impozitul amânat, aferentă pierderilor fiscale reportate, 
care se referă în principal la SMHL, şi care nu pot fi utilizate pentru compensarea veniturilor impozabile la 
nivelul altor entităţi din Grup. În lumina incertitudinilor legate de momentul de realizare şi valoarea profiturilor 
fiscale disponibile pentru compensarea pierderilor fiscale , Grupul a considerat că nu poate să recunoască 

creanţe privind impozitul amânat pentru unele din pierderile fiscale reportate. 

Evaluarea la valoare justă a instrumentelor financiare 

Atunci când valoarea justă a activelor şi datoriilor financiare reflectate în situaţia poziţiei financiare nu pot fi 
măsurate pe baza unor preţuri cotate pe pieţe active, valoarea lor justă se măsoară folosind tehnici de evaluare, 
printre care si modelul DCF al fluxurilor de numerar actualizate. Ipotezele din aceste modele sunt preluate din 
informaţii de piaţă disponibile, dar atunci când nu este posibil, sunt necesare raţionamente pentru determinarea 
valorii juste. Raţionamentele includ determinarea unor ipoteze cum ar fi riscul de credit şi volatilitatea. Orice 
modificări în aceste ipoteze referitoare la aceşti factori ar putea afecta valoarea justă raportată a instrum elor 
~~- /~~, 

;.O ·· ~ I-

Provizion pentru reabilitare { '1,-0, ~-~~ _ \ 

Grupul a recunoscut un provizion privind reabilitarea unor amplasamente unde depozitea i deţ~i_ ~ f 
producţie . Pentru determinarea valorii juste a provizionului, s-au făcut estimări şi s-au luat r4'~yonsi~re ~~ 
ipoteze privind rata de discount, rata de inflaţie , costurile cu reabilitarea şi momentul când vor trebo-i:J;_upor,t9oo)" ...... __ ... 
Durata de utilizare a imobilizărilor corporale 

Grupul revizuieşte durata de utilizare estimată a imobilizărilor corporale la fiecare dată de raportare în baza 
celor mai noi şi pertinente infonnaţii, pentru a stabili că durata de utilizare existentă continuă să reprezinte 
durata de utilizare rămasă. În cazul în care Grupul stabileşte că există o schimbare în estimarea duratei de 
utilizare rămase a imobilizărilor corporale, rezultatul va fi un nivel mai mare sau mai mic al cheltuielii cu 
deprecierea în perioadele viitoare. 

Planuri de beneficii determinate 

Costul privind planurile de beneficii determinate şi valoarea prezentă a obligaţiilor privind aceste planuri sunt 
determinate utilizând evaluări actuariale. O evaluare actuarială presupune utilizarea unor ipoteze variate care ar 
putea să fie diferite de evoluţia ulterioară în realitate. Aceste ipoteze se referă la rata de discount, creşterile de 
salarii viitoare, rulajul de personal şi longevitatea. Din cauza aspectelor complexe avute în vedere la evaluare şi 
din cauza perioadei îndelungate, obligaţia privind beneficiile determinate este foarte senzitivă la modificarea 
acestor ipoteze. Toate ipotezele sunt revizuite la fiecare dată de raportare. 
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INDUSTRIA 

Prezentarea generală a industriei şi a aplicaţiilor sale 

Industria aluminiului este a doua cea mai dezvoltată industrie a metalelor din lume, după cea a oţelului. 

Consumul global de aluminiu primar din 2017 a fost estimat de CRU la 63 , 7 milioane de tone . Cererea pentru 
aluminiu primar este determinată de consumul de produse semifabricate. Acestea sunt, la rândul lor, 
determinate de schimbări în producţia industrială şi PIB. Consumul de aluminiu este afectat şi de acumularea 
de stocuri şi de reducerea acestora pe tot parcursul lanţului valoric de producţie. 

Aluminiul este transformat în produse fabricate, spre exemplu, benzi, table şi plăci laminate, profile şi bare 
extrudate, sârmă, produse turnate şi forjate, înainte de utilizarea finală în fabricare . 

Principalele utilizări ale aluminiului includ industria transporturilor (vehicule rutiere, aeronave, vagoane şi 

utilizări în domeniul naval), industria construcţiilor (ferestre, uşi , annături şi faţade) , industria ambalării 

(conserve pentru alimente şi băuturi şi folie de aluminiu), electrică (cablu şi sârmă), a bunurilor de consum de 
folosinţă îndelungată şi a ingineriei generale. 

Aluminiul are o gamă foarte variată de utilizări finale. Astfel cum este arătat în graficele de mai jos, în 2017, 
86 la sută din volumul de aluminiu a fost fabricat sub formă de PLP, produse extrudate şi turnate; 59 la sută din 
întregul consum este reprezentat de consumul sectoarelor transporturilor, construcţiilor şi ambalării. 

Maşini şi 
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Lanţul valoric al aluminiului: bauxită, alumină şi aluminiu primar 

Î _,~îi(c;sJ.lpminiul trece prin patru etape de producţie înainte de a fi fabricat conform nevoilor clienţilor. 
<:.;,~ · ,•.,,)\. 

~rii,ţa~~~i~fXt~agere~ bauxitei . Bau~ita se g~~eşte în _ can~ităţi '.11ari In z~ne tropical~ ale lumii, pr!ncipalele 
~ reM-~.111tl'â'ndtt:4e m Gumeea, Australia, Brazilia, India ş1 Chma. In timp ce Chma este un llllportant 
~ PrAM-fMBi;,.<;ie b~ltxită, baza de rezerve curente a ţării este mică, raportat la cantităţile extrase din mină. 
? ~, • 

luminiul esteA.mul dintre cele mai abundente elemente în natură . lntr-adevăr, este cel mai des întâlnit element 
în 'c.&iirtâ:tetii'stră, mai abundent decât fierul. Faptul că utilizarea sa industrială este cu atât de mult mai scăzută 
decât cea a fierului şi oţelului este determinat de dificultatea şi de costurile de extragere a metalului din 
minereu. Deşi aluminiul este abundent în natură, spre exemplu existând în multe argile, singurul minereu care 
conţine aluminiu care este exploatat în scopuri comerciale (cel puţin în vest) este bauxita. 

În general bauxita conţine 30-60 la sută alumină şi se prezintă sub forma a două tipuri principale: bauxită 
lateritică (trihidrat) şi bauxită carstică (monohidrat) . Bauxitele lateritice se găsesc în principal în regiunile 
tropicale, mai exact în Brazilia, Venezuela, Africa de Vest şi Australia. În general se prezintă sub formă de 
depozite mari, aproape de suprafaţă şi sunt extrase prin metode de exploatare minieră de suprafaţă . Depozitele 
de bauxită carstică (monohidrat) se găsesc în Europa, China şi Caraibe şi sunt extrase atât prin metode de 
exploatare la suprafaţă, cât şi prin metode de exploatare subterană. 
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Tabelul de mai jos indică rezerve şi producţia estimate de bauxită, în funcţie de ţară , 2017 

Ani de rezerve 
Rezerve Producţie 20 I 7 raportat 

(miliarde tone) (milioane tone) la ratele de 
producţie 
din 2017 

Guineea 7,4 40 185 
Australia 6,0 91 66 
Brazilia 2,6 36 73 
Jamaica 2,0 7 299 
Vietnam 3,7 2 1609 
Indonezia 1,0 4 263 
China 1,0 91 11 
Altele 6,3 47 1054 

Total la nivel global 30,0 318 95 
= --= ----

Rezervele globale de bauxită sunt abundente şi chestiunea epuizării nu este considerată a fi o problemă în 
viitorul apropiat al industriei . Rezervele curente cunoscute de 30 miliarde de tone sunt suficiente pentru 95 de 
ani la rata curentă de extracţie . Conform studiului US Geologica] Survey din ianuarie 2018, peste 50 la sută din 
rezervele cunoscute la nivel global se află în trei ţări-Guineea, Austral.ia şi Brazilia. Resursele globale de 
bauxită, care au grade diferite de fiabilitate , variază de la 55 la 75 de miliarde de tone şi reprezintă echivalentul 
a peste 200 de ani de producţie minieră la ratele de extracţie din 2017. 

Dată fiind natura depozitelor de bauxită, exploatarea minieră este un proces relativ simplu şi cu cost scăzut, în 
urma acestuia obţinându-se un minereu roşu tipic (datorită prezenţei fierului) . Cea mai mare parte a bauxitei 
este extrasă prin metode de exploatare minieră de suprafaţă . Exploatarea minieră subterană de bauxită are în 
mod uzual costuri mari şi este neeconomică pe termen lung. Exploatarea minieră de suprafaţă constă 

în: îndepărtarea solului cu buldozere, screpere şi lopeţi , forare şi explodare opţională, îndepărtarea bauxitei 
desprinse cu lopeţi sau încărcătoare frontale în camioane sau pe benzi de transport la un concasor, concasare 
urmată de screening, spălare şi uscare opţională . Bauxita este apoi transportată la o rafinărie din apropiere sau 
la un port pentru transportul către o rafinărie de peste mări . CRU estimează că producţia globală de bauxită a 
ajuns la 318 milioane de tone în 2017. 

În cea de-a doua etapă, bauxita este procesată în alumină la o rafinărie de alumină. În mod uzual, este nevoie 
de aproximativ 2 până la 3,5 tone de bauxită pentru a obţine o tonă de alumină . Celelalte componente 
principale ale bauxitei sunt fierul , siliciul şi diverse impurităţi. Rafinăriile de alumină din vest utilizează toate 
procesul Bayer. În Rusia şi în China sunt utilizate alte procese, precum şi procesul Bayer. 

Alumina este un oxid de aluminiu şi este o pudră albă care are consistenţa similară celei a n*~'~ 
Procesul Bayer constă din patru etape principale. Bauxita extrasă este dizolvată în soluţie de so ~~ · - la f12;, 

presiune şi temperatură crescută. Bauxitele trihidrat sunt procesate la temperaturi mai scăzute · _ţ4Ql 't <'i 
cele monohidrat (între 230 şi 270°C). Această etapă este numită leşiere . Etapa leşierii este u nată '~o '.;; 
filtrării în care soluţia leşiată este filtrată pentru a separa impurităţile, inclusiv fierul. ,,Şlamul roş 'J;l ezult~<;Y~te ; 
transferat în halde. Soluţia clară filtrată, care conţine alumina dizolvată, trece la etapa de precipita~ ·~ nde ·~ te ~.;,.~ 
răcită şi cristalizată cu cristale de alumină pentru a precipita alumina din soluţie. Produsul obţinut dii'l~etiw.ftil \':i 
precipitare este hidrat de alumină umed. În etapa finală, hidratul de alumină este calcinat pentru a îndepărta atât 
umiditatea liberă, cât şi apa combinată chimic. După răcire , alumina calcinată este depozitată în zone acoperite 
sau silozuri în vederea transportării. 

Rafinăra de alumină sunt unităţi care necesită investiţii mari de capital. Principalele costuri de operare sunt 
energia (abur şi combustibil pentru calcinare), manopera şi soda caustică. 

Cea de-a treia etapă de producţie este topirea. O unitate de producţie de aluminiu primar converteşte alumina în 
aluminiu prin intermediul unui proces electrolitic . O caracteristică centrală a unei unităţi de producţie de 
aluminiu primar este o linie de electroliză sau linii de electroliză, care constau dintr-o serie de cuve de reducere 
cu carcasă din oţel. Alumina este încărcată în fiecare cuvă, unde se dizolvă într-o baie de criolit topit, o sare 
dublă de sodiu şi fluorură de aluminiu (,,electrolit"). Prin cuvă este trecut curent electric dintr-un anod de 
carbon suspendat către catodul de carbon, care căptuşeşte cuva. Alumina este separată în aluminiu şi oxigen, iar 
metalul topit se strânge pe fundul cuvei şi este golit. Sunt necesare aproximativ 1,93 tone de alumină pentru a 
produce o tonă de aluminiu. 
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Costurile principale ale conversiei aluminei în aluminiu sunt electricitatea, forţa de muncă şi produsele din 
carbon precum cocsul şi smoala. Electricitatea reprezintă cea mai mare variaţie a costurilor de producţie dintre 
unităţile producătoare de aluminiu primar şi reprezintă baza principală a avantajului competitiv. Costurile 
relative de producţie şi ale mărfii tind să favorizeze procesarea aluminei aproape de sursa minereurilor de 
bauxită, iar procesarea aluminiului aproape de o sursă de electricitate la preţ scăzut. În ultimele două decenii, 
China a încălcat aceste norme ale industriei prin construirea unităţii de rafinare şi producţii de aluminiu primar 
naţionale, în ciuda faptului că nu are un avantaj special în ceea ce priveşte costul energiei, nici în ceea ce 
priveşte alumina şi nici în ceea ce priveşte energia electrică . 

Etapa finală a procesului are loc la turnătorie, unde metalul este turnat în diverse forme potrivite pentru 
procesare ulterioară. 

Tendinţe-cheie ale industriei aluminiului 

Tendinţe privind cererea 

Creşterea consumului primar din China a dominat industria globală în ultimele două decenii , iar ţara încă oferă 
potenţial semnificativ pentru creşterea în continuare a cererii de aluminiu. Sectorul construcţiilor este estimat a 
rămâne un factor important al cererii din China pe termen mediu şi lung; penetrarea în viitor a aluminiului în 
sectorul transporturilor va consolida creşterea. 

Ţările în dezvoltare din Asia au devenit un centru al creşterii determinate .de un număr în creştere de locuitori 
care se aşteaptă să trăiască în zone urbane. În ceea ce priveşte importanţa relativă a diferite regiuni geografice 
în legătură cu consumul de aluminiu, până la sfârşitul anilor 1980, consumul a fost dominat de America de 
Nord, Europa şi Japonia, aceste trei regiuni acoperind 78 la sută din cererea globală în 1990. Din 1990, 
principalele schimbări în consumul global au fost creşterea rapidă a consumului în China şi în restul Asiei şi 

declinul rapid şi apoi revenirea unui număr de ţări din Europa de Est. China a ajuns să domine consumul global 
al tuturor mărfurilor, inclusiv al aluminiului. China a depăşit SUA în 2005, devenind cel mai mare consumator 
la nivel global de aluminiu primar şi până în 2017, CRU estimează că China a acoperit 54 la sută din piaţa 
globală . Cererea în India a crescut repede în ultimii ani, atingând 2,2 milioane tone în 201 7, ceea ce a 
reprezentat 3 la sută din consumul global. India este acum cea de-a treia ţară cu cel mai mare consum din lume. 

Preţurile mai mari ale energiei electrice şi reglementările mai stricte cu privire la emisiile de carbon încurajează 
scăderea greutăţii în sectorul auto. Aceasta a oferit oportunităţi atractive pentru înlocuirea oţelului cu aluminiul. 
Creşterea producţiei de vehicule electrice favorizează, în particular, utilizarea crescută de aluminiu primar. 

Tendinţe privind oferta 

Cea mai mare schimbare în producţia de aluminiu de la începutul secolului a fost emergenţa Chinei ca cea mai 
importantă ţară producătoare de aluminiu primar. China a devenit cel mai mare producător de aluminiu primar 
din _, ,Thţ;.JO_Q I şi, până în 2017, acoperea 57 la sută din producţia globală de aluminiu primar. 

~~ . ( ,~ . .-.. 
e ~voie de ·;·· . · capacităţi de producţie în afara Chinei . Au existat relativ puţine proiecte în afara Chinei în 

@ti~4t ,i\î;'af; , Chinei, ratele de utilizare a unităţilor de producţie sunt în creştere, iar stocurile sunt în 

;ăţ PhbÎ}P., ~r-~?/ionează c~, pent~u ca piaţa globală ?~ aluminiu să fie echil~br~t~, este necesară construirea 
e1 noi l:§~at1taţy de producţie suphmentare de 3,5 m1hoane de tone pe an pana m 2027. 

În • t~ C!t. _priv~şte poziţia de ţară, a intervenit o schimbare majoră în peisajul concurenţial. O evoluţie 
semnificădvă a fost reducerea rapidă a bazei de producţie a SUA-de la cel mai mare producător în anul 2000, 
al cincilea în 2010, SUA a scăzut la al 13-lea cel mai mare în 2017. În perioada 2000-2017, numărul de unităţi 
de producţie operaţionale din SUA a scăzut de la 23 la şase . 

Poluarea a devenit o problemă majoră în China, pe măsură ce ţara încearcă să treacă la un model de creştere 
mai curat. Pe termen mediu, CRU se aşteaptă că acest lucru va fi în beneficiul întreprinderilor deţinute de stat 
(en. State owned enterprises-,,SOEs"). 

Politicile privind schimbările climatice s-au intensificat, în ciuda retragerii guvernului federal al SUA din 
Acordul de la Paris . Preţurile carbonului vor trasa producţia viitoare şi modelele de investiţii în cadrul 
industriei. Producătorii care poluează şi produc la costuri ridicate vor fi afectaţi semnificativ, însă schimbările 
structurale care rezultă vor stimula creşterea între concurenţi din ce în ce mai puţin poluanţi şi mai eficienţi. 
China este potenţial un perdant important cu o taxă de carbon care stimulează o contracţie în sectorul 
aluminiului. 
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Tendinţe comerciale 

Echilibrele regionale evoluează . China, Orientul Mijlociu şi India şi-au crescut toate excedentul net 
(i.e. producţie minus consum) din 20 I O, cu o capacitate nouă care depăşeşte creşterea cererii naţionale . 

Europa şi America de Nord, din contră, au deficite nete care au crescut considerabil în aceeaşi perioadă . Rusia 
are cel mai mare excedent structural de piaţă din lume. 

2018 a fost anul în care au intervenit un conflict comercial şi sancţiuni . În martie 2018, administraţia Trump a 
anunţat tarife în conformitate cu prevederile Secţiunii 232 a Legii privind extinderea comercială în legătură cu 
importuri de oţel şi aluminiu de 25 la sută şi , respectiv, I O la sută. Unor ţări li s-au acordat scutiri iniţiale până 
la I mai 2018, care au fost prelungite până la I iunie 2018. Începând cu I iunie 2018, tarifele au devenit 
aplicabile, printre alte ţări, şi statelor membre ale Uniunii Europene. Impunerea tarifelor a condus la o creştere 
rapidă a primelor în SUA (Midwest premiums). În aprilie 2018, SUA au impus sancţiuni asupra unui număr de 
persoane fizice şi juridice din Rusia. Cu privire la aluminiu, aceasta a inclus Rusa!, deţinută şi controlată de 
EN+ Grup. Răspunsul imediat al pieţei la anunţarea sancţiunilor a fost determinarea unei creşteri substanţiale a 
preţurilor aluminei şi aluminiului şi a primelor regionale. Drept răspuns , Trezoreria SUA a prelungit perioada 
de „wind down" pentru tranzacţii cu Rusa! din iunie până în octombrie. În timp ce preţurile şi primele de 
procesare s-au redus apreciabil, acestea au rămas crescute şi situaţia rămâne volatilă . A se vedea „Factori de 
risc- Riscuri referitoare la activitatea Grupului şi a industriei în care Grupul activează - Grupul activează 
într-o industrie ciclică ce este supusă unei volatilităţi semnificative a preţurilor". 

Tabelul de mai jos prezintă situaţia anuală a pieţei de aluminiu primar în 'funcţie de regiune, în 2010 şi 2017 
(cifrele sunt exprimate în mii tone) 

Regiune 2010 2017 

Africa 1.190 948 
Asia (2 .979) 912 
Australasia 1.924 1.574 
America Centrală şi de Sud 853 175 
Europa .. . . . .. 442 (1.135) 
America de Nord (422) (2 .627) 

Total Global .. . 1.008 (153) 

din care ex. China 923 ( 1.827) 
din care China 85 1.674 

China şi măsuri noi de mediu 

Creşterea rapidă în China a producţiei de aluminiu (şi a altor industrii) a atins un cost extern semnificativ, iar 
poluarea aerului este în prezent o preocupare majoră pentru factorii de decizie politică şi public . În încercarea 
de a reduce poluarea aerului în Beijing şi în zona înconjurătoare , guvernul a dispus ca unităţile de producţie ~ 
aluminiu din cele 26 de oraşe învecinate să îşi închidă 30 la sută din capacitate din noiembrie 2017. < JlRiî-~Îfl' :/&2, 
martie 20 I 8. Măsurile au avut un impact de 6 milioane de tone pe an din volumul de alumină, 2, I · oa~ ~ţ 
tone pe an din volumul de aluminiu primar şi 8,7 milioane de tone pe an din volumul de carbo ·."' ~.) ~~~ t 
Prin reforma privind oferta, guvernul chinez stopează construcţia unei noi unităţi producătoare de , :Umin1\fs,Îrri{\ !J} 
mod ideal, construcţia de noi unităţi producătoare de aluminiu ar trebui să se realizeze pe cheltufala, unită.ţi~ ~:; 
vechi de producţie. În prezent, trei provincii au aplicat restricţii cu privire la producţia ilegală, ioÎ.ij_dt§,1~A,\'J~-<\ 
închiderea fabricilor-Xinjiang, Inner Mongolia şi Shandong. În plus, toate proiectele viitoare de expans ·wne 
trebuie să primească aprobarea guvernului central înainte de a se începe construcţia. 

Cererea de aluminiu 

Cererea de aluminiu primar 

China a dominat creşterea cererii globale în acest secol. Cererea Chinei a crescut la 11,0 la sută rata anuală 
compusă de creştere (,,CAGR"), între 2007 şi 2017. Alte ţări în curs de dezvoltare din Asia au experimentat, 
de asemenea, creşteri ale consumului, în special India, unde creşterea a fost la 6,0 la sută CAGR. În 2017, 
China a acoperit 54 la sută din cererea globală de aluminiu primar, urmată de Europa şi America de Nord, cu 
14 la sută şi , respectiv, I O la sută. 

Creşterea estimată a consumului global se aşteaptă să fie mai mică decât cea actuală, reflectând o scădere a 
economiei Chinei , predominant în activităţi noi de construcţii şi, în special, în următorii cinci ani . Rata de 
creştere a Chinei se estimează a scădea la 3, 1 la sută CAGR, între 2017 şi 2030. 
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Cu toate acestea, China va rămâne un factor important pentru creşterea cererii şi se estimează o cerere 
suplimentară de 13,84 milioane de tone între 2017 şi 2030-<:ea mai mare creştere din toate regiunile . Cererea 
Chinei va fi susţinută de cererea de înlocuire de la mijlocul anului 2020, pe măsură ce clădirile vechi sunt 
demolate şi înlocuite de clădiri noi; şi de cererea din industria auto de scădere a greutăţii şi eficienţă energetică, 

atât pentru vehicule cu motoare cu combustie internă (,,ICEs"), cât şi din ce în ce mai mult pentru vehicule 
electrice (,, EVs"}-care includ vehicule electrice pe baterie, vehicule electrice hibride şi vehicule electrice 
reîncărcabile . 

Tabelul de mai jos ilustrează (i) dezvoltarea cererii globale de aluminiu primar din 2007 până în 2017 şi 

(ii) dezvoltarea previzionată a cererii globale de aluminiu primar din 2017 până în 2030 (cifrele sunt în 
milioane tone, altele decât procente) . 

2007-2017 CAGR: 5,3% 

2007-2017 CAGR: 5.3% 63.7 60.1 
50.8 54.6 56.6 

41 .0 45.0 47.5 = -37.9 37.3 34.3 - - - -- - - -- - = - - - -- - - I I • • ~ 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

China Europa • America de Nord • Orientul Mijlociu India • Alte Tări 

2017-2030 CAGR: 3% 

2017-2030 CAGR: 3.0% 
88.5 79.8 81 .6 83.3 85.2 86.7 88.0 

74.2 76.5 78.2 
66.7 69.5 720 63.7 ----- - - - - - !! - -!!! - !!! -

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

• Europa America de Nord • Orientul Mijlociu India • Alte lări 

~ ·-;:::-
;.;. A'"" ·. -,-\ 

i e,Hiii i'fi,/}t~d~t semifabricate 

~ · ffs~P?mfab~Îcate din aluminiu (,,Semifabricate"), inclusiv PLP-uri sunt realizate din aluminiu primar şi 
a 111,~ iu reciclat. Deşi oferta de aluminiu reciclat a crescut, aluminiul primar rămâne sursa principală pentru 
pro ttcet:ţa · semifabricatelor, reprezentând 77 la sută şi, respectiv, 71 la sută din ofertă în China şi America de 
Nord în 2017. Cererea de semifabricate este strâns legată de cererea de aluminiu primar. Cererea globală de 
semifabricate a crescut la 5,4 la sută CAGR între 2007 şi 2017 la 87,6 milioane de tone şi va creşte la 2,7 la 
sută CAGR între 2017 şi 2030 la 124, I milioane de tone. 

107 



Graficele de mai jos indică (i) dezvoltarea cererii globale de semifabricate din aluminiu din 2007 până în 2017 
şi (ii) dezvoltarea previzionată a cererii globale de semifabricate din aluminiu din 2017 până în 2030 ((cifrele 
sunt în milioane tone, altele decât procente) 

2007-2017 

CAGR: 5,4% 

2007-20 17 CAGR: 5.4% 
87.6 

79.4 83.4 
72.5 76 .6 

63.9 68.2 -53.3 58.5 - -51 .8 49.0 - -- - ....,. - - . - ... -

China • Europa America de Nord • Orientul Mijlociu India • Alte Ţări 

2017-2030 

CAGR: 2,7% 

2 0 17-2030 CAGR: 2.7% 

150 112.5 115.2 118.2 120.2 122.2 124.1 
104.3 107 .1 109.8 

91.2 94.8 97.9 101.0 
87.6 - -- !! 100 - -- !! 
!!! !!! !!! -- -

50 

o 
20 17 20 18 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

• China • Europa America de Nord • Orientul Mij lociu India • Alte Ţări 

Prezentarea generală a PLP 

PLP-urile includ o gamă largă de produse plate şi laminate, incluzând benzile, stocul de folie de conserve, 
plăcile din construcţii şi tabla pentru caroserie în industria auto. Consumul global de PLP a înregistrat o CAGR 
de 4,5 la sută între 2007 şi 2017 şi se estimează ca acesta va continua să crească la 32, I milioane d , 911-@Aîi-tfte,:~ 

2017 şi 2022, la 4,0 la sută CAGR. i_o-Q; _ ~ -r.,~, 
,q- • -9'..o "Y ~~ ~ 

Consumul de PLP · .. . 1>o ~~ !I] 
'.), ţ5\ ,,., 

La nivel global · ~;.· "'1,;,- ~ 
-t,, ,!-

Se estimează că cererea de PLP va creşte ferm, determinată de sectorul transporturilor în aplicaţii a1 / \1dus.tn ':)" 
auto pe pieţe dezvoltate incluzând SUA şi Europa, precum şi China. Folia de aluminiu are noi aplicaţii în 
bateriile litiu-ion, drept substrat catodic pentru materialele cu catod de acoperire pentru îmbunătăţirea 

conductivităţii şi reducerea rezistivităţii interne. 

Cererea pentru folie de ambalare va creşte în ţările în curs de dezvoltare, în special în China datorită creşterii 
PIB per capita şi a urbanizării care creşte cererea pentru alimente şi medicamente mai bine ambalate în vederea 
asigurării calităţii şi siguranţei . Consumul de folie de aluminiu este, de asemenea, încurajat în China, deoarece 
aceasta poate fi reciclată. 

Cererea pentru cutii este, de asemenea, încurajată, prin înlocuirea continuă, pe piaţa cutiilor pentru băuturi, a 
tablei galvanizate cu aluminiul. Mai mult, tendinţa globală către cutii mai mici va creşte, de asemenea, 
consumul de aluminiu per mililitru de băutură la cutie. Tendinţele consumatorilor se îndreaptă, de asemenea, în 
favoarea cutiilor din aluminiu faţă de alte opţiuni de ambalare, un exemplu fiind ambalarea în cutii a berii 
artizanale utilizând aluminiu. 
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Graficul de mai jos arată evoluţia istorică şi previzionată a consumului global de PLP-uri din aluminiu pentru 
perioadele indicate (cifrele sunt în milioane tone). 

40 

20 

27.6 28. 7 29.8 30.9 32.1 
21 .6 23.0 24.0 25.0 26.4 

16.9 17.3 15.6 17.9 19·6 20.4 

o - 1111111 - --. . • • • 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
• Industria Transporturilor Industria Construcţiilor Ambalaje (inc lusiv cutii şi fo lie) 

• Vehicule Electrice • Bunuri de consum de folosinţă îndelungată • Maşini si Echipamente 

Europa 

Industria transporturilor: piaţa transporturilor din Europa se estimează a fi forţa motrice pentru cererea de PLP 
pe termen lung. Factorul-cheie al acestei creşteri constă în eforturile guvernamentale UE de reducere a emisiilor 
de CO2 . Deşi au fost investigate numeroase modalităţi de respectare a ţintelor privind emisiile, reducerea 
greutăţii, în primul rând prin utilizarea şi mai mult a aluminiului, este una dintre cele mai favorabile opţiuni . Cu 
toate acestea, producătorii de maşini şi producătorii de echipamente originale sunt reticenţi în a se angaja în 
proiecte în care se utilizează mult mai mult aluminiu până când nu văd disponibilitatea adecvată a capacităţii de 
laminare de înaltă calitate şi tratament la cald pentru a furniza cantităţi mari de tablă pentru caroserie auto 
(automotive body sheet-ABS). 

EV câştigă deja popularitate în Europa şi estimarea este că acest curent va continua în următorii I 0-20 de ani, 
având în vedere că majoritatea ţărilor europene au stabilit obiective pentru eliminarea !CE. Spre exemplu, 
Norvegia intenţionează să elimine complet vehiculele !CE până în 2025, în timp ce cel mai mare producător de 
autovehicule din Europa, Germania, planifică să interzică vehiculele ICE până în 2030. Austria, Danemarca, 
Marea Britanie, Franţa , Spania, au stabilit, de asemenea, printre altele, obiective oficiale. Multe dintre aceste 
obiective sunt dincolo de perioada de previzionare, ceea ce indică faptul că impactul asupra cererii de PLP se 
poate să nu fie vizibil înainte de 2022. CRU estimează ca cererea de ABS din regiune să crească de la 442.000 
de tone în 2016 la 871.000 de tone în 2022, o mare parte a acestei cereri venind din Gern1ania şi Marea 
Britanie, deoarece Jaguar, Land Rover, Mercedes şi Audi îşi menţin poziţii de lideri . 

Industria aerospaţială: Deşi condiţiile de piaţă din sectorul industriei aerospaţiale au fost dificile, perspectivele 
pe termen mediu şi lung se vor îmbunătăţi . Ratele de construcţie crescute ale anumitor tipuri de aeronave ar 
trebui s-00 .,,_r,ducă la o creştere a cererii pentru produse tratate la cald (,,TC") de tipul tablei şi plăcilor. Ratele 
de ~~fri.icţiif,~~ _estimează că vor continua să crească, având în vedere că producţia de aeronave de mici 

E'°enMi~i ~~~um,-t d~cât compe_nsează declinul avioa_nelor ~u rea~ţ~e mari . CRU estimea~ă că această _ trecere 
llfreA ~t1~,ma1 ·. 1c1, cu un smgur culoar va contmua sa susţma consumul de PLP. Intre 2018 ş1 2022, 
2..erllthd.i~ .. ~ectoru"t" aerospatial se estimează că va creste la o rată medie anuală de 3,2 la sută . '% 1-\l"'T{VL•i'\' / ' ' 

I ftria construcţiilor: Cererea de pe piaţa construcţiilor a fost stabilă în ultimele luni, susţinută de un 
ame ':_ţ~yoţabil de rate mici ale dobânzii şi investiţii consolidate. Cu toate acestea, CRU rămâne precaut cu 
privire la acest sector pentru următorii câţiva ani, dat fiind gradul de creştere al pieţei în ultimii ani. Activitatea 
de construcţii în Spania şi Italia continuă să tragă în jos cererea globală, motiv pentru care CRU estimează o 
creştere de 1,2 la sută în perioada previzionată . 

Folia de aluminiu: Cererea de folie de aluminiu în Europa de Vest se estimează a rămâne relativ constantă. 

Concurenţa va rămâne puternică între unităţile producătoare de folie de aluminiu. 

Aşa cum arată tabelul de mai jos, cererea de ABS se aşteaptă să fie cel mai mare factor de creştere de pe piaţa 
PLP-urilor. 
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Tabelul de mai jos arată tendinţele istorice şi previzionate ale consumului de PLP-uri în Europa, în perioada 
2016-2022 ( cifrele sunt în mii tone, altele decât procente): 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR 17-22 

Industria transporturilor . . . . . . . . . 1.126 1.170 1.261 1.349 1.394 1.465 1.535 5,6% 
din care ABS ...... . .... .... 394 456 528 598 628 679 740 10,2% 
Industria construcţiilor ......... 470 479 488 494 499 504 509 1,2% 
Ambalaje, exclusiv cutii ..... .. . 191 195 199 202 205 208 208 1,4% 
Cutii .......... . ...... . .. 653 686 705 744 759 771 785 2,7% 
Folie .................... 731 739 756 763 766 768 765 0,7% 
Vehicule electrice ...... . ..... 96 98 102 105 108 110 112 2,6% 
Bunuri de consum de uz îndelungat . 184 187 192 194 197 199 200 1,3% 
Maşini şi echipamente ......... 538 550 562 570 574 574 572 0,8% 
Altele ................ 148 160 164 166 167 168 169 1,1% 
Europa de Vest .. .. .. . .. 4.136 4.264 4.429 4.587 4.669 4.765 4.855 2,6% 

Industria transporturilor . . . . . 41 42 44 47 50 52 53 4,8% 
din care ABS ........ ...... . o o o o o o o 
Industria construcţiilor .... ..... 37 38 38 39 39 40 40 1,3% 
Ambalaje, exclusiv cutii . . ...... 24 24 24 24 25 25 25 1,3% 

! Cutii ... .. .. ...... ... ... 83 85 90 92 94 97 99 3,1% 
Folie .... ... ... .......... 71 84 86 89 89 90 90 1,3% 
Vehicule electrice ............ li 11 li li li li li 1,0% 
Bunuri de consum de uz îndelungat . 20 20 21 21 21 22 22 1,4% 
Maşini şi echipamente ......... 27 27 28 28 29 29 30 1,5% 
Altele .................... 26 21 21 22 22 22 23 1,6% 

Rusia .. . .. .. .. . ... ... .. . 340 352 363 373 380 388 392 2,2% 
Industria transporturilor . . . . . . . . 177 198 221 246 269 300 329 10,7% 
din care ABS .............. 48 47 65 82 98 110 131 22,8% 
Industria construcţiilor ........ 60 68 70 73 75 76 76 2,3% 
Ambalaje, exclusiv cutii ........ 30 32 33 34 35 35 35 2,0% 
Cutii ......... . .... .. ... 142 142 151 155 158 158 160 2,5% 
Folie .... ... ... .... .. ... 125 125 126 127 127 125 127 0,2% 
Vehicule electrice ......... . . 23 26 27 28 28 28 29 2,1% 
Bunuri de consum de uz îndelungat 29 32 32 33 34 33 34 1,5% 
Maşini şi echipamente ......... 55 63 66 68 70 71 73 3,2% 
Altele ..... ... ... ...... . .. 12 19 19 20 20 19 20 0,8% 
Altele Europa de Est ...... .. . 652 705 746 783 817 846 883 4,6% 

Total în Europa 5.129 5.320 5.538 5.742 5.866 5.999 6.13:0 ~ --. .... . . .. ... .. . •>/J;:,:· 

= = = = = = iiiiiiiiiiiiiii .. :r- li'..;,, 
E 't 

Utilizatori finali-cheie din America de Nord şi Europa · fi --9;0~ ~q. ~ 
Produsele din aliaje comune caracterizate printr-un sistem de identificare denominat prin serii (Ix ~? 3xxf, : j 
5xxx) reprezintă cea mai mare parte a cererii totale din aceste regiuni, cu volume ale consumuţQi _tota ; .,0$' 
comparabile între SUA şi Europa de Vest. Unele din celelalte produse arătate includ alte aliaje lxxx, 3)0(.x_:_ş_t ·J" 
5xxx. Spre exemplu, folia este în cea mai mare parte realizată din aliaje lxxx (ex. 1200 şi 1235), deşi în jur de 
10 la sută este realizată din aliaje 8xxx (ex. 8011 şi 8079). Similar, aliajul principal utilizat în producţia de tablă 
litografică este 1050, împreună cu cantităţi mai mici de alte aliaje lxxx şi 3xxx. Produsele din aliaje comune 
sunt produse cu o valoare mai mică ce necesită mai puţine cunoştinţe tehnice pentru a le produce. Ca atare, 
acestea sunt clasificate drept produse de bază, deoarece reprezintă o parte semnificativă a pieţei produselor 
laminate şi au un grad mai mare de standardizare în industrie. În Europa de Vest, produsele din aliaje comune 
reprezintă 28 la sută din cerere, comparativ cu 34 la sută în Europa de Est şi 19 la sută în SUA. Folia 
reprezintă 17 la sută din cererea din Europa de Vest comparativ cu 19 la sută în Europa de Est şi 11 la sută în 
SUA. Mai mult, cutiile reprezintă 15 la sută din cererea din Europa de Vest, I 9 la sută din Europa de Est şi 
32 la sută din SUA. 
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Oferta de aluminiu 

Oferta de aluminiu primar 

În perioada 2007- 2017, producţia globală de aluminiu primar a crescut de la 38, I milioane de tone 
la 63 ,5 milioane de tone, reprezentând o CAGR de 5,2 la sută . Cu toate acestea, creşterea în regiuni a fost 
departe de a fi egală. Producţiile din America de Nord, America Centrală/de Sud, Europa, Africa şi Australasia 
au scăzut în această perioadă, cu închiderea pennanentă a unui număr de unităţi producătoare de aluminiu. În 
schimb, Asia a crescut la o CAGR de I 0,9 la sută, cu o producţie regională care creşte cu un factor de aproape 
trei de la 16,6 milioane de tone la 46,5 milioane de tone . 

Tabelul de mai jos arată oferta globală de aluminiu primar, evoluţia în perioada 2007- 2017 ( cifrele sunt în mii 
tone): 
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În 2017, cantitatea globală de aluminiu primar era de 63,5 milioane de tone, ceea ce reprezenta o creştere 
de 7,6 la sută faţă de anul precedent. Se estimează că producţia va creşte cu 4,3 la sută la 66,2 milioane de tone 
în 2018. 

Până în 2027, CRU detennină capacitatea şi producţia de la unitate de producţie la unitate de producţie, cu o 
previzionare a producţiei unităţii de creştere constantă în perioada până la 2027, când se estimează că va creşte 
la 83 ,5 milioane de tone . Aceasta reprezintă o CAGR de 2,8 la sută pentru perioada 2017-2027 şi o producţie 
anuală suplimentară de 20 milioane de tone. În următorii zece ani, se va realiza capacitate suplimentară în cinci 
regiuni, China, Orientul Mijlociu, Rusia, India şi Canada. 

;~; :.·._ --~\:,..-; ·•, 

¼-~~i mult~ .. 'pt.q..iecte finalizate recent din China, inclusiv proiectul de tip brownfield de 1,25 milioane de tone pe 
$ ai,~f(ng dîii\ Shandong, au f~st_ d~clara~e ilegale ?e guve_rnul chinez ca parte . a p~liticii a~e_st~i~ de reform~ 
~ ~111ef·6~eJia. qreşterea producţ1e1 dm proiecte finalizate chmeze este, astfel, estimata a fi m1111ma mtre 2017 ş1 
i 213~r,aa} ,.~e prfvizionează o creştere începând cu 2023 , pornind de la premisa că politica privind oferta va fi 
~~oderată. In afara Chinei, extinderea de 1,75 milioane de tone pe an la Jharsuguda 2 din India se estimează că 

t,, •at;,i.~~ capacitatea maximă de producţie în 2022 . 

Politica de mediu din China 

Politica de mediu a devenit o problemă majoră pentru China, deoarece guvernul urmăreşte să protejeze mediul 
şi să preîntâmpine nemulţumirea socială determinată de poluare. Guvernul este constrâns să reducă poluarea 
aerului în Beijing şi în zonele extrem de industrializate din împrejurimi . Ca urmare, China este acum una dintre 
cele mai importante ţări care au o politică de mediu şi industria aluminiului din China este avută în vedere, 
deoarece guvernul urmăreşte să închidă fabrici care nu respectă reglementările din ce în ce mai stricte. 

În ianuarie 2016 a fost propusă o schemă de comercializare a emisiilor de carbon la nivel naţional în două 
etape. În baza detaliilor propuse, aproximativ 90 la sută din producţia de aluminiu primar din China va fi taxată 
conform acestei scheme. Tranzacţiile cu carbon din China sunt în urma celor din UE, dar în faţa celor din SUA. 

Indicele de referinţă privind emisiile de C02 are implicaţii atât pentru costurile de capital ("Capex"), cât şi 

pentru cele operaţionale ale unităţilor producătoare de aluminiu şi ale rafinăriilor, în special deoarece CRU 
anticipează transferul costurilor cu emisiile ale producătorilor de energie electrică. În China, CRU crede că 
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introducerea unei scheme de comercializare a emisiilor de carbon va determina, în cele din unnă, o creştere a 
costurilor de operare, odată realizată implementarea pe scară largă . 

Toate proiectele viitoare de expansiune vor avea nevoie de aprobările guvernelor centrale înainte de a se începe 
construcţia. Întreprinderile deţinute de stat (SOE) producătoare de aluminiu din China se estimează că vor 
creşte producţia cu 1,9 milioane de tone an după an în 2017 comparativ cu anul anterior şi cu 2,4 milioane de 
tone în 2018. CRU previzionează o creştere mare a producţiei a Chalco, cea mai mare întreprindere de stat 
(SOE) producătoare de aluminiu din China. Chalco este în prezent al cincilea cel mai mare producător de 
aluminiu din lume şi este pe punctul de a deveni al patrulea cel mai mare producător în 2019. 

CRU estimează că politica de reformă a ofertei a guvernului chinez nu se va modifica înainte de 2022. Cu toate 
acestea, se aşteaptă că China va continua să reprezinte 57 la sută din creşterea producţiei globale între 2017 şi 
2027. Producţia din China se estimează că va creşte la o CAGR de 4, I la sută pe an până în 2027. 

Preţurile aluminiului 

Aluminiu primar 

Evoluţia preţurilor 

Contractele de aluminiu primar au fost tranzacţionate pe LME începând din 1978. Până la jumătatea anilor 
1980, preţul LME al aluminiului se consacrase drept punctul principal de stabilire a preţului, moment de la care 
cea mai mare parte a aluminiului primar a fost tranzacţionată la un preţ co'relat cu preţul LME. Preţurile medii 
anuale din 2000 şi o tendinţă liniară sunt indicate în graficul de mai jos. Indicate în preţuri nominale, din 2000, 
preţurile cash LME (în tendinţă) au crescut de la sub 1.800 USD/t la peste 2 .000 USD/t. 

Graficul de mai jos ilustrează evoluţia preţurilor cash LME ale aluminiului primar în perioada 2000-2017 
(USD/tonă) 
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Date: CRU, LME 

Preţurile aluminiului au un caracter ciclic. Principalul factor al ciclului preţului este ciclul activităţii economice 
generale. Perioadele cu preţuri mari sunt asociate ultimelor etape ale creşterilor economice, spre :?.::~ ~.>, 
sfârşitul anilor 1970, sfârşitul anilor 1980 şi la mijlocul anilor 2000. Preţurile mai mici s~•ţso<,:iate -~.,,~i\ 
recesiunilor, spre exemplu la începutul anilor 1980 şi al anilor 1990. Deşi ciclul economic ,1,ene,{f e G-1r<' 

principalul factor al ciclului preţului, caracterul ciclic este exacerbat de anumite caracteristici al 'fr~cÎ i ·.,,,.,, "Fr. 

consumului de aluminiu. În ceea ce priveşte oferta, producţia este inflexibilă din punctul de ved i:e al ~1_µ1 j 
pe măsură ce capacitatea se aproprie de nivelul maxim de utilizare, extra-producţia fiind posibil 1).,Umai pÎ'lfi' . ,.,/ 
capacitate suplimentară, putând dura de la doi până la trei ani să devină funcţională. Astfel, pe 'tn'..~.sură , cf " 
consumul creşte pe durata unei creşteri economice, oferta răspunde pe măsură ce stocurile sunt epui"z.âfitşi 
capacitatea neutilizată devine operaţională. Atunci când oferta suplimentară este limitată, preţurile cresc foarte 
repede. 

Producţia poate fi, de asemenea, inflexibilă din punctul de vedere al preţului pe termen mai scurt pe măsură ce 
preţurile scad. Acest lucru este esenţial, date fiind costurile fixe ridicate de producţie. Pe măsură ce activitatea 
economică încetineşte, pentru a determina reduceri ale producţiei, este posibil ca preţurile să trebuiască să scadă 
până la nivelul evitării costurilor de producţie ale aluminiului. Între timp, surplusul de producţie se acumulează 
ca stoc. Consumul în majoritatea utilizărilor finale este, de asemenea, relativ inflexibil din punctul de vedere al 
preţului pe termen scurt. Astfel, pe măsură ce producătorii supraproduc şi se acumulează stocuri, scăderea 
corespunzătoare a preţurilor nu determină consumatorii să cumpere mai mult aluminiu. Într-adevăr, efectul pe 
termen scurt poate fi nefast: consumatorii se poate să cumpere mai puţin aluminiu pe măsură ce îşi reduc 
propriile stocuri şi să aştepte scăderi ulterioare ale preţurilor. 

Aceste caracteristici economice ne ajută să explicăm o caracteristică observabilă a preţurilor aluminiului şi 
anume că vârfurile de preţ sunt scurte şi bruşte şi că scăderile mari de preţ sunt mai lungi şi mai superficiale. 
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Există pe piaţa aluminiului stabilizatori integraţi. Atunci când preţurile cresc considerabil pe termen lung, 
intervin anumiţi factori de corecţie . Pe tennen scurt, cererea pentru anumite aplicaţii este flexibilă din punctul 
de vedere al preţului . În al doilea rând, preţurile mari cresc oferta de deşeuri din metal şi metal secundar. În al 
treilea rând, investiţiile în noua capacitate vor creşte oferta după doi-trei ani. 

Factori şi tendinţe ale preţurilor aluminiului primar 

Primele de procesare de referinţă pentru PVA sunt monitorizate de CRU pentru aceleaşi regiuni standard ca şi 

lingourile. Preţurile PVA sunt stabilite ca preţ LME plus prima pentru lingou, plus o suprataxă pentru PVA 
specific (bară, sleb, aliaj primar turnat sau sârmă) . Pe piaţa europeană pentru bare, aliajul primar turnat 
(Primary Foundry Alloy-,,PFA") şi sâm1ă, prima pentru lingou şi suprataxa sunt de obicei combinate într-o 
singură primă. Suprataxele pentru PVA variază în funcţie de regiune, la fel ca primele pentru lingouri. Cu toate 
acestea, trebuie reţinut că acestea nu sunt întotdeauna direct comparabile, date fiind bazele de livrare diferite 
pentru prime şi suprataxe. 

Bare 

Barele standard sunt clasificate ca având un diametru de 7-8 inchi. Aliajele standard sunt folosite în proporţie 
mare pe piaţa barelor, probabil în proporţie de 75-80 la sută . Există tendinţa turnării intern a unor aliaje mai 
complexe, precum seriile 2xxx şi 7xxx, de către unităţi de extrudare. 

În toate regiunile, barele oferă o bună rentabilitate şi o oportunitate atractivă, prin urmare existând posibilitatea 
ca presiunea competitivă să tragă preţurile în jos în termeni reali. Cu toate acestea, pe termen mediu-lung, CRU 
crede că suprataxele pentru bare vor fi afectate de costul marginal al barelor retopite, care permite, totuşi, o 
marjă bună de profit pentru producătorii de aluminiu primar la costuri mici . Japonia este cea mai slabă piaţă 
pentru suprataxe la primele barelor, deoarece poate fi deservită de mai multe dintre ţările exportatoare 
principale, incluzând aici India, Rusia, Australia şi Orientul Mijlociu. 

Sleburi 

Primele de referinţă pentru sleburi sunt sortimentele pentru sleburile din aluminiu nealiat (seria lxxx) şi unele 
sortimente de seriile 3xxx, 5xxx şi 6xxx. Suprataxele pentru sleburi sunt mai mici decât cele pentru bare, 
reflectând costuri mai mici cu metalul nealiat. În general, această piaţă este mai puţin volatilă decât cea a 
barelor. Sleburile pentru laminare au avut, în mod tradiţional, suprataxe scăzute până la mijlocul anilor 2000, 
deoarece era în cea mai mare parte o activitate integrată, iar sleburile nu erau în general văzute ca un centru de 
profit. Această structură a industriei s-a schimbat în ultimii I 0-15 ani, pe măsură ce operaţiunile din aval, 
incluzând fabricile de laminare, au fost divizate de Kaiser, Rio Tinto Alcan şi Alcoa, dând naştere unor fabrici 
de laminare neintegrate precum Novelis, Constellium, Aleris şi Aludium. 

SUR :ţfJ\ll'tt;.., au crescut în mod constant între 2010 şi 2015, în special în SUA, înainte de a scădea uşor în 
l :x- ,i doi ari'f-S_uprataxele pentru sleburi din aluminiu nealiat se estimează a rămâne mai scăzute decât cele 
:tfo'ntru f~ -~ t diri :\ ;auza costurilor de aliere ale barelor. La fel ca în cazul barelor, producţia de sleburi 
/fur~ieilrl ţparje\ bune de profit, astfel că presiunea competitivă, împreună cu inflaţia limitată a costurilor ar 
\ utei~~l't'a-:o pr.esiune descendentă asupra preţurilor reale . Acest lucru este întărit de măsurile unor societăţi 

_,cteştere a prolorţiei de PVA din cadrul gamei lor de produse. 
J, ' . 

• Re··: ·· 
Aliaje prim;re turnate (PFA) 

Aliajul de referinţă este A356.2-un aliaj obişnuit. În SUA, acesta este fumizat fie sub formă de lingouri mici, 
fie sub formă de T-bar. Pentru Europa preţul de referinţă este pentru aliajul A1Si7, realizat în Germania. La fel 
ca pentru bare, prima de procesare pentru PFA din Germania este o suprataxă combinată între lingou şi PFA. 
Cele mai mici suprataxe sunt în Japonia. 

Suprataxele pentru PFA au fost în ultimii ani mai mari decât cele pentru bare. Costurile de aliere reprezintă o 
mare parte a costului de turnare a PFA, iar acest lucru este determinat de preţul siliciului. Având conţinut de 
siliciu de 7-11 la sută, aliajele pentru PFA au suprataxe care reflectă diferenţa dintre preţurile aluminiului şi 

siliciului . Au existat perioade în anii 2000 când preţurile siliciului erau mai mici decât preţurile 

aluminiului-ceea ce a determinat un cost de aliere negativ. Un alt factor al preţurilor PFA este că aceste 
produse sunt simplu de fabricat, utilizându-se aproape aceleaşi echipamente ca pentru lingourile retopite. 
Barierele puternice la intrare şi cheltuielile de capital necesare sunt, astfel, scăzute . 
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Sârmă 

Referinţa este pentru CE (conductor electric) nealiat. Sârma are cele mai mari suprataxe din cele patru categorii 
de PVA-uri . Este o piaţă mult mai mică decât cea a celorlalte PVA-uri, iar referinţele de preţ sunt stabilite într-o 
mai mică măsură. 

Graficul de mai jos ilustrează evoluţia suprataxelor pentru PVA-uri în Europa pentru perioadele indicate 
(în USD/tonă) 
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Preţurile produselor laminate din aluminiu sunt în mod uzual stabilite în baza preţului pentru LME pentru 
metale plus o marjă stabilită de conversie pentru a acoperi costurile laminării. Avantajul acestei metode de 
stabilire a unei taxe incluzând costul metalului plus conversia este că laminatorul nu este expus unor fluctuaţii 
impredictibile ale preţului metalului . În plus, cumpărătorul de produse laminate poate administra riscul cu 
privire la preţuri prin măsuri de acoperire împotriva riscurilor pentru preţ . 

Graficul de mai jos indică structura de preţ în rezumat a PLP-urilor 
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Preţurile produselor din aliaj comun/standard (precum produsele din lxxx, 3xxx, 5xxx ş i 8xxx) cresc şi scad 
constant--chiar lunar. Într-adevăr, preţurile produselor standard au crescut cu peste 300 USD/tonă în Europa de 
Vest ş i mai mult de 400 USD/tonă în SUA, în 20 I 7. Cu toate acestea, preţurile cutiilor pentru băuturi şi ale 
produselor specializate, precum tabla folosită în industria auto sunt stabilite, de obicei, prin contracte anuale sau 
multianuale, în mod uzual cu o durată de unul până la trei ani , diferenţa de preţ faţă de produsele standard 
rezultând în mod uzual din costul de aliere şi de tratament de suprafaţă . Primele pentru aceste produse 
specializate vor depinde de factori precum finisare, specificaţiile clientului, tratamentul de suprafaţă . 
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Previziuni cu privire la PLP-uri în Europa de Vest 

În Europa de Vest, materiile cu preţuri mici din China pun o presiune descendentă asupra preţurilor. CRU 
previzionează creşteri moderate ale taxelor de conversie pentru tablă pentru a reflecta creşteri ale primelor la 
lingouri . În timp ce primele pentru plăci vor rămâne sub presiune, dat fiind faptul că ofertele de plăci din China 
scad preţurile în regiune, preţurile totale ale PLP-urilor din Europa de Vest se estimează că vor creşte la rate 
anuale de creştere de aproximativ 4 la sută între 2017 şi 2022. 

Previziuni cu privire la preţuri şi prime 

Previziunile cu privire la preţuri şi prime pornesc de la premisa ridicării sancţiunilor impuse Rusa! , care ţine 
societatea în lanţul de aprovizionare la nivel mondial. Se estimează că taxele vamale în SUA se menţin şi sunt 
reflectate în primele lingourilor (US Midwest premiums). 

Factorii-cheie de piaţă pe termen mediu în afara Chinei sunt că ratele de utilizare a unităţilor de producţie a 
aluminiului sunt în creştere , iar stocurile sunt în scădere . Chiar înainte de sancţiunile impuse Rusa!, stocurile 
LME erau deja scăzute şi începeau să aibă drept consecinţă diferenţe LME reduse dintre preţul spot şi preţul 

forward (forwards spreads) şi chiar perioade cu backwardation (cotaţia spot este mai mare decât cotaţia la 
termen/forward) sever-ceea ce sugerează pieţe fizice restrânse. Fără o rezervă mare de stocuri, impactul 
sancţionării Rusa! ar putea fi sever, având drept efect backwardation extrem şi creşteri mari ale primelor de 
procesare şi preţurilor LME. 

Tabelul de mai jos arată evoluţia istorică şi previzionată a preţurilor anuale ale aluminiului şi primelor pentru 
lingouri pentru perioadele indicate 

Preţuri 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
-- -- -- -- -- -- --

Cash LME (USD/t) 1969 2425 230 I 2400 2470 2500 2457 2508 2559 2603 2649 2689 2749 2809 
LME la 3 luni (USD/t) 1980 2400 2294 2400 2475 2500 2457 2513 2564 2608 2654 2699 2759 2819 

Prime (USD/t) 
Midwest SUA . . 199 473 503 534 538 533 545 557 
DUP Europa . . . 87 143 135 150 160 170 163 164 
OP Europa . . . . 147 219 208 206 218 250 245 244 
CIF Japonia la 3 luni 109 141 141 150 160 160 165 170 

Date: CRU, LME 

Competitivitatea Societăţii din punctul de vedere al costului PLP-urilor 

Costuri de operare pentru plăci 

569 581 593 606 619 632 
166 169 172 175 179 182 
247 250 255 260 265 271 
174 178 182 186 190 194 

Pl- 'Jt~ sunt produse importante pentru Societate, reprezentând aproximativ 49 la sută din producţia sa de 
4fu iniu procesat din 2017. Societatea este un producător de plăci la costuri relativ mici-"m special prin 
JmrJt~ţi.e ·c~,produ:cători din Europa şi America de Nord-operând în cea de-a 35 percentilă a curbei de cost. 

toltş\~ţist~~, este important de reţinut că este dificil de comparat costurile, dat fiind numărul diferitelor 
a · · produse. Intr~adevăr, majoritatea laminoarelor din China din prima şi a doua cuartilă a curbei de cost 
fab ă. ÎJt. principal produse de bază de tipul plăcilor utilizate în special în aplicaţii industriale şi CRU înţelege 
că pentru produse precum plăci pentru industria aerospaţială există încă un decalaj tehnologic semnificativ între 
producătorii din China şi cei din Vest. Pe de altă parte, unele dintre laminoarele cu costuri mai mari operează 
pe nişe speciale pe piaţa plăcilor. Spre exemplu, laminorul Societăţii, precum şi Ranshofen, Koblenz, Kitts 
Green, lssoire etc. sunt furnizori consacraţi de plăci TC pentru sectoarele industriei aerospaţiale şi a apărării . 

Nu este posibil să separăm costurile acestor produse de tipul plăci cu valoare mai mare şi să le comparăm cu 
cele ale altor laminoare care le produc. Din acest motiv, poziţia costului are mai mică importanţă decât în piaţa 
aluminiului primar (unde produsul este omogen) şi , din acest motiv, factori concurenţiali de pe piaţa plăcilor au 
mai mult de-a face cu factori precum serviciul tehnic, suport şi capacitate, calitatea şi dezvoltarea produsului . 

Costuri de operare pentru tablă de brazare 

Tabla de brazare este un material compozit constând din straturi de două sau mai multe aliaje diferite 
combinate. Este un produs dificil de fabricat şi este utilizată în fabricarea produselor brazate cu schimb de 
căldură, în special radiatoare auto şi alte produse cu schimb de căldură din industria auto. 
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Graficul de mai jos ilustrează poziţia de preţ scăzut a Societăţii ca furnizor de tablă de brazare : 
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Spre deosebire de plăci , tabla de brazare este suficient de omogenă pentru a permite o comparaţie corectă între 
producători. Laminorul Societăţii alocă în prezent un procent estimat de 8 la sută din producţia sa tablei de 
brazare. Astfel cum este arătat în graficul de mai sus, operează la limita inferioară a celei de-a doua cuartile a 
curbei de cost şi este unul dintre singurii opt producători existenţi în Europa. Are costuri de operare corporative 
similare celor ale laminorului Constellium Neuf Brisach şi mai scăzute decât cele ale laminorului Grănges ' 

Finspăng, ambele fiind producători importanţi de tablă de brazare. 

Graficul de mai jos ilustrează cum se previzionează că EV vor crea noi oportunităţi pe piaţa tablei de brazare: 

• E • ICE: 

Piaţa comparativ mică, dar cu dezvoltare rapidă a vehiculelor electrice, oferă un potenţial de creştere pentru 
consumul de tablă de brazare pe termen lung. EV vor crea noi oportunităţi de dezvoltare de produse pe măsură 
ce tipul de material cu schimb de căldură cerut este în mod substanţial diferit de cel utilizat la vehiculele ICE 
tradiţionale. Trecerea treptată la EV va avea drept rezultat modificări semnificative ale cererii de aluminiu, în 
general, în funcţie de cât de repede vor fi adoptate aceste tipuri de vehicule. EV deja câştigă popularitate în 
Europa şi se preconizează că acest lucru va continua în următorii 10-20 de ani pe măsură ce guvernele 
regionale stabilesc obiective pentru eliminarea ICE-urilor. Acest lucru va avea drept rezultat cantităţi mai mari 
de tablă de brazare, iar estimările Grănges confirmă acest lucru, cota EV de cerere globală de tablă de brazare 
preconizându-se a creşte de la un procent de circa 5 la sută astăzi, la un procent de 43 la sută până în 2030. 
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ACTIVITATEA GRUPULUI 

Prezentare generală 

Grupul este unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integraţi pe verticală din Europa după capacitatea 
de producţie . Cu operaţiuni care acoperă toate etapele semnificative ale producţiei de aluminiu, Grupul este 
format din divizii upstream şi downstream, de la activităţi care includ exploatarea şi rafinarea materiilor prime, 
până la producţia şi vânzarea de produse din aluminiu primar şi procesat. În 2017, Grupul a obţinut venituri în 
valoare de 2.726 .272 mii RON, din care sumele de 1.146.216 mii RON şi 1.390.247 mii RON au fost generate 
de vânzările de produse din aluminiu primar şi , respectiv, de produse din aluminiu procesat (care includ PLP şi 
produse extrudate). 

Utilizând bauxita extrasă din minele pe care le exploatează în Sierra Leone (Africa), Grupul produce alumină, 
principala materie primă utilizată pentru producţia aluminiului, prelucrată în rafinăria sa din Tulcea, România. 
Minele şi rafinăria Grupului acoperă integral necesităţile curente de bauxită şi alumină ale acestuia. Totalul 
resurselor de bauxită măsurate şi indicate ce pot fi extrase din minele exploatate de către Grup la 1 ianuarie 
2018 au fost estimate de către Grup la 53 ,6 milioane de tone, pe care Grupul le consideră suficiente pentru o 
perioadă de aproximativ 20 de ani de operaţiuni (în conformitate cu ratele actuale de producţie) . În 2017, 
Grupul a produs 1.787.716 tone de bauxită şi, respectiv 472.606 tone de alumină. Celelalte materii prime, 
inclusiv cocs de petrol calcinat şi smoală de huilă sunt achiziţionate de către Grup de la diverşi furnizori externi 
şi necesarul de energie electrică al acestuia este asigurat de către diverşi furnizori de pe pieţele angro şi cu 
amănuntul din România. • 

Capacităţile de producţie şi procesare a aluminiului la nivelul Grupului se află în Slatina, România şi includ, în 
prezent, o unitate de producţie de aluminiu primar, o secţie anozi, o turnătorie, Eco-Topitoria, laminoare la cald 
şi la rece şi o secţie de extrudate. Având o capacitate de 265 .000 de tone de aluminiu electrolitic pe an şi , 

datorită intrărilor suplimentare de aluminiu reciclat de la Eco-Topitorie, cu o capacitate totală de 340.000 de 
tone de aluminiu primar turnat pe an, Grupul a produs aproximativ 282.000 de tone de aluminiu primar în 20 I 7 
din care aproximativ 56 la sută a fost folosit intern în producţia de PLP-uri şi profile extrudate. Cu toate că 
capacitatea de producţie depinde de gama specifică de produs ce se produce la un moment dat, unităţile de 
producţie ale Grupului au, în general, o capacitate de 90.000 de tone de PLP-uri pe an şi 25 .000 de tone de 
produse extrudate pe an. În 2017, Grupul a produs aproximativ 109.000 de tone de aluminiu procesat. 

Grupul produce şi comercializează un portofoliu diversificat şi flexibil de produse din aluminiu, care include 
produse din aluminiu primar precum sârmă, bare, sleburi şi lingouri şi PLP-uri precum plăci, benzi şi table din 
aluminiu şi o gamă largă de profile extrudate. Grupul are o prezenţă puternică în numeroase sectoare industriale 
de pe pieţe internaţionale, iar expertiza şi atenţia deosebită acordate PVAM îi permit să atingă standarde tehnice 
şi de producţie specializate solicitate de anumiţi clienţi. De asemenea, Grupul se orientează din ce în ce mai 
mult asupra unor industrii sofisticate, precum industria aeronautică, industria autovehiculelor, industria 

jţimă şi industria construcţiilor cu produse, considerate de către Grup drept PVAFM şi pentru care poate 
~cia preţuri mai mari. Grupul are o bază de clienţi din ce în ce mai diversificată . În 2017, Grupul a vândut 

1~1,t~~!~ Wo .. d~s\ lor sale p_rim~re c~tr~ c~ns~m~tori finali şi m~joritatea _prod~sel~r sale d_in a~uminiu pro~es~t 
ielot·~d~-~\:JVICJ f, comercianţilor ş1 d1str1bu1tonlor de metale. In aceeaşi penoada, aprox1mat1v 63 la suta dm 

-.-: ~il)prîi\i.are /ale Grupului şi peste 82 la sută din PLP-uri şi produsele extrudate, măsurate în raport de 
-~ări , au fost e{ portate cu precădere în Europa. 

.. ţ~ ' 

02, Grupul a investit aproximativ 412 milioane USD în vederea dezvoltării şi întreţinerii capacităţii de 
producţie a aluminiului primar şi procesat, din care aproximativ I O I milioane USD au reprezentat investiţii în 
proiecte privind sănătatea, securitatea şi mediul, precum şi în proiecte legate de eficienţa energetică, precum 
Eco-Topitoria. Programul de investiţii al Grupului a vizat, de asemenea, îmbunătăţirea calităţii produselor şi 
diversificarea gamei de produse a Grupului pentru a include mai multe PVAM-uri şi PVAFM-uri pentru 
industriile sofisticate. 
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Tabelul de mai jos prezintă anumite date financiare şi operaţionale ale Grupului aferente perioadelor de trei luni 
încheiate la 31 martie 2018 şi 2017 şi exerciţiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2017, 2016 şi 2015 . 

Perioada de trei luni 
încheiată la 31 martie 

(neauditată) 

2018 2017 

Exerciţiul financiar încheiat la 
31 decembrie 

(auditat) 

2017 2016 2015 

(mii RON, cu excepţia cazului în care se prevede altfel) 

Date financiare 
Venituri . .. . 749.242 681.432 2.726.272 2.302.803 2.422.759 
EBITDAC 1> .. 132.857 153.208 566.455 291.592 305.994 
Marja EBITDA (%i2

l 17,7% 22,5% 20,8% 12,7% 12,6% 
Rezultat net ajustat<3 l 93 .645 106.640 402.626 I 00.325 76.514 
Profit/ (pierdere) nete 124.621 90.219 391.106 71.496 (18) 

(tone) 

ProducţieC4 J 
Bauxită 592.428 466.437 1.787.716 1.368.531 1.334.046 
Alumină . 134.163 100.146 472.606 467.031 404.825 
Aluminiu primar 71.274 66.639 282.074 272.507 271.356 
Aluminiu procesat (PLP-uri şi profite extrudate) 28.405 27.320 108.972 103.367 I 02.386 

( 1) EBITDA Calculat ca rezultat înainte de impozitare plus cheltuieli cu dobânzile, câştiguri nete din instrumente financiare derivate. 
alte costuri financiare (nete), diferenţe nete de curs valutar şi amortizări şi ajustări pentru depreciere . 

(2) Marja EBITDA este un indicator de profitabilitate calculat ca EBITDA împărţită la venituri, exprimat ca procent. 

(3) Rezultatul net ajustat este calculat ca rezultat al perioadei plus/(minus) cheltuială privind ajustarea pentru depreciere a activelor 
imobilizate / (reversare), plus/(minus) pierdere / (câştig) din instrumente financiare derivate care nu sunt desemnate în cadrul 
contabilităţii de acoperire împotriva riscurilor, plus/(minus) cheltuială/(venit) cu impozit pe profit amânat. 

( 4) Inclusiv produse aflate în stoc şi produse transferate între divizii . 

Istoric şi evoluţie 

Societatea, Alprom S.A. (care anterior a operat în cadrul activităţii de extrudare a Grupului) şi Alum au fost 
înfiinţate ca întreprinderi de stat în 1961, 1968 şi, respectiv, 1971. Cele trei societăţi au fost înregistrate ca 
societăţi pe acţiuni în 1991, ca urmare a reorganizării fostelor întreprinderi de stat. Aceste societăţi au fost 
privatizate în 2002, 2003 şi, respectiv, în 1996. În cadrul programului de privatizare derulat în România, 
Societatea a fost listată pe Bursa de Valori Bucureşti în octombrie 1997, în timp ce Alum, operatorul rafinăriei 
de alumină din Tulcea a Grupului, a fost listată pe Piaţa RASDAQ în decembrie 1997 şi începând cu mai 2015, 
în urma reorganizării pieţei RASDAQ, acţiunile Alum au fost admise la tranzacţionare pe sistemul alternativ de 

..--:--. 
tranzacţionare-categoria AeRO al Bursa de Valori Bucureşti. . v.:-P- DE ,'3 lJJ>1y_ 

,,.,'/' -<1i;, 

În martie 2003, So~ie:atea a achi~iţionat A~prom S.A., _ceea ce a re~ectat o reori_e~t_are strategi~ă ~ o~-~ ~i ~ f.: '-
produse a Grupulm catre PVA ş1 PVAM. In septembne 2005, Societatea a ach1z1ţ10nat o cota dm f il1JI~~l "t~'-':\, ~ 
social de 67,9 la sută în Alum, ca parte din strategia de asigurare a necesarului de alumină al Grup~foi. cib,., :.V-~~ !; 
urmare a unor serii de majorări de capital până în martie 2007, Societatea şi-a majorat cota de particl'P,âce în ~'1)• .l 
capitalul social al Alum la 99,4 la sută. În septembrie 2006, Societatea şi Alprom S.A. au fuzionat pe~tr\t -ii . \J,s:.'-0 ' 

reflecta integrarea industrială a acestora, iar Vimetco Extrusion S.R.L a fost organizată ca subsidiară separata · 
menită a se concentra pe activitatea de extrudare a Grupului . 

În 2007, Grupul a realizat o investiţie semnificativă în modernizarea unităţilor de procesare, incluzând 
înlocuirea redresoarelor şi construirea unui nou siloz de alumină, susţinând în acelaşi timp şi realizarea unor 
proiecte pentru protecţia mediului . În 2008, Grupul a finalizat şi extinderea propriului depozit de deşeuri 
nepericuloase, unde Societatea depozitează deşeurile nepericuloase generate de activitatea sa de producţie, în 
vederea respectării cerinţelor de siguranţă şi mediu prevăzute de legislaţia europeană. 

În octombrie 2009, Grupul a finalizat cu succes o parte din programul de modernizare a rafinăriei sale de 
alumină din Tulcea, adaptând procesul de producţie pentru o utilizare mai eficientă a bauxitei din Sierra Leone. 
În plus, Grupul a înlocuit tehnologia de epurare umedă cu tehnologia de epurare uscată, mărind astfel 
randamentul de reţinere a gazelor. 

La data de I mai 2011, Alum a finalizat achiziţia Sierra Mineral. Sierra Mineral a fost principalul furnizor de 
bauxită al Grupului începând cu anul 2009, fiind, în prezent, unicul furnizor de bauxită al acestuia. 
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În perioada cuprinsă între 2012 şi 20 I 4, programul de investiţii al Grupului s-a axat, inter alia, pe creşterea 
cotei de PVAM-uri şi PVAFM-uri în cadrul gamei sale de produse, precum şi pe îmbunătăţirea eficienţei sale 
energetice şi tehnologice. La finele anului 2013 , Grupul a înfiinţat Eco-Topitoria, al cărei obiectiv este 
reducerea dependenţei energetice a Grupului prin sporirea eficienţei energetice în producţia de aluminiu turnat 
şi optimizarea proceselor sale de reciclare a deşeurilor, în conformitate cu tendinţele de Ia nivel internaţional şi 
aşa-numita strategie a „economiei circulare" la nivel UE care vizează un nivel mai ridicat de reciclare . 

Între 2015 şi 2016, Grupul şi-a continuat eforturile de îmbunătăţire a eficienţei liniilor de producţie existente, în 
vederea scăderii gradului de dependenţă de sursele de energie, prin investiţii în echipamente şi modernizarea 
tehnologiei folosite . De exemplu, în 20 I 5, Grupul a demarat modernizarea turnătoriei cu echipamente pentru 
turnarea sleburilor în vederea îmbunătăţirii gamei de dimensiuni şi a calităţii acestora, în timp ce, în 2016, 
Grupul s-a concentrat pe investiţii în eficientizarea procesului de recirculare a apei, modernizarea sistemelor de 
combustie ale cuptoarelor de topire din cadrul turnătoriei şi ale cuptoarelor orizontale din cadrul diviziei sale de 
procesare. În plus, în 2016, Grupul a demarat implementarea a patru proiecte majore în scopul creşterii 
volumului şi al extinderii gamei de PVAFM-uri în industria aeronautică şi auto. 

În 2016 şi 2017, Grupul s-a axat pe creşterea competitivităţii sale în industriile sofisticate, de exemplu, prin 
implementarea unui sistem de planificare a producţiei pentru PLP-uri şi prin analizarea modalităţilor de 
modernizare a laminoarelor de sleburi pentru a permite laminarea unei game largi de aliaje din alum iniu 
necesare în industria aeronautică. În 2017, Grupul a finalizat şi testele privind un nou agitator electromagnetic 
pentru o mai bună eficienţă a operaţiunilor de retopire şi reducerea ratelor de consum specifice. Această 
investiţie a reprezentat un alt pas către proiectul pe termen lung al Grupului , ,A/ro-Fabrică Verde, Fabrică a 
Viitorului, Inovativă şi Sustenabilă'', cu obiective precum implementare unui nou concept de instalaţie de 
procesare a aluminiului bazată pe cercetare şi dezvoltare, digitalizare, capacitatea de creştere a volumelor de 
producţie downstream şi a gamei de PVAM-uri şi PVAFM-uri pentru industriile sofisticate, tehnologii care 
respectă mediul înconjurător, zero emisii, zero deşeuri şi reducerea consumului general de energie . 

În conformitate cu strategia sa de integrare pe verticală, Societatea intenţionează să achiziţioneze 99 la sută din 
Vimetco Trading şi 99 la sută din Virnetco Management Romania, responsabile pentru strategia de vânzări şi 

distribuţie a Grupului şi , respectiv, pentru prestarea serviciilor de consultanţă de management. A se consulta 
secţiunea „Vânzări şi distribuţie" . 

Diagrama de mai jos rezumă structura Grupului: 

Alro S.A. 
(România) 

Pru dus~ alummm pnmar 
Produse alummm procesat 

,/.:ifr:.--\~:(~;;:;,<~t:'. \ 
:r ~ ~-::•·, •:• J 11ooo/c 99,9% 99,4% U~ 11 . 1 t ,, ~ o li-, . "\..o;, I 4 ., 

~ ~?f½.li~i~~ Extrut on SRL Conef S.A. Aluro S.A. 
"~ (Româ/iia) (România) (România) 

V 
Societate de tip holding ş i de . 

P :A..shvita:tea de extrudare 
management 

Rafinărie alumină 

i 100% 

Global Aluminium Ltd 
(Insulel e Vrrgme Bntanicc) 

Societate de tip holding 

100% ~ ~100% 

Sierra Mineral Holdings I Ltd Bauxite Marketing Ltd 
(Insulele Virgine Britanice cu operaţiuni Insulele Virgine Britanice 

în Sierra Leone) 

Mină de bauxită Marketing 

Avantaje competitive 

Grupul consideră că succesul său istoric pe segmentele de piaţă pe care operează şi potenţialul său de creştere 
viitoare se datorează, în primul rând, punctelor forte de mai jos. 
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Principii fundamentale de susţinere a pieţei aluminiului şi rate de creştere atractive la nivelul pieţelor finale 

Diverse condiţii favorabile, incluzând posibilitatea de înlocuire a oţelului cu aluminiul ca rezultat al amprentei 
de carbon scăzute şi al eficienţei din punct de vedere energetic a aluminiului şi reducerea continuă a producţiei 
în China, în parte ca urmare a introducerii unor reglementări de protecţie a mediului din ce în ce mai stricte, au 
condus la o creştere semnificativă a cererii de aluminiu în diverse industrii în ultimii trei ani , precum şi la noi 
oportunităţi pentru Grup. CRU a preconizat o creştere globală a cererii de aluminiu primar la o rată compusă de 
creştere anuală de 3.0 la sută pe perioada cuprinsă între 2017 şi 2030. Ca urmare a acestui fapt şi a sancţiunilor 
impuse recent Rusa! de către Statele Unite, cu blocarea ulterioară a vânzării aluminiului produs de aceasta pe 
LME, preţul aluminiului pe LME a crescut constant, de la un preţ mediu de 1.661 USD pe tonă în 2015 
la 1.969 pe tonă şi 2.159 pe tonă în 2017 şi , respectiv, în primele trei luni din 20 I 8. 

Potrivit CRU, cererea globală de produse din aluminiu procesat se află, de asemenea, într-o creştere rapidă , în 
principal determinată de modificările la nivelul cerinţelor aferente produselor şi de tendinţele de creştere şi 

substituire pe termen lung pe pieţele finale, precum industria transporturilor sau industria aeronautică, corelate 
cu cererea mai mare de produse cheie pentru care se foloseşte aluminiul, precum autovehiculele, aeronavele şi 
materialele de ambalat din aluminiu. De exemplu, potrivit CRU, cererea globală de PLP-uri se preconizează că 
va continua să crească la o CAGR de 4 .0 la sută pe parcursul perioadei cuprinse între 2017 şi 2022, sectorul de 
transport condus de industria auto fiind principalul motor de creştere pentru PLP-uri în Europa, beneficiind de 
eforturile UE de a reduce emisiile de CO2 . 

Aceste principii fundamentale de susţinere a pieţei aluminiului şi expertiza Grupului în cadrul celor mai 
semnificative sectoare în rapidă dezvoltare de pe piaţa aluminiului plasează Grupul într-o poziţie optimă de 
valorificare a experienţei sale îndelungate în ceea ce priveşte producţia de PLP-uri şi au determinat o creştere a 
veniturilor sale cu 13 la sută, de la 2.422 .759 mii RON în 2015 la 2.726.272 mii RON în 2017. 

Creştere semnificativă determinată de concentrarea asupra PVAM-urilor din cadrul PLP 

Portofoliul de produse din aluminiu procesat include PLP-uri, respectiv plăci , table şi benzi şi produse 
extrudate. Importanţa îndelungată acordată de Grup dezvoltării expertizei sale tehnice şi investirii în baza de 
active i-au permis acestuia să îşi extindă organic portofoliul de produse înspre o gamă largă de PLP-uri cu 
valoare adăugată mare, cu accent pe PVAFM-uri pentru industrii sofisticate, precum industria producţiei auto şi 
cea aeronautică. Aceste produse, inclusiv produsele placate şi plăcile tratate termic utilizate în industria 
aeronautică, implică o relaţie strânsă de colaborare cu clienţii în vederea dezvoltării unor produse 
individualizate. Grupul a făcut investiţii semnificative în cercetare şi dezvoltare în vederea respectării unor 
proceduri stricte de certificare şi clasificare. Toate acestea îi permit Grupului să obţină marje de profit mai 
ridicate şi , în acelaşi timp, să menţină relaţii pe termen lung cu clienţii săi . 

Echipa de vânzări a Grupului a dezvoltat strategii de marketing şi relaţii solide cu clienţii săi , care au ajutat 
Grupul la încheierea unor contracte directe cu utilizatori finali din industrii extrem de atractive pentru Grup. 
Orientarea către asemenea industrii-spre exemplu cele certificate prin NADCAP, ce îi permite Gru~~u;,Ji'~ 
fumizeze către Airbus plăci de aluminiu în baza unui contract multianual-a avut drept rezultat major2;~ft-"cotei :.q'¾:G'. 

sale de venituri din vânzările de PLP-uri , comparativ cu produsele din aluminiu primar, de la 28 la su ~ în ~ t'(l'~ i 
la 42 la sută în 2017. Reflectând strategia de reorientare a gamei de produse înspre PVAM-uri , ~ r~f ţi;J~i'¾ ~ 
majora\ v!n:ările şi v_olumu~ de vânzări de. produse din a_I~miniu procesat c~ 9 la sut~, Ji respectiv 7 a. sută ~

4 
ţ 

2015 pana m 2017 ş1 a maJorat cota sa dm PVAFM-un m cadrul PLP-unlor cu pnv1re la care Gru ~l,poate r ,(/ 
negocia preţuri mai mari de la 11.9 la sută în 2015 la 13 .4 la sută în 2017. '<'::1< . -4·l• 

Activităţi cu marjă de profit ridicată şi cerinţe limitate Capex în vederea susţinerii creşterii şi a generării de 
fluxuri de numerar solide 

Expansiunea continuă a portofoliului de produse al Grupului înspre PVAFM-uri a pennis Grupului să crească 
profitabilitatea cu EBITDA care a crescut cu 85 la sută între 2015 şi 2017 şi cu marjă EBITDA care a 
înregistrat o creştere de la 12,6 la sută şi 12,7 la sută în 2015 şi, respectiv, 2016 la 20,8 la sută în 2017. 

Nivelul ridicat de integrare pe verticală a operaţiunilor sale şi baza sa de active bine-investite au permis 
Grupului să susţină acest trend de creştere, cu cheltuieli pentru investiţii relativ limitate în perioada respectivă, 
cuprinse între 102.394 mii RON în 2015 şi 217.752 mii RON în 2017. 

Această platformă a permis creşterea profitabilităţii la nivelul Grupului, generând, în acelaşi timp, fluxuri de 
numerar solide fără a se aloca sume semnificative cheltuielilor de capital pentru dezvoltare, crescând 
semnificativ fluxul de numerar disponibil al Grupului ( calculat de conducerea Grupului ca numerar net 
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din I (utilizat in) activitatea operaţională minus numerar net din / (utilizat în) activitatea de investiţii) de la 
3. 157 mii RON în 2015 la 171.529 mii RON în 2017. 

Integrarea pe verticală ridicată garantează aprovizionarea cu materii prime şi optimizează costurile 

Grupul beneficiază de un grad ridicat de integrare pe verticală la nivelul tuturor fazelor majore de producţie a 
aluminiului. Prezenţa Grupului la nivelul întregului lanţ de aprovizionare upstream şi downstream permite 
reducerea şi controlul costurilor şi garantează o aprovizionare sigură cu principalele materiile prime, sporind, în 
acelaşi timp, eficienţa operaţională şi promovând relaţiile directe cu utilizatorii finali. Conducerea 
monitorizează şi compară informaţii cu privire la preţurile terţilor şi cele de pe piaţă pentru a stabili dacă 
vreo parte din lanţul valoric integrat pe verticală nu mai susţine profitabilitatea generală a Grupului şi dacă 

poate fi înlocuit cu soluţii externe mai eficiente. 

În 2017, 2016 şi 2015, necesarul de alumină şi bauxită al Grupului a fost acoperit integral de Alum şi , 
respectiv, Sierra Mineral , în timp ce surplusul de alumină şi bauxită a fost vândut terţilor. Surplusul de 
producţie i-a permis, de asemenea, Grupului să-şi mărească producţia de produse din aluminiu primar rară a 
trebui să se aprovizioneze cu principalele materii prime de la terţi furnizor. Pe parcursul aceleiaşi perioade, 
toate cerinţele de aluminiu primar ale Grupului necesare pentru producţia sa de aluminiu procesat erau 
acoperite prin producţia obţinută în unităţile de producţie a aluminiului primar ale Grupului . 

În plus, Grupul beneficiază de economii la nivelul costurilor şi este eficient din punct de vedere operaţional ca 
unnare a costurilor reduse de depozitare şi transport, deoarece unităţile sale de procesare se aprovizionează 
intern cu aluminiu turnat, ceea ce contribuie, de asemenea, la diminuarea riscului de livrare cu întârziere şi de 
neuniformitate calitativă a inputurilor în cadrul unităţii de procesare a Grupului . Grupul beneficiază şi de 
sinergii la nivelul unităţilor sale de producţie , precum know-how-ul în domeniul protecţiei mediului şi un 
sistem de achiziţii unitar ce serveşte operaţiunilor sale din România bazat pe activităţi de logistică şi IT 
centralizate, ce pennit Grupului să îşi optimizeze şi mai mult baza de costuri . 

Angajamentul ferm şi obiectivul de asigurare a unor rate de rentabilitate ridicate pentru acţionariat 

Societatea a avut în vedere oferirea unor rate de rentabilitate a capitalurilor ridicate către acţionariatul Societăţii 
prin realizarea unui echilibru între crearea valorii adăugate activităţii şi distribuirea profitului generat. În ultimii 
doi ani, Societatea a declarat dividende în valoare de 94 la sută şi 97,7 la sută din profitul net consolidat al 
Grupului în 2016, şi , respectiv, 2017. 

O bază superioară de active susţine angajamentul faţă de respectarea cerinţelor privind protecţia mediului 

Unităţile de producţie şi procesare ale Grupului utilizează tehnologii modeme care îi permit Grupului să 

respecte standardele de protecţie a mediului din ce în ce mai stricte. Din 2002, Grupul a investit aproximativ 
412 milioane USD în dezvoltarea şi mentenanţa capacităţii sale de producţie de aluminiu primar şi procesat, din 

?-,,:-,<fi:i'iÎe:aprnximativ 1 O I milioane USD au fost investite în proiecte privind sănătatea, securitatea şi mediul, precum 
/c;,1 şi î_n ,proiecte legate de eficienţă energetică, cum ar fi Eco-Topitoria, care a început să funcţioneze în 2013 şi a 

:/ . W,.~~i'.strat q capacitate de producţie de 32.000 Mtpa în 2017. 
l<l I}\. .. ~,,t• . l 
~ ~ l-9dîl~is, de{a lungul anilor, baza superioară de active ş i echipamente a Grupului i-a permis acestuia să 
~ J)-\'cfiminueze c onsumul de apă industrială, să-şi îmbunătăţească eficienţa energetică, să reducă treptat emisiile de 

"'-?t,, • CO2 ,şi să îmbunătăţească ratele de reciclare a deşeurilor ş i a resturilor din aluminiu . Spre exemplu, Grupul a 
·J'stalat echipamente avansate de control al poluării pentru a asigura destaşurarea unor operaţiuni mai curate şi 
a primit mai multe distincţii şi certificate de recunoaştere a contribuţiei sale la conservarea şi protejarea 
mediului. Grupul şi-a redus în mod consistent emisiile de gaze de seră (măsurate ca emisii de CO2 pe tonă de 
aluminiu produsă), de la 1,45 în 2015 la 1,40 în 2017. În 2017, potrivit Raportului CCC, ,,Eficienţă energetică 
şi emisii de gaze de serii', Grupul a atins o eficienţă de 99 la sută, prin utilizarea tehnologiilor eficiente din 
punctul de vedere al consumului de energie în unităţile sale de procesare a aluminiului primar, măsurată ca 
gradul la care eficienţa energetică a unităţii de procesare a aluminiului primar se apropie de maximul eficienţei 
ce poate fi atinsă . 

O echipă de management cu experienţă şi rezultate excepţionale 

Grupul beneficiază de o echipă de management extrem de competentă şi experimentată, cu expertiză dovedită 
în industrie şi rezultate excepţionale de gestionare a dezvoltării într-un mediu de piaţă competitiv. În anii de 
după privatizarea Societăţii în 2002, echipa de management a Societăţii a îmbunătăţit cu succes integrarea pe 
verticală a operaţiunilor Grupului şi a reorientat portofoliul de produse al Grupului înspre produsele de 
aluminiu procesat. Acest lucru s-a realizat prin achiziţii , în special achiziţia Alprom din 2003 , Alum în 2005 şi 
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Sierra Mineral în 2011 şi prin extinderea capacităţii şi sporirea eficienţei unităţilor de producţie de aluminiu 
primar şi a unităţilor de procesare ale Grupului. Pentru a atenua impactul crizei financiare globale asupra 
afacerii în 2008 şi 2009 şi scăderea preţului aluminiului , echipa de management a implementat o serie de 
măsuri semnificative de gestionare a crizei, inclusiv reducerea responsabilă a producţiei şi diminuarea activă a 
costurilor de exploatare. Directorii cheie ai Societăţii au cunoştinse extinse despre pieţele locale din România şi 
pieţele de consum pe care le deservesc. Directorul General al Societăţii , Gheorghe Dobra, are o experienţă de 
peste 34 de ani în industria aluminiului şi este angajat al Grupului din 1984. Preşedintele Consiliului de 
Administraţie al Societăţii , Marian Năstase, şi Directorul Financiar al Societăţii , Genoveva Năstase, au fiecare o 
experienţă de peste 16 ani în industria aluminiului, ambii fiind angajaţi ai Grupului din 2002. 

Strategie 

Concentrare pe downstream 

Grupul se concentrează pe extinderea portofoliului său de PLP-uri ca parte din strategia sa de integrare 
downstream. Punând accent pe creşterea vânzărilor sale de PVAM-uri, Grupul intenţionează să majoreze preţul 
mediu al produselor şi, cum ponderea valorii adăugate creşte în raport de preţul total al produsului, să reducă 
expunerea Grupului la volatilitatea preţurilor LME. În plus, experienţa acumulată cu privire la PVAFM-uri, 
orientate către industriile sofisticate, pennite Grupului să înţeleagă mai bine nevoile utilizatorilor finali şi 

conferă Grupului o putere mai mare de negociere în comparaţie cu cea pentru produsele de vânzare 
standardizate. Pentru a stimula creşterea organică, Grupul intenţionează să.extindă cota de PVAFM-uri, în mod 
special plăcile tratate tennic, din portofoliul de produse PLP şi să majoreze capacitatea de procesare şi 

know-how, crescând în acelaşi timp cota sa globală de piaţă de PLP-uri. 

În mod specific, Grupul intenţionează : (i) să majoreze cota de reciclarea deşeurilor în cadrul producţiei de 
aluminiu primar, alocând aproximativ 17 milioane USD între 2018 şi 2020 şi investind 13 milioane USD în 
modernizarea turnătoriei sale; (ii) să majoreze producţia de PLP de la 90.000 de tone pe an în 2017 
la 120.000 de tone pe an în 2022, alocând aproximativ 16 milioane USD până în 2021 , unnărind pe tennen 
mediu o divizare de 50 la sută între volumul de producţie de aluminiu primar şi volumul de producţie de 
aluminiu procesat; (iii) să investească aproximativ 19 milioane USD în 2018 pentru majorarea cotei aferente 
capacităţii de producţie de plăci tratate tennic în cadrul diviziei de procesare a Grupului şi (iv) să investească 
aproximativ 15 milioane USD până în 2020 pentru majorarea capacităţii şi eficienţei laminoarelor sale şi 

îmbunătăţirea calităţii produselor laminate la cald pentru a întruni cele mai exigente cerinţe ale clienţilor săi . 

Extinderea şi diversificarea pieţelor finale ale Grupului 

Grupul unnăreşte să evalueze şi să adapteze în mod continuu diversitatea gamei sale de produse pentru a se 
alinia pieţei finale şi necesităţilor clienţilor. Printr-o gamă de produse bine diversificată, Grupul unnăreşte 
maximizarea primelor prin intrarea pe pieţe sofisticate, atât în segmentul de aluminiu primar, cât şi în 
segmentul de aluminiu procesat. De-a lungul anilor, Grupul a obţinut mai multe certificări , inclusiv certificare 
NADCAP, ce îi pennite să fumizeze produse clienţilor din industrii precum industria aeronautică, naya,~ 
autovechicule . Pentru a răspunde mai bine cerinţelor şi a câştiga cotă de piaţă în cadrul acestor indu,;::ţl:if; Grupul . v~o 
unnăreşte să îşi extindă pe viitor numărul de produse certificate, inclusiv aliaje certificate de căttf'N~~- · ţ 

P I. I G I . . - (") - I . d" 1· .. fi 1· ( . ' Je ~:.}~~ ~ entru a rea 1za acest ucru, rupu mtenţ10neaza I sa re aţ1oneze irect cu c 1enţ11 ma I ev1tan. ~:Wku1l~an1, -~ 

pentru creşterea vânzărilor şi întreţinerea relaţiilor pe tennen lung; (ii) să crească nivelul de i~ovaţiee ~~ ,ţ 
implementarea unor proiecte de cercetare şi dezvoltare . De exemplu, Grupul a alocat în 20 I 8 \p:r_~~imativ, -,:,:4..c., 

3 milioane USD pentru îmbunătăţirea infrastructurii de cercetare pentru operaţiunile cu alumină ale G r'up\.Jl1Ji. · 

Concentrarea permanentă pe productivitate şi controlul costurilor 

Grupul intenţionează să îşi mărească profitabilitatea şi să îşi consolideze poziţia competitivă prin concentrarea 
în continuare pe productivitatea şi controlul costurilor din cadrul infrastructurii existente a Grupului. Costurile 
Grupului sunt puternic influenţate de factori de piaţă, având în vedere preţul materiilor prime şi al fumizării de 
energie electrică şi eficienţa tehnică a operaţiunilor sale. Drept consecinţă, Grupul continuă să gestioneze 
costurile prin politicile sale de acoperire a riscurilor şi prin lanţul de furnizare integrat pe verticală. 

Funcţionarea lanţului de fumizare este revizuită în mod continuu pentru a obţine o balanţă de costuri ideală, 

prin luarea în considerare a fluctuaţiei preţurilor de piaţă ale principalelor materii prime ale sale. În plus, 
Grupul unnăreşte să îmbunătăţească eficienţa prin alocarea a aproximativ 98 milioane USD până în 2022 în 
modernizarea activelor sale de producţie cu soluţii şi echipamente eficiente din punct de vedere energetic, în 
mod particular în cadrul secţiei de electroliză, inclusiv printr-o automatizare continuă, menţinând în acelaşi 

timp integritatea funcţiilor sale de control , dezvoltarea şi adaptarea infrastructurii sale IT şi a sistemelor de 
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securitate şi prin fumizarea de training-uri pentru salariaţii, directorii şi inginerii săi. Grupul urmăreşte să îşi 
reducă ratele privind consumul de energie electrică şi , având în vedere că pentru reciclarea aluminiului este 
nevoie doar de aproximativ 5 la sută din energia electrică necesară pentru producerea aluminiului primar, 
Grupul creşte în prezent cantităţile de metal reciclat utilizate . În acest scop, Grupul se concentrează pe creşterea 
capacităţii de producţie a Eco-Topitoriei, având ca obiectiv atingerea unei capacităţi de 100.000 tone metrice pe 
an , până în 2020. 

Angajamentul privind durabilitatea mediului pentru a deveni o „Fabrică a Viitorului" 

În ultimii ani, preocupările privind protecţia mediului au devenit din ce în ce mai importante. Spre exemplu, 
încă din 2015, Comisia Europeană a promovat un plan de acţiune pentru tranziţia către o economie mai 
circulară, în care valoarea produselor, materialelor şi resurselor este menţinută în economie cât mai mult cu 
putinţă şi generarea de deşeuri este minimizată. Întrucât guvernele introduc reguli noi privind protecţia 
mediului, orice nerespectare având impact asupra mediului poate deveni foarte costisitoare. Potrivit criteriului 
de referinţă lansat de Asociaţia Europeană de Aluminiu, Grupul şi-a redus emisiile de dioxid de carbon în 
unităţile sale de producţie de aluminiu primar, ajungând de pe al 6-lea loc pe al 3-lea loc din 2008 şi până în 
2014, iar rafinăria sa de aluminiu şi-a redus emisiile de gaze cu efect de seră cu 19,95 la sută, comparativ cu 
nivelul de emisii din 2012. În continuare, Grupul este angajat în implementarea proiectului său pe termen lung 
pentru a deveni o „ Fabrică a Viitorului " având drept obiectiv implementarea unui nou concept de instalaţii de 
procesare a aluminiului bazat pe tehnologii care respectă mediul înconjurător, cu zero emisii şi zero deşeuri şi 

pe reducerea nivelului de consum de energie per total. Grupul îşi stabileşte 'obiectivele sale de producţie în ceea 
ce priveşte capacităţile sale de reciclare a deşeurilor, în linie cu tendinţele internaţionale care se îndreaptă spre 
o reciclare mai mare . Grupul urmăreşte extinderea capacităţii instalaţiei sale de reciclare a aluminului de 
la 32.000 de tone pe an la I 00 .000 de tone pe an până în 2022 . 

Operaţiuni 

Grupul este organizat în patru divizii : Bauxită, Alumină, Aluminiu Primar şi Aluminiu Procesat (incluzând 
PLP-urile şi produsele extrudate) . 

Diagrama de mai jos ilustrează fluxul vertical al diviziilor upstream şi downstream ale Grupului: 

Exploataie 
bauxită 

0 ~ '1;H/;...,, 
B 'tji1ta · ?·· . 

l nitatt' dt> 
prntluctie de 

Alumimu 
(pnmar) 

Proeesare 

,g, s·~ '•: . 
ivfi!~\;_lYau~l.tă a Grupului, achiziţionată în 201 I, include Sierra Mineral, Bauxite Marketing Ltd şi 

~ cifte_a ~~~p n blding a acestora, Global Aluminium Ltd. Grupul extrage bauxită din minele pe care le 
-. i<pit\~•~~ situatJ în districtele Bo, Bonthe şi Moyamba din provincia sudică a Sierrei Leone (Africa), pe care 

izeaz~_.yytului pentru producţia de alumină . . ~/ 

Alumină 

Divizia de alumină a Grupului include Alum, o componentă cheie a lanţului de producţie integrată, care 
rafinează bauxita extrasă în Sierra Leone pentru a produce alumină, principala materie primă pentru producţia 
aluminiului . Grupul, unicul producător de alumină calcinată din România, operează o rafinărie de alumină 
proprie în Tulcea şi asigură întregul necesar de alumină al Grupului . 

Aluminiu primar 

Divizia de aluminiu primar a Grupului include divizia internă de aluminiu primar a Societăţii şi cuprinde secţia 
anozi, secţia de electroliză, turnătoria, Eco-Topitoria, unitatea de reparaţii şi unitatea de producţie piese de 
schimb, secţia de transport rutier şi feroviar şi alte secţii responsabile pentru servicii auxiliare. 

În cadrul acestui segment, Grupul utilizează alumina produsă în rafinăria proprie şi alte materii prime 
achiziţionate de la furnizori externi şi realizează şi vinde produse din aluminiu primar, precum sârmă, sleburi, 
bare şi, ocazional, lingouri . 
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Aluminiul primar sub formă de sleburi şi bare este utilizat în producţia de PLP-uri şi extrudate. 

Aluminiu procesat 

Divizia de aluminiu procesat a Grupului include divizia internă de PLP-uri din aluminiu a Societăţii şi secţia de 
extrudate operată de Vimetco Extrusion. În cadrul acestei divizii, Grupul utilizează sleburile şi barele produse 
în divizia sa de aluminiu primar şi produce şi vinde PVAM-uri şi PVAFM-uri sub fonna de PLP-uri, precum 
table, benzi şi plăci şi o gamă largă de profile extrudate. 

Unităţi de Producţie 

Operaţiunile de exploatare minieră, rafinare şi producţie ale Grupului includ unităţi de exploatare mm1era a 
bauxitei, o rafinărie de alumină, unităţi de producţie şi de turnare a aluminiului şi unităţi de procesare a 
aluminiului . Unnătoarele diagrame ilustrează localizarea geografică şi capacitatea acestor unităţi începând cu 
31 martie 20 I 8: 

Locaţie 

Sierra Leone 

Tulcea 

Slatina 

Slatina . . . .. 

Sierra le e 
F-~town . ~ 

~~Y; - I < • GondJmJ 
Î,,orl 

' 

Funcţie 

r 

Spălarea şi uscarea bauxitei 

Rafinăria de alumină 

Producţie şi turnare< 1) 

Procesare 

Capacitate 

La 31 martie 2018 

144.000 tone pe lună pentru unitatea de spălare 

60.000 tone pe lună pentru unitatea de uscare şi 40.000 tone 
pe lună pentru instalaţii de mărunţire 

600.000 tone de alumină pe an /4"G"ss~ 
,(,.(?-' - ,-ir-qe:-

265 .000 tone de aluminiu electrolitic pe an; 32/5()0 " . ·. de. s<-~ 
aluminiu reciclat şi 340.000 tone de aluminiu (_;i-n.) at :-P. · f.,,.._ 't 
pe an : "it\;i<o.s ~ ~ ; 

90.000 tone de PLP-uri şi 25.000 tone de extru at(î pe an•(/;,- #' 
.... , ··,., :,!,.'-') 

( l) Unitatea de producţie , secţia anozi şi unitatea de turnare a aluminiului . ,~~ .. ,,) ·-
(2) Unităţile de laminare la cald şi la rece şi secţia de extrudate 

(3) Estimare bazată pe o combinaţie de referinţă legată de producţie , care poate prezenta variaţii. 

Tabelul de mai jos prezintă certificările deţinute de unităţile Grupului din România pentru exerciţiul financiar 
încheiat la 31 decembrie 2017: 

Locaţie Funcţie Certificări 

Tulcea Rafinăria de alumină ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SR OHSAS 18001:2008 (BS 
OHSAS I 800 I :2007), SR EN ISO 5000I :2011 (ISO 5000I:2011 ); 

Slatina . . Producţie de aluminiu primar ISO 9001:2015, ISO 14001 :2015, SR OHSAS 18001:2008 (BS 
şi turnare OHSAS 1800 I :2007), EN 9 I 00:2009 ( echivalent cu AS 9 I 00C şi 

JISQ 9100:2009), ISO TS/IATF 16949:2016, SR EN 
ISO 5000I:2011 (ISO 5000I:2011 ); 
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Locaţie 

Slatina 

Funcţie 

Procesare (PLP-uri ş i 

extrudate) 

Extragerea, spălarea şi uscarea bauxitei 

Certificări 

ISO 9001:2015 ; OHSAS 18001:2008 (BS OHSAS 18001 :2007), 
EN 9100:2009 (echivalent cu AS 9100C şi JISQ 9100:2009), ISO 
TS/IATF 16949:2016, SR EN ISO 50001 :2011 (ISO 50001 :201 I), 
EN AW-5083 & EN AW-5754, DNV GL VL 5083 & VL 5754, 
EN 15088:2005, BV 5083 , BV 5754; NADCAP-HT, 
NADCAP- NDT, PED/97/23/EC, AD2000-Merkblatt W0. 

Unităţile de exploatare a bauxitei ale Grupului se află în districtele Bo, Bonthe şi Moyamba din provincia 
sudică a Republicii Sierra Leone, în apropierea regiunilor Gondama şi Monkanji. Grupul nu deţine dreptul de 
proprietate asupra terenurilor pe care se află minele de bauxită, însă deţine o serie de unităţi în zonele miniere 
şi portuare Nitti, inclusiv unităţile de spălare din Gondama şi unităţile de uscare din Mokanji, precum şi alte 
unităţi de producţie şi cazare (precum rezervoare de combustibil, unităţi de decantare şi depozitare, clădiri de 
birouri, ateliere, cantine, spaţii de cazare, cală de lansare). În prezent, Grupul operează minele prin intermediul 
Sierra Mineral în baza unui contract de exploatare minieră încheiat cu Guvernul Sierra Leone în iulie 2012 pe o 
perioadă de 20 de ani de la data intrării în vigoare (până la data de 31 decembrie 2031 ), care poate fi prelungită 
în conformitate cu legea aplicabilă (a se vedea „Contracte semnificative-Contractele de exploatare minieră "). 

Sierra Mineral a fost principalul furnizor de bauxită al Grupului din 2009 şi este, în prezent, unicul furnizor de 
bauxită al Grupului . Resursele totale măsurate şi indicate de bauxită ale' minelor operate de Sierra Mineral 
la I ianuarie 2018 au fost estimate de către Grup la 53 ,6 milioane de tone, o cantitate considerată de Grup ca 
fiind suficientă pentru o perioadă de aproximativ 20 de ani de funcţionare (la ratele curente de exploatare). 

Drepturile Grupului de a opera minele de bauxită sunt condiţionate de anumite obligaţii prevăzute în contractul 
de exploatare, incluzând plata (i) chiriei şi a chiriei aferentă suprafeţei de teren; (ii) a impozitului pe venit şi a 
unei redevenţe ; (iii) a taxelor de import, a taxelor de inspecţie la import, a taxelor de transport, a taxelor 
portuare şi a contribuţiilor la fondul de dezvoltare a agriculturii; (iv) a taxelor deduse din remuneraţiile 

angajaţilor Sierra Mineral; şi (v) a altor taxe impuse Grupului şi care sunt, în general, aplicabile tuturor 
societăţilor din Sierra Leone. 

Operaţiunile de exploatare minieră ale Grupului se realizează la suprafaţă, după care minereul de bauxită este 
prelucrat în minereu comercial prin spălare şi uscare . Operaţiunile de exploatare minieră implică trei 
etape: activităţi preliminare exploatării (inclusiv pregătirea drumurilor de acces, demarcarea blocurilor de 
minereu ce urmează a fi exploatate, evaluarea recoltelor ce urmează a fi desfiinţate din cadrul blocurilor 
demarcate), urmate de activităţile propriu-zise de exploatare minieră desfăşurate cu excavatoare cu cupă şi 

activităţile post-exploatare, precum închiderea exploatării miniere, activităţi de reamenajare şi reîmpădurire . 

Toate cele trei etape implică utilizarea de echipamente grele, precum buldozere pe şenile, excavatoare şi 

gredere pe roţi , subcontractate terţilor. Minereurile extrase sunt încărcate în camioane operate de terţi şi 

transportate la instalaţia din Gondama pentru activităţile de spălare sau la instalaţia din Mokanji pentru uscare . 

pJerâţitneâ\u~~-al~ _de spălare_ din ca~rul_ unităţi_i d~ proc~sare_ a Sierra Mineral,_ cu o . ~a~acitat~ proiec~ată 
~ e 300,~fsţe b~u.x1ta prelucrata sau spalata, valonfica alumma ş1 reduce concentraţia de s1ltc1u a mmereulu1 de 

,;lbafttÎţ)i%tras . Procesul de uscare constă în măcinare şi sortare pentru separarea minereului cu valoare 
~C~1Wfy.:de· restµri . Prin intermediul evaluării calităţii , minereul cu valoare economică este amestecat pentru a 
~ ~ ~duce minereu comercial pregătit pentru transport. Grupul are în vedere îmbunătăţirea calităţii bauxitei 
~ .combinarea unui amestec optim de minereuri extrase şi prelucrate. Fără a ţine seama de epuizarea 

rezer ·or cu concentraţii ridicate de alumină şi concentraţii scăzute de siliciu, în ultimii trei ani, rata de 
valorificare a Grupului (fiind o măsurare a minereului comercial ca procent din minereul extras) a rămas relativ 
stabilă la 47 la sută în 2015, 51 la sută în 2016 şi 52 la sută în 2017 . 

Mai departe, bauxita este transportată cu ajutorul barjelor deţinute de Grup din portul de încărcare Nitti către 
Buoy, apoi este încărcată pe nave maritime care dispun de echipamente de transbordare şi expediată la 
Constanţa, România, un port important de la Marea Neagră, prin intermediul unei societăţi terţe de transport. 
Cantitatea de bauxită transportată către Constanţa a crescut de la aproximativ 1,3 milioane de tone în 2015 
la 1,5 milioane şi 1,4 milioane de tone în 2016 şi , respectiv, în 2017. Grupul vinde surplusul de bauxită unor 
terţe părţi. 

Grupul se concentrează pe creşterea eficienţei de exploatare a unităţilor şi echipamentelor sale de exploatare 
minieră prin programe de reparaţii şi întreţinere periodică şi a reuşit să diminueze costul total al producţiei de 
bauxită de la 156 RON pe tonă în 2015 la 132,7 RON pe tonă în 2016 şi 124,8 RON pe tonă în 2017. În plus, 
eforturile Grupului de a-şi moderniza unităţile şi echipamentele de exploatare minieră au permis Sierra Mineral 
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să obţină o creştere a cantităţii de bauxită exploatată de la 2,8 milioane de tone în 2015 la 3,4 milioane de tone 
în 2017. Pe parcursul procedurilor de extracţie , spălare şi uscare, Sierra Mineral implementează un control de 
calitate şi un protocol de asigurare a monitorizării calităţii bauxitei extrase, începând de la activităţile de forare 
în vederea explorării la transport şi finalizarea operaţiunilor de transbordare . 

Rafinăria de alumină 

Rafinăria de alumină a Grupului, pusă în funcţiune în 1973, se află în Tulcea, în sud-estul României , şi este 
situată la Dunăre, la 125 km nord-est de Constanţa. Cantităţile de bauxită furnizate sunt transportate cu barje 
operate de terţi de la Constanţa la docurile de descărcare din Tulcea. Grupul produce alumină prin extragerea 
oxidului de aluminiu din minereul de bauxită prin procedeul Bayer. 

Rafinăria Grupului este formată dintr-o secţie „roşie ", în care se tratează bauxita şi varul şi include măcinarea, 
leşierea, îngroşarea şi spălarea şlamului roşu, precum şi filtrarea soluţiei de aluminat, şi o secţie ., albă " care 
include decantarea, filtrarea albă, calcinarea şi evaporarea. Grupul deţine şi o zonă de depozitare a şlamului 
roşu pentru reziduurile de bauxită . Conducerea consideră că unităţile de depozitare din Tulcea permit Grupului 
să depoziteze, în acelaşi timp, aproximativ 400.000 de tone de bauxită. Grupul necesită aproximativ 5,7 tone de 
bauxită extrasă din Sierra Leone pentru a produce două tone de alumină; aproximativ două tone de alumină îi 
sunt necesare Grupului pentru producerea unei tone de aluminiu. Costul total al producţiei de alumină s-a 
ridicat la 324 USD pe tonă în 2017, comparativ cu 320 USD pe tonă şi 366 USD pe tonă în 2016 şi , respectiv, 
în 2015. Costul total al producţiei de hidrat s-a ridicat la 186 USD pe tonă ,în 20 I 7, comparativ cu I 8 I USD pe 
tonă şi 204 USD pe tonă în 2016 şi , respectiv, în 2015 . 
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Fluxul de lucru în cazul procedeului Bayer este ilustrat în diagramele de mai jos : 

Dispozitiv de 
precipitare Cuptor rotativ 

( calcinare) 

Spălarea şi măcinarea bauxitei 

(soda caustică) 

Alumină 

L::---1-

Dizolvarea batL"{itei în sodă caustică iutr-o 
instalatie <k lcsiere 

Filtrarea reziduurilor de bauxită 

D 
Precipitarea aluminatului de sodiu rămas 

D 
Calcinarea aluminatului de sodiu la 1.000°( 

D 
Alumină 

Rafinăria Grupului a avut o capacitate de producţie de 600.000 de tone de alumină pe an şi o cantitate produsă 
~ 1;?.,~9t tone în 2017, ceea ce îl face singurul producător de aluminiu din România şi unul dintre cei mai 

'

<,¼-'ftrari din EiiJ:'Opa Centrală şi de Est. Alumina este transportată de la Tulcea pe calea ferată către unităţile de 
· )Jil~_ţ1;:~. teţr~pul~i din Slati~a. ~afinăria situată în Tulcea utili~ează, în prezent, b~ux_ită tropical~, prec~°: 

~t,t~ extrasţJ, \dm mmele sale dm Sierra Leone, care se prelucreaza cu un consum mai mic de energie datorita 

0 'l-W1fRQilfÎel satk chimice. Totuşi , rafinăria ar putea utiliza bauxită şi din alte surse, implementând modificări 
'0c-minore de te_hnologie şi echipamente şi fără a înregistra întârzieri sau costuri semnificative. 

• "inăria a iniţiat un program de modernizare în februarie 2007, care a implicat înlocuirea echipamentelor 
existente în vederea eficientizării procesului de producţie şi a respectării cerinţelor europene de protecţie a 
mediului , În umrn implementării programului de modernizare a rafinăriei , s-a optimizat procesul de producţie 
pentru utilizarea bauxitei din Sierra Leone, ceea ce a determinat o eficienţă energetică mai ridicată în producţie . 

Grupul a trecut, de asemenea, de la utilizarea păcurii la gazul natural în cadrul procesului său de producţie, a 
schimbat tehnologia iniţială de filtrare şi a adaptat tehnologia de prelucrare a bauxitei, trecând de la o leşiere la 
temperaturi înalte (245° C) la o operaţiune de leşiere la temperatură scăzută (140° C) pentru a creşte eficienţa 
energetică. În plus, Grupul a implementat programe anuale de reducere a consumului de energie electrică şi 
termică, precum şi de optimizare a consumului de apă industrială ; în plus, s-a îmbunătăţit şi calitatea produselor 
(hidroxidul de aluminiu şi alumina). Consumul total de energie al rafinăriei Grupului a scăzut cu 44 la sută în 
ultimii 12 ani, în timp ce consumul de gaz a scăzut cu aproximativ 33 la sută în ultimii şase ani şi cu mai mult 
de 50 la sută începând cu anul 2005. 
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În 2016, Grupul a obţinut o finanţare nerambursabilă din fonduri UE pentru a construi unităţi noi de cercetare 
şi dezvoltare industrială şi pentru a achiziţiona echipamente noi, precum echipamentele de clasificare a 
hidroxidului de aluminiu umed, echipamente de uscare a hidroxidului de aluminiu şi echipamente de măcinare 
şi sortare a hidroxidului de aluminiu uscat. În 2017, Grupul a înaintat o cerere de finanţare din fonduri UE, 
alături de 27 de parteneri, inclusiv Rio Tinto Alcan, Alcoa şi o serie de universităţi europene pentru 
implementarea proiectului „RemovAf' , un proiect global menit să valorifice şlamul roşu , un deşeu extrem de 
alcalin compus, în principal, din oxid de fier, generat în cadrul procesului industrial de producere a aluminei . 
Cheltuielile de capital efectuate în legătură cu modernizarea rafinăriilor de aluminiu ale Grupului au crescut de 
la aproximativ 9,2 milioane RON în 2015 la 30,7 milioane în 2017. 

Urmărind un nivel ridicat de eficienţă în producţie, Grupul a dezvoltat şi un „Plan de monitorizare a 
laboratoarelor" pentru monitorizarea regulată a tuturor parametrilor specifici relevanţi pentru producţia de 
alumină calcinată, inclusiv controlul materiilor prime şi a componentelor chimice şi minerale ale hidratului şi 

ale aluminei calcinate, cu ajutorul unor analize şi proceduri specifice. 

Producţia de aluminiu primar 

Unitatea de producţie a aluminiului a Grupului, care a fost pusă în funcţiune în 1965, se află în Slatina, 
România. Cantităţile de alumină fumizate sunt transportate din Tulcea pe calea ferată către unitatea de 
producţie a aluminiului din Slatina cu vagoane deţinute de Grup. Principalele active de producţie industrială ale 
unităţii includ halele de electroliză, o secţie anozi, o turnătorie şi Eco-Topitoria. 

Secţia de electroliză utilizează un proces de extragere a metalului cu anozi pre-copţi şi este compusă din şase 
hale cu 132 de cuve, dintre care cinci sunt, în prezent, operaţionale . Capacitatea cuvelor, cu un amperaj original 
proiectat de 85 kA, a fost progresiv crescută în ultimii ani pentru a funcţiona la peste 120kA. Durata de viaţă a 
unei cuve este una dintre cele mai extinse din industria aluminiului , acestea putând funcţiona la amperaje 
cuprinse între l 12kA şi 121 kA. Gazele reziduale sunt colectate şi tratate prin utilizarea tehnologiei de epurare 
uscată, care permite Grupului să reţină eficient până la 99,5 la sută din gazele fluorurate produse în procesul de 
electroliză. Unităţile de producţie ale Grupului au cerinţe energetice continue stabile, care s-au ridicat 
la 13.281 Kwh pe tonă de aluminiu în 2015 şi la 13 .284 Kwh pe tonă de aluminiu atât în 2016, cât şi în 2017. 
Eficienţa energetică curentă a Grupului în cadrul unităţii de producere a aluminiului primar (măsurată prin 
compararea producţiei actuale cu cea teoretică) s-a ridicat la 95,30 la sută în 2017, comparativ cu 95, 70 la sută 
şi , respectiv, 95,88 la sută în 2015 . 

Aluminiul topit este transportat de la hala de electroliză la turnătorie pentru a fi transformat în sârmă, bare, 
sleburi şi lingouri din aluminiu primar. Turnătoria poate acoperi o gamă largă de aliaje din aluminiu în formă 
brută şi este echipată cu tehnologie de topire, turnare şi tratare termică primară. Cele mai recente investiţii ale 
Grupului în turnătorie includ înlocuirea arzătoarelor cuptoarelor de menţinere pentru a spori eficienţa şi 

capacitatea de topire a acestora, modernizarea utilajului de turnare pentru sleburi pentru asigurarea flexibilităţii 
în turnarea atât a barelor, cât şi a sleburilor şi instalarea unui laminor suplimentar pentru sârmă care să asigure 
turnarea continuă a sârmei, cu o gamă largă de diametre şi aliaje. Producţia de sleburi şi )>~~dută 
dir~ct cl.ienţilo~ sa_u livrată . în ve~erea preluc~ării în unităţile de pro~e~are şi extrudare al7§c;$t~f u~

1

. ,, ""c\,o 
Uzma dm Slatma mclude ş1 o umtate moderna de, producere de anozi dm carbon, care pr c,'l:Pc~ ţ;zif.egy1~oc~ r 
de a~ozi d!n carbon pentru cu~ele ~e .electroliză . In. 20 I?, această unitate a prod~s apr~xi i tiv 'r.f~ifto?e_:_ e 
anozi verzi, care au fost copţi, obţmandu-se aprox1mat1v 111.259 tone de anozi copţt. • ,., 4?-• ,<"l 

: -~ ·'. ,, . ~·•$''"' 
'<~'\_,;./ 
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Diagrama de mai jos ilustrează procesul de producţie a aluminiului: 
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Grupul şi-a îmbunătăţit eficienţa operaţională prin investiţii continue, inclusiv în tehnologie de producere de 
anozi mai mari şi modernizarea cuptoarelor de coacere a anozilor cu tehnologie de nouă generaţie şi în centre 
de tratare cu aburi pentru curăţarea vaporilor de evacuare. De exemplu, utilizarea unor anozi mai mari a permis 
Qrupului să crească progresiv amperajul utilizat de cuvele sale şi utilizarea unor echipamente avansate de 
iestare a anozilor a permis Grupului să detennine şi să evalueze ca referinţă calitatea anozilor pentru a se 

,;? asigura că _acesta utilizează cei mai eficienţi anozi în procesul de producţie . În plus, între 2016 şi 2017, Grupul 
g at onstruit două staţii de reciclare a apei pentru secţia anozi , care au fost finalizate şi puse în funcţiune în iunie 
o1. 2<117 ._ ..... o F. ~-.. ~;,': ) f .,.-·. 

'('. 

• finele anului 2013, Grupul a înfiinţat Eco-Topitoria pentru a retopi deşeurile din aluminiu provenite 
pr · ominant de la terţi cu obiectivul principal de a reduce consumul şi costurile cu energia ale Grupului. 
Eco-Topitoria include unităţi noi, precum cuptoare cu inducţie, cu cameră dublă şi de menţinere şi un centru de 
epurare a vaporilor. În 2017, Eco-Topitoria a atins o capacitate de producţie de 32.000 tone metrice pe an . 

În plus faţă de aceste elemente esenţiale, unitatea de producţie din Slatina include şi o serie de unităţi auxiliare 
şi de servicii, precum unitatea de redresoare şi transformatoare de curent electric, unitatea de reparaţii cuve şi 
cuptoare, unitatea de reparaţii metalurgice, unitatea de producere a pieselor de schimb, unitatea de transport 
intern şi diverse depozite . 

Procesarea aluminiului (PLP-uri şi extrudare) 

Unitatea Grupului de procesare a aluminiului, care a fost construită în 1970, se află, de asemenea, în Slatina. În 
prezent, se află în implementare un program de creştere a capacităţii, al cărui obiectiv este atingerea unei 
capacităţi de până la 120.000 tone de PLP-uri pe an până în 2022. Grupul a produs I 08.972 tone de PLP-uri şi 
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profite extrudate în 2017, toate acestea fiind produse prin procesarea sleburilor şi a barelor de aluminiu 
provenite din unitatea de producţie a aluminiului şi din Eco-Topitorie. 

Unităţile de procesare ale Grupului, constând în laminoare la cald şi la rece şi o secţie de extrudate, primesc 
inputuri de la unitatea sa de producţie, ceea ce contribuie la diminuarea riscului de livrare cu întârziere şi a 
neuniformităţii calitative a acestuia. 

Unitatea de laminare este formată din laminorul la cald, care produce benzi şi plăci laminate la cald şi 

laminorul la rece, care produce table, benzi şi plăci . 

Secţia de extrudate, care este operată de Vimetco Extrusion, reprezintă unul dintre cei mai mari procesatori de 
produse extrudate din România şi un jucător semnificativ pe piaţa produselor extrudate din Europa de Vest. În 
cadrul unităţii, barele care sosesc din turnătorie sunt extrudate pentru a produce bare, tuburi şi profite din 
aluminiu. Extrudarea aluminiului este o tehnică utilizată pentru a transforma barele de aluminiu în obiecte cu 
profil transversal definit pentru o gamă largă de utilizare. Pe parcursul procesului de extrudare, aluminiul 
încălzit este forţat să treacă printr-o matriţă. Produsele extrudate pot fi realizate la diverse dimensiuni şi în 
aproape orice formă pentru care poate fi creată o matriţă . Procesul de extrudare valorifică la maxim combinaţia 
unică de proprietăţi fizice ale aluminiului . Maleabilitatea sa îi permite să fie procesat şi turnat cu uşurinţă, însă 

aluminiul are densitatea şi rigiditatea oţelului în proporţie de doar o treime, ceea ce înseamnă că produsele 
rezultate oferă rezistenţă şi stabilitate, mai ales în combinaţie cu alte metale. Între anii 2011 şi 2013, Grupul a 
accesat cu succes fonduri europene nerambursabile în vederea achiziţionării echipamentelor de producţie. Ca 
rezultat al acestor investiţii, consumul de electricitate şi de gaz pe tonă al magazinului de extrudare a scăzut cu 
53 la sută, respectiv cu 67 la sută din 2009 până în 2017. În prezent, unitatea de extrudare este dotată cu două 
prese de extrudare directă de 1.650 şi 3 .500 tone metrice, cu diametre ale barelor de 178 mm şi, respectiv, 
254 mm şi o capacitate de producţie totală de 25.000 de tone pe an, în funcţie de mixul de produse care permit 
producerea de diferite game de profile de la O, I kg/m la 13 kg/m. În 2017, unitatea de extrudare a produs 
25 .230 tone de produse extrudate, comparativ cu 24.253 tone în 2016 şi 23 .634 tone în 2015 . 

Produse 

Grupul extrage şi prelucrează bauxită, produce alumină, produse din aluminiu primar şi produse din aluminiu 
procesat, care includ PLP-uri şi produse extrudate. Tabelul de mai jos rezumă portofoliul de produse al 
Grupului. 

Produs 

Bauxită ........ . 
Alumină ... .... . 
Aluminiu electrolitic 

Aluminiu lichid 

Sârmă, sleburi, bare, 
lingouri ...... . 

Plăci, table, benzi ... 

Produse extrudate: 
bare, tuburi, profite 

Inputuri 

Minereu de bauxită 
Bauxită, sodă caustică, gaz 
Alumină, energie, anozi 

Deşeuri de aluminiu 

Aluminiu electrolitic şi 

lichid, aliaje de bază 

Sleburi 

Bare 

Proces 

Spălare şi uscare 
Rafinare 
Topire 

Reciclare 

Turnare 

Laminare 

Extrudare 

Aplicaţie finală (exemple) 

Producţie alumină 

Producţie aluminiu electrolitic 
Aluminiu primar ce urmează a 
fi procesat 
Aliaje de aluminiu ce urmează a 
fi procesate 

Construcţii, transpo ,,r-~.u~ 
telecomunicaţii, c . .-, .... P~~il)Je de ~., 
inginerie /? ~ .. (I~ i 

::) 4, ... ~ &"' ;o 
Structuri uşoare ·entr'lf"'1> . ".tit~ m 

h. l . , . Ocrs ::!! 
ve icu e, av10ane s .. nave,<.:i;.1)' ,lf 
izolaţii clădiri , car · s~t:i,i auto, ·<1'0" 
aplicaţii generale de1n~.in.e.ri~ 

Transport şi autovehicule, 
construcţii, panouri fotovoltaice 

Tabelul de mai jos prezintă volumele de bauxită, alumină, aluminiu primar şi aluminiu procesat ale Grupului, 
exprimate în tone, pentru perioadele indicate. 
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Perioada de trei luni Exerciţiul financiar încheiat la 
încheiată la 31 martie 31 decembrie 

Producţie 2018 2017 2017 2016 2015 

(tone) 

Producţie totală bauxită 592.428 466.437 1.787.716 1.368.531 1.334.046 
Producţie totală alumină 134.163 100.146 472 .606 467.031 404.825 

Aluminiu primar 
Sârmă 21.412 17.984 85.888 73 .370 86.911 
Bare .. 14.566 13 .062 57.520 68.329 50.458 
Sleburi . 35 .273 33 .518 136.506 122.835 131.670 
Lingouri 23 2.075 2.160 7.973 2.317 

Total aluminiu primar 71.274 66.639 282.074 272.507 271.356 

Aluminiu procesat 
Plăci 12.660 11.888 49.058 45 .346 45 .932 
Table ..... . .. 5.850 5.389 21.086 20.470 20.645 
Benzi . ...... 3.683 3.545 13 .598 13.298 12.175 
Produse extrudate 6.212 6.498 25 .230 24.253 23 .634 

Total aluminiu procesat 28.405 27.320 108.972 103.367 102.386 

Bauxită 

Minereul de bauxită ( compus din oxid de fier, oxid de aluminiu , oxid de siliciu şi alţi oxizi) este materie primă 
pentru producţia de alumină . Acesta este prelucrat în minereu de bauxită comercială prin spălare şi uscare. 

În timp ce bauxita extrasă în Sierra Leone este fumizată, cu precădere , Grupului în baza unor contracte de 
vânzare cu Alum, surplusurile de bauxită sunt vândute unor clienţi din afara Grupului . În 2017, 80,5 la sută din 
bauxita extrasă de Grup a fost utilizată în cadrul Grupului, în timp ce 19,5 la sută din aceasta a fost vândută 
integral unor clienţi externi din străinătate , în baza unor contracte de vânzare spot. 

Alumină 

În timp ce, cu prioritate, fumizează alumină Grupului, Alum vinde hidrat de aluminiu şi alte produse speciale 
din alumină (inclusiv alumină calcinată cu diverse granulaţii , alumină cu conţinut „scăzut de sodă" şi 

alfa-alumină) şi unor clienţi din afara Grupului . 

În 2017, aproximativ 91 ,5 la sută din alumina produsă de Grup a fost utilizată în cadrul Grupului, în timp ce 
8,5 la sută a fost vândută exclusiv unor clienţi externi, în baza unor contracte de vânzare spot, din care 95 la 
sută erau localizaţi în afara României . Volumul produselor speciale a crescut de la aproximativ 39.664 de tone 
în anul 2015 la aproximativ 82.170 de tone în anul 2017. 

Aluminiu primar 

Gru ~iieiil~:e.~!ă produse din aluminiu primar utilizând, în principal, aluminiul electrolitic. Anozii utilizaţi în 
c e'1e de e},2,cti-<;).Ji,~ă sunt produşi intern din cocs de petrol calcinat şi smoală de huilă achjziţionate de la 

&ni~~f&l'ni, îti1 timp ce catozii sunt importaţi de la producători de referinţă din Europa. Intr-o mai mică 
llJ.. s~ ~l!l?R¾: reâ~zează produse din aluminiu primar din retopirea şi reciclarea deşeurilor de aluminiu sau 

· p~~'nnale 1 eciclate aflate la finalul duratei de viaţă a acestora. Deşeurile din aluminiu sunt o sursă 
i 

O 9pantă de l'!l~terie primă şi se află în legătură cu preţurile de pe LME (de regulă, se vând cu reduceri de 
pân~t'sută). Aluminiul este reciclabil pe o perioadă nedeterminată de timp şi reciclarea necesită doar 
aproximativ 5 la sută din energia necesară pentru producţia de aluminiu primar, în timp ce emisiile de CO2 se 
ridică la aproximativ 20 la sută din emisiile rezultate în urma producţiei de aluminiu primar. În plus, deşeurile 
din aluminiu obţinute din piaţă la preţ redus sunt utilizate de Grup ca o măsură naturală de acoperire împotriva 
riscurilor de volatilitate a preţurilor de pe LME. A se vedea şi „ Vânzări şi distribuţie" şi „Analiza operaţională 
şi financiară-Factori semnificativi ce afectează rezultatele operaţiunilor Grupului-Tranzacţii de acoperire 
împotriva riscurilor pe preţul materiei prime" . 

Grupul consideră că produsele sale din aluminiu cu valoare adăugată sunt sârma, barele şi sleburile. Grupul îşi 
propune să limiteze producţia de lingouri (singurul său produs fără valoare adăugată) în perioadele de 
profitabilitate redusă, precum finalul de an sau perioada sărbătorilor. Sârma este cel mai important produs din 
aluminiu primar al Grupului raportat la volumul producţiei şi la venituri . Sârma este utilizată, în principal, 
pentru cabluri electrice de înaltă tensiune şi cabluri în general, care sunt mai apoi procesate în produse finite, 
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precum cabluri electrice şi conductori . Barele din aliaj de aluminiu sunt folosite în producţia de extrudate, 
precum barele, tuburile şi profilele. Sleburile din aluminiu şi aliaje din aluminiu sunt utilizate pentru producţia 
de PLP-uri . Prin laminare la cald şi la rece, slebul de aluminiu este redus la grosimea unei plăci , table sau benzi 
(în funcţie de grosime). Lingourile sunt retopite şi turnate în diverse fonne, precum bare, sie buri, sârmă şi 

produse din aluminiu turnat (piese auto, radiatoare) . 

Aluminiu procesat 

Portofoliul de produse din aluminiu procesat al Grupului include, în principal , o gamă largă de PVAM-uri şi 

PVAFM-uri orientate spre industrii sofisticate, precum cele aeronautice, auto, navale şi de construcţii , care, de 
obicei, generează prime mai mari. Aceste produse tind să impună necesitatea unei relaţii strânse de colaborare 
cu clienţii în vederea dezvoltării unor soluţii individualizate, precum şi necesitatea realizării unor investiţii şi a 
depunerii unor eforturi semnificative pentru respectarea unor proceduri de calificare stricte, care permit 
Grupului să menţină relaţii pe tennen lung cu clienţii săi . Produsele din aluminiu procesat includ PLP-uri, 
respectiv plăci , table, benzi şi produse extrudate. 

Produse laminate plate 

Plăcile produse de Grup sunt utilizate la realizarea componentelor maşinilor şi instrumentelor, în industria 
maritimă şi de construcţii navale, structuri sudate de rezistenţă, vase de presiune, industria auto 
(remorci-cistemă sudate), şine de cale ferată, industria construcţiilor, echipamente din industria alimentară şi 

chimică (containere, recipiente de depozitare), aplicaţii de inginerie generală şi structuri uşoare pentru avioane 
şi industria aerospaţială . Tablele şi benzile sunt utilizate în industria construcţiilor, industria alimentară şi 

chimică (bazine de depozitare), aplicaţii electrotehnice, echipamente de încălzire şi răcire şi aplicaţii de 
inginerie generală . Tablele şi benzile placate sunt utilizate în industria auto (schimbătoare de căldură, aparate de 
aer condiţionat, evaporatoare şi radiatoare auto). Grupul consideră toate PLP-urile sale ca fiind PVAM şi în 
categoria produselor PVAFM include table şi benzi placate, precum şi plăci tratate tennic. PVAM-urile şi 

PVAFM-urile Grupului au constituit 85 la sută şi, respectiv 15 la sută din volumul de producţie al portofoliului 
de PLP-uri în anul care s-a încheiat la 31 decembrie 2017. 

Produse extrudate 

Grupul produce profile extrudate standard solide sau tubulare, cu complexitate suplimentară obţinută cu ajutorul 
unui design avansat al matriţei pentru a realiza produse speciale, pe care Grupul le consideră PVAM-uri. După 
realizarea procesului de extrudare, Grupul oferă soluţii integrate clienţilor, prin intennediul unei game largi de 
opţiuni de ajustare a culorii, texturii şi luminozităţii finisajului . Acestea pot include produse din aluminiu 
procesate mecanic, vopsite şi anodizate sau pulverizate cu produse de vopsire sub fonnă de pulbere, pe care 
Grupul le consideră PVAFM-uri . Produsele extrudate, precum barele, tuburile şi profilele, sunt utilizate pentru o 
gamă largă de aplicaţii şi în cadrul unei game largi de industrii , inclusiv industria transporturilor şi cea auto. 
Produsele extrudate ale Grupului sunt utilizate şi în industria construcţiilor şi design-ul interior, realizarea de 
pereţi-cortină, tavane, partiţii , grilaje şi panouri , acestea fiind câteva din diversele aplicaţii ale aluminiului. ' . 
plus, produsele extrudate sunt utilizate pentru sistemele de iluminat, sistemele de aer condiţionat/v :Jîr, ig~P~~ 
reflectoare şi în industria energiei fotovoltaice . PVAM-urile şi PVAFM-urile Grupului reprezentau 91 ;fsuw i,. 01;, 
respectiv, 9 la sută din volumul de producţie al portofoliului său de produse extrudate în anul care fa' înati.t?.,~ ~ 
la data de 31 decembrie 2017. . i ,</ţif?o #f ·' ~ 

Q';,. ;,... 
Modalitatea de realizare a produselor procesate ale Grupului, calitatea şi preţul acestora dictează ~ caJhia în ... 1r ,/>~ 
cadrul portofoliului de PVAM-uri al Grupului . PVAM-urile şi PVAFM-urile impun investiţii în cercetăj:-e , ş i. f'' 
dezvoltare la un nivel ridicat şi capacităţi tehnologice avansate . Astfel, acestea vizează preţuri mai ridicate 
decât în cazul produselor standardizate şi sunt livrate pe pieţe cu caracteristici deosebit de atractive şi tendinţe 
de creştere pe tennen lung. 
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Tabelul de mai jos rezumă certificările de calitate ale Grupului pentru producţia de PYAM-uri şi PVAFM-uri 
pentru industriile cheie avute în vedere de Grup: 

Industrie 

1ndustria aeronautică 

Certificări 

Certificare EN 9100:2009 pentru unităţi de producţie în domeniul 
aerospaţial acordată de organizaţia de certificare din Germania DQS 
GmbH; certificare NADCAP ( IJ pentru procese speciale (tratamente 
termice şi testare non-distructivă) şi pentru industria aerospaţială şi a 
apărării acordată de Performance Review Institute of the Society of 
Automotive Engineers (SUA). Societatea este certificată de Airbus pentru 
produsele Plăci din aliaj de aluminiu şi este înregistrată pe Lista de piese 
calificate pentru aeronave în portalul Airbus. În plus, laboratoarele 
Societăţii sunt certificate de Airbus SAS. 

Industria auto . . . . . . . . . . . . . Certificare ISO TS/IATF 16949 acordată de organismul de certificare din 
Germania DQS GmbH. Grupul este furnizor acreditat pentru producţia şi 
procesarea mecanică a aluminiului şi a aliajelor din aluminiu pentru 
industria auto. 

Industria construcţiilor<2 J • • • Certificare CE acordată de organizaţiile TUV SUD (Germania) ; 

Industria construcţiilor navale Produse certificate de organizaţii p'recum Det Norske Veritas, Sureau 
Yeritas şi Gem1anische Lloyd. 

( I) Programul Naţio nal de Acreditare pentru Industria Aerospaţială şi de Apărare 

(2) Inclusiv vase de presiune 

Vânzări şi distribuţie 

Grupul îşi vinde produsele pe pieţe interne şi externe şi deserveşte clienţi, inclusiv câţiva producători de top, 
care activează în diverse sectoare industriale, precum producţia de cabluri (sârmă) , industria construcţiilor 

(bare, table, profile extrudate, benzi), industria auto (bare, benzi, table), industria transporturilor (bare, profile 
extrudate), inginerie generală (plăci) şi industriile aeronautice (plăci din aliaje dure) . 

Clienţii 

Grupul are o bază de clienţi diversă, în continuă expansiune. Zece dintre cei mai importanţi clienţi reprezintă 
aproximativ 29 la sută din veniturile sale din vânzarea de aluminiu şi aproximativ 31 la sută din volumele de 
vânzări de aluminiu pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017. La 31 decembrie 2017, baza 
generală de clienţi a Grupului includea peste 500 de clienţi la nivel global. 

~şi Grupuf\~~ercializează produse unei game variate de clienţi pe fiecare piaţă deservit?, clienţii săi care 

]~hi,.~iţÎf!~_~z~. p~ duse din aluminiu primar sunt, d~ cele ~a_i mu~te ori, consumat?ri finali ._ I~ 2017, Grupul a 
~ ap t -,a fi)roxunatf I 02.000 de tone de produse dm alummm pnmar consumatonlor finah ş1 21.000 de tone 
~ist~if?\'1.it~ţifor, ce,ntrelor de servicii şi comercianţilor de metale, c?mparativ cu 100.000 şi 27.000 de tone în 
~ t'(; şi, respectiv, 95.000 de tone şi 23 .000 de tone în 2015 . In piaţa de sârmă, Grupul beneficiază de 
p ~ mitate geografică faţă de baza sa de clienţi din România şi în Europa Centrală şi de Est şi , dată fiind 
poziţia sa puternică în industria de cabluri, deserveşte producătorii de cabluri mari la nivel mondial, precum 
Prysmian Cabluri şi Sisteme S.A. În 2017, primii zece clienţi ai diviziei de aluminiu primar a Grupului au 
reprezentat aproximativ 58 la sută din vânzarea de produse din aluminiu primar. Recent, Grupul a încercat să îşi 
consolideze portofoliul de clienţi prin creşterea vânzărilor de produse primare consumatorilor finali mici şi 

mijlocii independenţi. 

Baza de clienţi a Grupului în ce priveşte produsele procesate (PLP-uri şi produse extrudate) este mai 
fragmentată şi constă într-un număr de mai mult de 300 de clienţi alcătuită, în principal, din centre de servicii 
(care oferă servicii consumatorilor finali), distribuitori şi comercianţi de metale. În 2017, Grupul a vândut 
aproximativ 59.000 de tone de produse din aluminiu procesat centrelor de servicii şi şi 49.000 de tone 
comercianţilor de metale, distribuitorilor şi consumatorilor finali, comparativ cu 58.000 şi 43 .000 de tone în 
2016 şi , respectiv, 57 .000 de tone şi 43 .000 de tone în 2015 . Cu toate acestea, în vederea reducerii costurilor cu 
intermediarii , a asigurării predictibilităţii şi omogenităţii comenzilor şi a consolidării relaţiilor cu clienţii cheie, 
Grupul are în vedere creşterea procentului de produse de acest fel , în special în ce priveşte PVAFM-urile, care 
sunt vândute direct consumatorilor finali din industriile sofisticate. De exemplu, Grupul a încheiat recent un 
contract multianual pentru fumizarea de PLP-uri către Airbus, un producător important de aeronave, începând 
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cu 2017. În 2017, primii zece clienţi ai PLP-urilor Grupului au reprezentat aproximativ 36 la sută din vânzarea 
de produse din aluminiu procesat. 

Grupul s-a confruntat cu tendinţe de consolidare la nivelul clienţilor săi indirecţi pe multe dintre pieţele cheie 
ale consumatorilor finali în care operează Grupul. Pentru a face faţă tendinţelor de consolidare, Grupul a depus 
eforturi semnificative în vederea dezvoltării şi menţinerii unei relaţii profesionale strânse cu clienţii săi şi 

consumatorii finali . Durata relaţiilor profesionale ale Grupului cu cei mai importanţi clienţi este, în medie, de 
zece ani . 

Tabelele de mai jos prezintă cei mai importanţi zece clienţi ai Grupului după venituri în ce priveşte produsele 
primare şi procesate (PLP-uri şi produse extrudate), la data prezentului Prospect: 

Clienţi-produse din aluminiu primar 

Prysmian Cabluri si Sisteme S.A. 
NKT s.r.o ....... . . 
Tele-fonika Kable S.A. 
Delta Aluminiu S.R.L. 
ICME-ECAB S.A. . . 
Fux !pari Szolgaltato ES 
Impol d.o.o. . 
Altur S.A. .. 
Metrad Grecia 
Iproeb S.A. 

Clienţi-produse din aluminiu procesat 
(PLP-uri şi extrudate) 

Clientul I (atât PLP-uri, cât şi extrudate) 
Seykoc Aluminyum Paz.San.VeTic.Ltd 
Kloeckner Metals Austria GmbH and C. (atât PLP-uri, cât şi extrudate) 
Clientul 4 
Heinrich Spahn GmbHCo. KG 
Alfun 
Testas N.V./S.A. (atât PLP-uri, cât f extrudate) 
Clientul 8 (atât PLP-uri, cât şi extrudate) 
MCB Nederland B.V. (atât PLP-uri, cât şi extrudate) 
Investa PL(atât P LP-uri, cât şi extrudate) 

Grupul a exportat 66 la sută din produsele sale primare şi 96 la sută din produsele sale procesate (incluzând 
PLP-urile şi produsele extrudate), după venituri , în 2017. Grupul şi-a exportat produsele în peste 30 de ţări în 
20 I 7, iar pieţele principale de export ale Grupului pentru produsele primare au fost Republica Cehă, Italia, 
Ungaria, Bulgaria şi Polonia, care reprezintă 12 la sută, 9 la sută, 7 la sută, 7 la sută şi, respectiv, 6 la sută din 
exporturile de produse primare ale Grupului, după venituri. Principalele pieţe de export pentru produsele din 
aluminiu procesat în 2017 au fost Germania, Franţa, Polonia, Italia şi Turcia, care au reprezentat 26 la sută, 8 la 
sută, 7 la sută, 7 la sută şi, respectiv, 7 la sută din exporturile de produse procesate, după venituri. Grupul a 
exportat 3,4 la sută din produsele procesate, în special plăci , în Statele Unite în primul trimestru din 2018 (după 
venituri) . 

Tabelul de mai jos prezintă volumul de vânzări de produse din aluminiu primar la nivelul Grupului către clienţi 
externi, după regiunea geografică, în perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2018 şi 2017 şi în anii încheiaţi 
la 31 decembrie 2017, 2016 şi 2015 : 

Pieţe 

Europa de Vest< 1 
> .... ••• . . .. .. 

Europa de Est ( excluzând România/2
l 

Asia . . . 
România 
Alte ţări 
Total 

Perioada de trei luni 
încheiată la 31 martie 

2018 2017 

4.630 4.563 
15.757 16.678 

322 357 
12.403 9.656 

2 
33.112 31.256 

Exercitiul financiar încheiat la 
· 31 decembrie 

2017 

(tone) 

19.630 
58 .320 

3.347 
41 .264 

( 1) cuprinde ţări precum Belgia, Danemarca, Elveţia, Germania, Spania, Finlanda, Franţa , Italia, Olanda ş i Suedia 

(2 ) cuprinde ţări precum Republica Cehă, Estonia, Grecia, Croaţia , Ungaria, Polonia, Slovenia şi Slovacia 
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Tabelul de mai jos prezintă volumul de vânzări de produse din aluminiu procesat la nivelul Grupului, după 
regiunea geografică, în perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2018 şi 2017 şi în anii încheiaţi 

la 31 decembrie 2017, 2016 şi 2015: 

Perioada de trei luni Exerciţiul financiar încheiat la 
încheiată la 31 martie 31 decembrie 

Pieţe 2018 2017 2017 2016 

(toue) 

Europa de Ves{ 1l ....... ...... 18.602 20.754 73.300 69.784 
Europa de Est ( excluzând RomâniaPl 3.756 3.452 14.523 14.275 
Asia ... 2.156 2.431 10.027 7.571 
România 1.476 1.266 5.008 5.050 
SUA 880 1.070 3.432 2.448 
Altele 418 258 1.181 1.463 
Total 27.288 29.232 107.471 100.590 

( 1) cuprinde ţări precum Austria. Belgia, Danemarca, Elveţia , Germania, Spania, Finlanda, Franţa. Italia, Olanda şi Suedia. 

(2) cuprinde ţări precum Bulgaria, Republica Cehă, Estonia , Grecia , Croaţia , Ungaria, Polonia, Slovenia şi Slovacia. 

Strategia de stabilire a preţurilor şi de acoperire Împotriva riscurilor 

2015 

67.786 
14.080 
6.955 
5.356 
4 .536 
1.508 

100.217 

Preţul global al aluminiului primar include două elemente principale: Î) o componentă de bază aferentă 
metalului, care are la bază, de regulă, preţurile de pe LME; şi 2) prima de produs, care reprezintă preţul 
marginal pentru primirea fizică a acestui metal într-o anumită formă ( e.g. bară, sleb, sârmă, etc.) şi care este 
denumit uneori marjă de conversie. În anumite condiţii, preţul global al aluminiului include şi o primă 
regională, care se aplică numai anumitor vânzări de sârmă şi produse placate şi care include preţul marginal 
aplicat la componenta de bază LME, fiind asociat cu livrarea fizică a metalului într-o anumită locaţie. A se 
vedea "Analiza Operaţională şi Financiară-Vânzări de Aluminiu şi Preţuri". 

Preţul aluminiului depinde de dinamica cererii şi ofertei la nivel global şi se modifică independent de costurile 
a numeroase din materiile prime folosite pentru producţia sa. Aluminiul este tranzacţionat pe diverse burse, 
inclusiv LME, şi preţul său este stabilit zilnic, în funcţie de cererea şi oferta de pe piaţă . A se vedea „Factori 
de risc- Riscuri referitoare la activitatea Grupului şi a industriei în care Grupul activează-Grupul ar putea fi 
afectat în mod semnificativ de scăderile preţurilor aluminiului, incluzând preţurile mondiale, regionale şi 

specifice produselor". Preţul aluminiului cotat pe LME reprezintă preţul de bază. Grupul elaborează ghidurile 
de stabilire a preţurilor pentru vânzările de produse din aluminiu primar ţinând seama de următorii 

factori: preţurile la vedere pentru aluminiul primar, costurile de producţie ale Grupului şi marjele de profit, 
precum şi dinamica cererii şi a ofertei. 

Prin direcţionarea gamei sale de produse către PVAM-uri şi, mai ales, către PVAFM-uri care vizează industriile 
sofisti _ y;, Grupul poate creşte prima medie pe care o poate negocia cu clienţii. Grupul nu oferă preţuri reduse 
î ~gi-t 'cu preţul LME. Din 2017, Grupul a iniţiat un proiect intern de intensificare a activităţilor de 

rket~ :pentru a-şi promova produsele cât mai eficient posibil şi pentru a spori vizibilitatea produselor sale 
~~~~s~ stanţardele de calitate pentru aluminiul primar impus de LME (mărcile înregistrate LME) şi 
·~an~eJ(D'iliterna ionale pentru PLP-uri. 
'A. ~~ 

'?J.Yut ţinân~ ;şlama de expunerea la volatilitatea preţurilor din piaţă, Grupul aplică strategii de acoperire 
îm ~a, r _ eurilor pentru a limita expunerea fluxurilor sale de numerar la impactul advers al volatilităţii 

preţului aluminiului. Politica de acoperire împotriva riscurilor la nivelul Grupului este de a acoperi riscurile în 
legătură cu 30-80 la sută din vânzările sale anuale, în funcţie de liniile de tranzacţionare disponibile, condiţiile 
de piaţă şi costul de acoperire a riscurilor pentru o perioadă de maxim un an. Riscurile identificate privind 
preţurile sunt gestionate prin acoperirea naturală împotriva riscurilor, prin achiziţii de deşeuri din aluminiu în 
piaţă la un preţ legat de preţurile de pe LME şi contracte de acoperire financiară împotriva riscurilor, inclusiv, 
în principal, contracte de opţiuni (contracte de opţiuni de vânzare şi cumpărare) A se vedea „Factori de 
risc- Riscuri referitoare la activitatea Grupului şi a industriei în care Grupul activează-Activităţile Grupului 
de acoperire împotriva riscurilor au un impact semnificativ asupra rezultatelor operaţiunilor". 

Echipa de vânzări şi contractele de vânzare 

Echipa de vânzări de la nivelul Grupului îşi orientează strategia de marketing pe calitatea produsului, preţul 
competitiv, echipa de vânzări internă şi pe servicii de livrare sigure. Activitatea de vânzare a Societăţii este 
desraşurată de Vimetco Trading, pe care Societatea intenţionează să o achiziţioneze de la Vimetco. Vimetco 
Trading are încheiat un contract de agent cu Societatea. Societatea achită un onorariu în schimbul serviciilor 
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oferite de Vimetco Trading, în calitate de agent, de identificare a potenţialilor clienţi , de purtare a negocierilor, 
de redactare a proiectelor de contracte de fumizare şi de realizare a tuturor celorlalte activităţi necesare în 
vederea vânzării produselor Societăţii . 

Toate contractele de vânzare ale Societăţii sunt aprobate şi încheiate direct de către Societate cu clienţii săi. O 
parte semnificativă a vânzărilor Societăţii , 60 la sută în cazul produselor din aluminiu primar şi PLP-uri , este 
realizată în baza contractelor de vânzare, încheiate, în mod uzual, pe o durată de un an, cu preţuri stabilite 
pentru un volum fix. Aceste contracte permit, în mod uzual , plata în avans sau termene de plată care variază de 
la 14 la 180 zile. În cazul în care nu se efectuează plata în avans, Societatea solicită, în general, garanţii 
clienţilor săi, sub forma unei garanţii bancare, garanţii din partea societăţilor-mamă sau cecuri andosate sau 
vinde riscul unor institiţii financiare în schimbul unei taxe prin intermediul facilităţilor de factoring . Contractele 
de vânzare ale Grupului prevăd, în general, o primă fixă şi perioada de cotaţie pentru care se stabileşte preţul 
LME. După cum este uzual în industria aluminiului, majoritatea contractelor Societăţii de vânzare a aluminiului 
sunt încheiate în cel de-al patrulea trimestru al fiecărui an pentru livrare în anul următor. 

Lanţul de aprovizionare 

Disponibilitatea de materii prime şi energie este extrem de importantă pentru operaţiunile Grupului . Energia 
electrică şi alumina reprezintă elementele care acoperă cea mai mare parte din necesităţile Grupului . 

Energie 

Procesul de topire al aluminiului este o act1v1tate energo-intensivă şi impune accesul la o sursă de energie 
continuă . Consumul de energie este proporţional cu cantitatea de aluminiu produsă, şi astfel, în cazul în care 
eficienţa unei instalaţii rămâne aceeaşi, o creştere a volumului de aluminiu produs într-o unitate de producţie va 
determina o creştere corespunzătoare a consumului de energie electrică. În timp ce Grupul a redus consumul de 
energie electrică al diviziei de aluminiu procesat de la 582 kWh/t în 2015 la 565 kWh/t în 2017, consumul de 
energie electrică al diviziei de aluminiu primar a crescut uşor de la 13.281 kWh/t în 2015 la 13 .284 kWh/t în 
2017. 

În 2017, Grupul şi-a asigurat necesarul de energie electrică în baza mai multor contracte încheiate de Societate 
atât pe piaţa cu amănuntul , cât şi apelând la facilităţile de tranzacţionare ale pieţei angro administrate de 
OPCOM, operatorul pieţei de energie electrică şi de gaze naturale din România, cu o bază diversificată de 
furnizori. Pentru mai multe informaţii, a se vedea ,,Aspecte de reglementare". În principal ca urmare a 
fluctuaţiilor preţurilor energiei electrice din 2017, ambele tipuri de contracte au fost încheiate cu un preţ fix 
(având în vedere şi cerinţele de reglementare pentru contractele încheiate utilizând anumite facilităţi de pe piaţa 
angro) şi pe termen scurt, cu o durată medie de un an . A se vedea „Factori de risc-Riscuri referitoare la 
activitatea Grupului şi a industriei în care Grupul activează-Operaţiunile Grupului sunt energo-intensive şi, 

ca o consecinţă, rezultatele operaţiunilor sale pot fi afectate prin creşterea costurilor cu energia electrică sau 
prin întreruperi de la furnizarea cu energie electrică " . Societatea este legată direct la reţeau · , -~ de 
transport printr-o serie de unităţi de transformatoare şi redresoare. Energia obţinută est 'O<H 11 izată'ie~l~u 
operaţiu~ile Soci~tăţii şi fumiza:ă intern altor Societăţi din cadrul Grupului pentru asigurare ,Ji1trn.l\!~; ~~ e½~~ 
de energie electncă al Grupului. 1 f#';!'ţ,,_ "(>:.:J":1. ii ţ 

Ic:: .t.P.l~ruJAI Q 
Potrivit schemei de promovare a utilizării de energie din surse regenerabile introdusă de ~~ţerr rrr: -nutzq~ 
pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de ener ·e [,,Legea_ 229? , 
furnizorii de energie electrică sunt obligaţi să achiziţioneze o cotă anuală obligatorie de Certifica ~:etiî.'.:~ ota 
de CV"). Costul aferent acestor Certificate Verzi se facturează apoi consumatorilor finali ai energiei electrice. 
Potrivit Legii 220, anumite categorii de consumatori industriali pot fi exceptate de la aplicarea costului cu 
achiziţia unui anumit procent de Certificatele Verzi facturat de către furnizorii de energie electrică. La rândul 
lor, furnizorii nu sunt obligaţi să achiziţioneze procentul corespunzător de Certificate Verzi pentru energia 
fumizată consumatorilor care fac obiectul acestor exceptări . 

În conformitate cu exceptările acordate în 2015, Societatea este scutită de plata preţului de achiziţie pentru 851a 
sută din Cotele de CV ale furnizorilor săi până la 31 decembrie 2024. Mai mult, Societatea beneficiază indirect 
de exceptările acordate Alum în 2015 (85 la sută din Cota sa de CV) şi Vimetco Extrusion în 2017 (40 la sută 
din Cota sa de CV) atunci când le fumizează energie acestora. Pentru mai multe informaţii, a se vedea ,,Aspecte 
de reglementare-Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile-Exceptările Grupului de la Cotele 
de CV" 
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Pentru a reduce impactul costurilor cu energia asupra operaţiunilor sale, Grupul are în vedere un nivel mai 
ridicat de utilizare a aluminiului reciclat pentru produsele sale . 

Materii prime 

Grupul necesită o varietate de materii prime pentru producerea aluminiului , incluzând bauxita (a se vedea 
,,-Produse-Bauxită ") , cocsul de petrol calcinat, smoala de huilă, soda caustică şi fluorura de aluminiu. 

Cocsul de petrol calcinat şi smoala sunt ingrediente de bază pentru anozi în cadrul producţiei de aluminiu 
electrolitic. Grupul achiziţionează cocs de petrol calcinat şi smoală de huilă de la diverşi furnizori locali şi 

externi, inclusiv furnizori din China, India şi Rusia. Fluorura de aluminiu este utilizată în procesul de topire şi 
reprezintă o mică parte din inputurile necesare în procesul de topire. Grupul se aprovizionează cu fluorură de 
aluminiu pe termen scurt de la diverşi furnizori externi. Soda caustică pentru producţia de alumină este 
achiziţionată de la furnizori români, respectiv Oltchim şi Chimcomplex Borzeşti . Grupul se străduieşte , de 
asemenea, să asigure aprovizionarea cu alte materii prime, inclusiv varul industrial şi hidratat, gazul natural 
pentru producţia de alumină şi combustibilul pentru operaţiunile sale de exploatare minieră prin intermediul 
încheierii unor contracte de fumizare a materiilor prime (cu o durată de aproximativ un an) cu furnizori de 
încredere locali, regionali sau internaţionali şi prin continua evaluare a oportunităţilor de achiziţionare a 
propriilor active cu materii prime. 

Departamentul de achiziţii şi logistică monitorizează şi analizează nivelurile de materii prime de la fiecare 
depozit şi unitate de producţie ale Societăţii şi ale Alum utilizând o bază cfe date consolidată, actualizată zilnic, 
şi supervizează achiziţia de materii prime pentru aceste unităţi. Grupul deţine stocuri de siguranţă din 
principalele sale materii prime, respectiv alumină, cocs şi smoală, în depozitele Grupului, pentru a putea 
acoperi cel puţin necesarul de producţie pentru o lună. Contractele cu furnizorii prevăd, de regulă, un termen de 
plată de 30---45 de zile de la sosirea bunurilor în Slatina sau de 60 de zile de la sosirea bunurilor în Constanţa . 

Grupul consideră că poate negocia condiţii favorabile pentru materiile prime, datorită, parţial , faptului că 

achiziţionează volume mari . Departamentul de achiziţii şi logistică al Grupului operează o bază de date care îi 
permite să clasifice furnizorii de materii prime în funcţie de diverse criterii , inclusiv preţul unitar, calitatea şi 

condiţiile de plată oferite de aceştia . Grupul consideră că această bază de date îi pennite să îşi optimizeze 
puterea de cumpărare şi să identifice surse de aprovizionare sigure. 

Tabelele de mai jos prezintă primii zece furnizori de materii prime ai Grupului după nivelul cheltuielii totale, la 
data Prospectului: 

Furnizori 

OMV Petrom 
SN Nuclearelectrica 

Transport 

Materie primă 

Energie electrică 
Energie electrică 
Energie electrică 
Energie electrică 
Cocs de petrol calcinat 
Energie electrică 
Sodă caustică 

Sodă caustică 

Smoală de huilă 
Carburanţi şi lubrifianţi 

Procesul de producţie la nivelul Grupului implică un nivel complex de logistică, având în vedere că principalele 
unităţi de producţie se află la distanţă de sursele de materii prime şi pieţele de desfacere ale Grupului. 
Principalele unităţi de producere a aluminiului ale Grupului au acces la infrastructura de transport în vederea 
aprovizionării cu materii prime şi a transportului produselor finite . Lanţurile de aprovizionare ale Grupului au 
deseori în vedere mai multe modalităţi de transport. De exemplu, o anumită încărcătură poate fi expediată pe 
mare, transportată mai departe pe calea ferată şi livrată prin mijloace de transport rutier. 

Aproape toate operaţiunile de transport terestru ale Grupului implică utilizarea de camioane şi linii de cale 
ferată. Operaţiunile principale de transport ale Grupului includ transportul fluvial cu ajutorul barjelor, atât în 
România, cât şi în Sierra Leone, şi transportul maritim de mărfuri pentru importul materiilor prime din Sierra 
Leone prin portul Constanta sau staţiile de cale ferată din Tulcea, precum şi exportul produselor finite de la 
Slatina către consumatorii finali . Vagoanele de cale ferată utilizate pentru transportul aluminei de la Tulcea la 
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Slatina sunt deţinute de Grup şi operate de terţi . În general, produsele finite sunt livrate pe mare către Asia şi 
America, în timp ce, de regulă, pentru exportul produselor finite în Europa sunt utilizate camioanele. 

A se vedea „Factori de risc-Riscuri referitoare la activitatea Grupului şi a industriei în care Grupul 
activează-Grupul depinde de furnizarea de servicii de transport adecvate ş i neîntrerupte pentru transportul 
materialelor şi produselor sale finite pe distanţe semnificative". 

Angajaţi 

Tabelul de mai jos prezintă numărul angajaţilor Grupului după regiune, pentru perioadele indicate. 

La La 

31 martie 31 decembrie 

Divizie de personal/zonă şi localizare geografică 2018 2017 2016 2015 

Producţie bauxită (Sierra Leone) . . . . . .. ........ . 395 374 323 339 
Producţie alumină (Tulcea, România) . . ........... 405 399 382 376 
Producţie aluminiu primar (Str. Piteşti , Slatina, România) 1.029 1.032 1.008 995 
Procesare aluminiu (Str. Milcov, Slatina, România) 537 540 556 528 
Secţia de extrudate (Str. Milcov, Slatina, România) .... 165 165 162 154 
Cercetare şi dezvoltare (Slatina, Romania) . . . . . . . . . . 122 81 72 65 
Vânzări şi marketing (Tulcea, Slatina, România-Sierra Leone) 10 9 11 8 
Mecanică-energie (Slatina, România) ......... . ...... 499 490 487 482 
Controlul calităţii (Tulcea şi Slatina, România-Sierra Leone) 216 212 208 203 
Achiziţii şi logistică (Bucureşti , Tulcea, Slatina, România- Sierra Leone) 385 379 366 363 
Management şi personal administrativ (Bucureşti, Tulcea, Slatina, 

România-Sierra Leone) 430 439 404 382 

Total .... .. .. . .. 4.193 4.120 3.979 3.895 
= = = = 

Societatea intenţionează să achiziţioneze Vimetco Trading şi Vimetco Management Romania de la Vimetco, 
ulterior Ofertei . Vimetco Trading are 54 de angajaţi în sediile din Bucureşti şi Slatina şi Vimetco Managament 
Romania are 39 de angajaţi în sediile din Bucureşti. 

Procedurile de recrutare ale Grupului se concentrează pe atragerea şi păstrarea angajaţilor care sunt motivaţi să 
avanseze în cadrul organizaţiei şi să vină în întâmpinarea nevoilor în continuă schimbare ale Grupului . Grupul 
utilizează modalităţi tradiţionale de recrutare, inclusiv anunţuri în presă, recrutarea studenţilor, colaborare cu 
consultanţi şi agenţii de head-hunting, precum şi campanii de recrutare speciale. Concurenţa în ce priveşte 
angajaţii calificaţi din România în domeniul ingineriei şi tehnologiei este intensă. A se vedea „Factori de 
risc- Riscuri referitoare la activitatea Grupului şi a industriei în care Grupul activează-Este posibil ca 
Grupul să piardă membri-cheie din conducerea superioară şi alţi angajafi sau este posibil să nu poată angaja 
şi păstra astfel de membri din conducerea superioară sau alţi angajafi la costuri rezonabile, iar costul fort · Av ,____ 

muncă în România poate creşte. " · <.>~ s\) ~c;.,,~) 
,;f 1>(<' 

Grupul implementează anual activităţi de instruire şi programe de formare profesională continuă a J ga~~~ f:' ţ 
Programele de instruire administrate de centrul de instruire profesională al Grupului au ca scop î~Jinătăt1~eŢ" lil s; 
aptitudinilor angajaţilor, astfel încât aceştia să se poată adapta unor sarcini mai ample şi astfel GrupU1;ip&f?l~Q8AT P 
utilizeze mai bine resursele existente. Grupul consideră că atenţia acordată instruirii şi dezvoltării ajut~gajaţii , /·) 
să răspundă efectiv provocărilor cu care se confruntă în desfăşurarea activităţii. ....~":'~1/ 
În 2017, aproximativ 94 la sută din angajaţii Grupului erau membri ai unuia dintre cele şase sindicate, iar 
condiţiile de muncă ale acestora erau guvernate de un contract colectiv de muncă, renegociat anual şi depus la 
autorităţile de muncă relevante din România. Grupul nu s-a confruntat în niciuna dintre unităţile sale cu greve 
ale angajaţilor sau alte conflicte de muncă de natură a-i afecta activitatea. 

Grupul consideră că structura salarială, formată dintr-un element fix şi un element legat de performanţă la toate 
nivelurile forţei de muncă şi angajamentul Grupului în ceea ce priveşte responsabilitatea socială au condus la o 
bună relaţie cu angajaţii săi . Grupul consideră că obligaţiile sale de natură socială au o importanţă majoră şi 
investeşte în diverse programe de susţinere a comunităţii (precum sponsorizarea spitalelor locale). 

Pensii 

Angajaţii Grupului fac parte din sistemul de pensii administrat de stat, iar, din ianuarie 2008, aceştia pot (cei 
sub 35 de ani sunt obligaţi) să subscrie la un fond de pensii privat. În plus, Grupul contribuie cu un anumit 
procent din costurile salariale la schema de pensii (un fond de pensii privat) în vederea finanţării beneficiilor. 
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Obligaţiile Grupului cu privire la planul de pensii sunt limitate la respectivele contribuţii. În baza contractelor 
colective de muncă încheiate la nivelul Societăţii , angajaţii au dreptul la o indemnizaţie de pensionare în funcţie 
de vechimea lor în cadrul Grupului . 

Proprietăţi şi sarcini 

Activele semnificative ale Grupului care au legătură cu activităţile sale comerciale principale sunt unităţile de 
producţie din Slatina, str. Piteşti nr. 116, judeţul Olt, România şi unitatea de procesare a aluminiului din Slatina, 
str. Milcov nr. I , judeţul Olt, România. Ambele unităţi sunt deţinute de Societate. Unitatea de producţie şi 

terenurile aferente au o suprafaţă de aproximativ 870.000 mp, în timp ce unitatea de procesare şi terenurile 
aferente au o suprafaţă de aproximativ 487.000 mp. Ambele unităţi sunt accesibile dinspre şoseaua 

Piteşti-Slatina . 

Unităţile de producţie şi de procesare a aluminiului fac obiectul unor ipoteci şi al unor interdicţii de înstrăinare 
şi grevare în favoarea Băncii Transilvania SA, Unicredit Bank SA, OTP Bank Romania SA, Garanti Bank SA, 
Raiffeisen Bank International AG, Băncii Comerciale Intesa Sanpaolo Romania SA, Băncii de Export-Import 
a României Eximbank SA şi a Black Sea Trade and Development Bank S.A. (,,BSTDB"). Pentru mai multe 
detalii , a se vedea capitolul „Contracte semnificative-Contractul de credit sindicalizat Alro ". 

Alum, rafinăria de alumină a Grupului, deţine proprietăţi situate în Tulcea, România. Terenul aferent acestei 
unităţi are o suprafaţă de aproximativ 1.341.000 mp. Imobilul face obiectul unor ipoteci şi al unor interdicţii 
stabilite în favoarea BSTDB şi a Garanti Bank S.A. • 

Vimetco Extrusion, societate din cadrul Grupului , operează unităţi de extrudare care includ anumite active fixe 
deţinute direct de Vimetco Extrusion şi imobile cu o suprafaţă de aproximativ 38.000 mp închiriate de la 
Societate. Societăţii Vimetco Extrusion i-a fost acordată, de asemenea, o servitute pentru acces asupra unei 
suprafeţe de aproximativ 49.000 mp asupra terenului deţinut de către de Societate. 

În afară de principalele proprietăţi care au legătură cu activităţile Grupului, acesta mai deţine şi imobile situate 
în Slatina, judeţul Olt, Ciolpani , judeţul Ilfov şi Bucureşti , inclusiv clădirea de birouri din Bucureşti , cunoscută 

sub numele de Rivergate Centre, unde activează o parte din conducerea Grupului. Rivergate Centre face 
obiectul unei ipoteci în favoarea Băncii de Export-Import a României Eximbank S.A. Pentru mai multe 
detalii , a se vedea capitolul „Contracte semnificative-Contractele de imprumut A/ro-Eximbank". 

Sierra Mineral, societatea care gestionează operaţiunile de exploatare minieră ale Grupului, operează minele de 
bauxită din districtele Bo, Bonthe şi Moyamba în provincia sudică a Republicii Sierra Leone, în baza 
Contractului de prospecţiune şi extracţie minieră a bauxitei din data de 16 iulie 2012, încheiat cu Guvernul 
Republicii Sierra Leone (a se vedea „Contracte semnificative-Contracte de exploatare minieră") . Sierra 
Mineral nu deţine drepturi de proprietate asupra terenurilor pe care sunt situate minele de bauxită şi celelalte 
unităţi , însă deţine o serie de unităţi de producţie şi cazare în zona de exploatare şi în portul Nitti . Sierra 

· -~zi:'iîiop,erează în baza unei concesiuni a unei exploataţii miniere, acordată pentru o suprafaţă de aproximativ 
:J 1,73 ~p :;şi, 1 în plus, deţine şi două licenţe de explorare, valabile până în anul 2019, în legătură cu o 

f!f su)Eâ'f'~copce~·onată de 87,21 kmp şi , respectiv, 114,80 kmp. 
4 ~7'~ ,, , I 

ul fot~· , 
ţP ot~fd medi ui, sănătate şi siguranţă 
~ ~ ' Î 

, pu} ~ !~(pune unei game largi de legi şi reglementări cu privire la protecţia mediului . Aceste legi şi 
reg e ari, astfel cum sunt interpretate de agenţiile şi instanţele competente, impun standarde de protecţie a 
mediului stricte privind, printre altele, emisiile în aer, stocarea, tratarea şi deversarea apelor reziduale, utilizarea 
şi manipularea materialelor periculoase şi toxice şi a substanţelor chimice, practicile de eliminare a deşeurilor şi 
sănătatea şi siguranţa angajaţilor. Grupul consideră monitorizarea îndeaproape a acestor legi şi reglementări ca 
fiind direct legată de sustenabilitatea operaţiunilor sale. 

În desfăşurarea activităţii curente, unităţile din România ale Grupului sunt supuse în mod frecvent controalelor 
şi monitorizării agenţiilor de protecţie a mediului , precum şi investigaţiilor ocazionale ale autorităţilor 

guvernamentale. În plus, unităţile de producţie ale Grupului necesită autorizaţii şi licenţe de operare şi 
concesiuni încheiate cu autorităţile locale, care pot fi reînnoite, modificate şi, în anumite circumstanţe, 

suspendate sau anulate de către instanţe . Spre exemplu, Grupul operează halde de depozitare a deşeurilor care 
întrunesc cerinţele UE cu privire la protecţia mediului, care sunt situate pe terenuri deţinute de autorităţile 

locale. Aceste halde de deşeuri fac obiectul a două contracte de concesiune. Încălcarea efectivă sau presupusă a 
legislaţiei cu privire la protecţia mediului sau a cerinţelor aferente autorizaţiilor sau avizelor de mediu ar putea 
conduce la restricţii sau interdicţii ale operaţiunilor, importante sancţiuni civile sau penale sau răspundere 
pentru daunele cauzate resurselor naturale sau pentru daune personale sau materiale. A se vedea „Factori de 
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risc-Riscuri referitoare la activitatea Grupului ş i a industriei în care Grupul activează-Legile şi 

regulamentele de mediu sau sănătate şi siguranţă existente, noi sau mai stricte sau o mai strictă aplicare a 
legilor şi regulamentelor de mediu sau sănătate şi siguranţă existente din ţările în care operează Grupul pot 
avea un ef ect negativ semnificativ asupra rezultatelor operaţionale ale Grupulut'. 

Grupul consideră că are o strategie bine dezvoltată de gestionare a cerinţelor de protecţie a mediului, prin care 
îşi monitorizează şi evaluează regulat unităţile de producţie din perspectiva protecţiei mediului, a sănătăţii şi a 
siguranţei . Această strategie are la bază următoarele cinci elemente: (i) reducerea consumului de apă 

industrială, (ii) creşterea eficienţei energetice, (iii) reducerea emisiilor, (iv) reducerea progresivă a emisiilor de 
CO2 şi (v) creşterea ratelor de reciclare a deşeurilor din aluminiu . Această strategie a condus la certificarea 
unităţilor din Slatina în confonnitate cu ISO 900I :2015, ISO-1400I :2015, OHSAS-1800 I :2008 
(BS OHSAS 18001 :2007), EN 9100:2009 (echivalent cu AS 9100C şi JISQ 9100:2009). Grupul a instalat 
echipamente avansate de control al poluării pentru a asigura desfăşurarea de activităţi mai curate şi a primit mai 
multe distincţii şi certificate de recunoaştere a contribuţiei sale la conservarea şi protejarea mediului . 
Autorizaţia integrată de mediu emisă în legătură cu sediul principal de desfăşurare a activităţii Grupului din 
Slatina este valabilă până în ianuarie 2026. Autorizaţia de mediu a Societăţii cu privire la sediul secundar din 
Slatina este valabilă până la data de 2 decembrie 2019. Autorizaţia integrată de mediu cu privire la Alum a fost 
emisă în martie 2018 şi este valabilă până în martie 2028. Societatea deţine , de asemenea, două autorizaţii 
pentru emisiile de gaze cu efect de seră, atât pentru divizia sa de aluminiu primar (autorizaţia nr. 131 din data 
de 06 martie 2013), cât şi pentru divizia sa de aluminiu procesat (autorizaţia nr. 76 din data de 28 ianuarie 
2013). O astfel de autorizaţie este de asemenea deţinută de către Alum (rir. 79 din data de 29 ianuarie 2013). 
Aceste autorizaţii sunt valabile până în anul 2020 şi sunt supuse revizuirii la fiecare cinci ani. 

În desfăşurarea activităţii curente a Grupului în Sierra Leone este necesară execuţia de lucrări miniere, care 
constau în decopertare, excavare, încărcare şi transport, verificarea zăcămintelor şi a terenului , construcţia şi 
întreţinerea drumurilor de transport, asanarea, întreţinerea carierei, întreţinerea accesului către carieră, facilităţi 

electrice pentru mine, lucrări de măcinare şi spălare, care constau din concasare primară, secundară, sortare, 
manipularea şi depozitarea materialelor, asanare, evacuarea reziduurilor, captarea apei şi controlul proceselor. 
De asemenea, Grupul are obligaţia de a realiza o serie de lucrări de refacere a mediului înconjurător în 
conformitate cu Procedurile de evaluare socială şi de mediu ale Băncii Africane de Dezvoltare. La epuizarea 
rezervelor oricărui filon , terasele trebuie nivelate şi solul (humus şi/sau humus lateritic) trebuie refăcut şi 

distribuit pe terasele nivelate. Vegetaţia trebuie reintrodusă treptat în vederea reabilitării zonei exploatate. 

Sistemele de management al sănătăţii şi al siguranţei ale Grupului aplică în mod sistematic viziunea Grupului 
în sensul unor procese de lucru care menţin şi sporesc capacitatea angajaţilor de a lucra eficient şi în condiţii de 
siguranţă. În ultimii 16 ani, Grupul a investit aproximativ I 00 milioane RON pentru îmbunătăţirea condiţiilor 
de muncă şi protecţia mediului . Grupul aplică principii modeme de management integrat al deşeurilor. În plus, 
toţi angajaţii sunt instruiţi în sensul participării active la protecţia mediului şi al respectării obligaţiilor de 
sănătate şi securitate în muncă. Grupul oferă programe de instruire continuă angajaţilor săi şi se conceu .. ~ ,;,;,;:p,."" 

asupra dezvoltării unui sistem de prevenire a accidentelor de muncă şi de identificare timpurie şi e '..,._;fu1ire : v~G'1". 
pericolelor şi a riscurilor profesionale. Departamentul de sănătate în muncă întocmeşte şi administ fză,Re~ ~ i 
rapoarte şi fumizează conducerii materiale de instruire privind sănătatea şi siguranţa la locul de · 'Un~ F i 
sunt utilizate în cadrul sesiunilor de instruire lunare. 1_ AfJRosAT j 

-1 
Cercetare şi dezvoltare ¾,,.,,, • 

~~••,•,, .... 

Grupul are o echipă de 122 de angajaţi care desfăşoară activităţi de cercetare în centrul de cercetare al Grupului 
înfiinţat în 2012 şi care colaborează îndeaproape cu echipele de management al proiectelor. Grupul consideră că 
activitatea sa de cercetare şi dezvoltare este esenţială pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea produselor sale şi a 
unităţilor de producţie . Strategia de cercetare ş i dezvoltare a Grupului are ca obiectiv principal susţinerea 

aspectelor de ordin tehnic şi ştiinţific ale producţiei sale integrate în vederea îmbunătăţirii proceselor 
tehnologice, a reducerii consumurilor specifice de energie, a reducerii emisiilor, a îmbunătăţirii calităţii 

produselor şi a extinderii portofoliului de produse. 

În plus, în vederea continuării îmbunătăţirii performanţei sale tehnice, în 2012, Grupul a implementat un proiect 
care urmăreşte sporirea capacităţii de producere a sârmei prin instalarea unui nou laminor de sârmă Properzi . 
De asemenea, în 2018, Grupul continuă implementarea proiectului demarat în 2016 de îmbunătăţire a 
infrastructurii de cercetare a Grupului pentru plăcile din aluminiu tratate termic cu aplicaţii industriale speciale, 
în valoare totală de aproximativ 115 milioane RON. 
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Concurenţă 

Pieţele produselor din aluminiu primar şi procesat sunt diverse ş i extrem de compet1t1ve. Produsele din 
aluminiu se confruntă cu concurenţa din partea produselor fabricate din alte materiale, precum plastic, oţel , fier, 
cupru, sticlă, lemn, zinc, plumb, cositorul , titan, magneziu, ciment şi hârtie. Preţurile mai mari sau mai mici ale 
aluminiului tind să facă produsele din aluminiu mai mult sau mai puţin competitive, date fiind aceste materiale 
alternative. A se vedea „Factori de risc- Riscuri referitoare la activitatea Grupului şi a industriei în care 
Grupul activează-Pieţele finale pentru unele dintre produsele Grupului suni foarte competitive şi clienţii sunt 
dispuşi să accepte substituie ale produselor Grupului"'. 

Grupul îşi propune să se diferenţieze de concurenţă prin atenţia acordată dezvoltării cererii şi previziunilor de 
piaţă, depunând eforturi în vederea reducerii costurilor de producţie , precum şi evaluând preţurile concurenţei şi 
având în vedere preţuri mai ridicate susţinute de înalta calitate a produselor şi suportul tehnic oferit, logistica 
eficientă, un portofoliu de produse flexibil şi diversificat, distribuţie directă şi relaţii pe termen lung cu clienţii . 

Principalele pieţe pe care se comercializează aluminiul produs de Grup se află în Uniunea Europeană (inclusiv 
România), însă Grupul comercializează PLP-uri şi în SUA şi Asia. Piaţa globală a aluminiului s-a consolidat 
semnificativ în ultimii zece ani, iar concurenţa este dictată în principal de preţul de vânzare şi calitatea 
produselor. Principalii concurenţi ai Grupului pe piaţa internaţională a aluminiului sunt: Slim Fusina, Arconic, 
Hulamin, Kumz, Profilglass, lmpol, Aleris, Amag, Constellium şi o serie de producători chinezi de PLP-uri, 
precum şi Trimet, Hydro Aluminium, Alcoa, Duba), Alba şi Egyptalum în ce priveşte aluminiul primar. În plus 
faţă de concurenţa la nivel global, Grupul concurează cu Slovalco-Hydro Aluminium, ADG, Talum şi Aluminij 
Mostar în Europa Centrală, precum şi în Europa de Sud-Est. 

În data de 9 martie 2018, Guvernul SUA a introdus un tarif de I O la sută asupra importurilor din alte ţări decât 
Canada şi Mexic pentru următoarele produse din aluminiu: (i) aluminiu în formă brută; (ii) produse turnate sau 
forjate; (iii) PLP-uri ; (iv) sânnă ; (v) bare, tije şi profile; şi (vi) tuburi şi ţevi (,,Tariful de Import SUA"). 
Ulterior, Guvernul SUA a modificat domeniul de aplicare al Tarifului de Import SUA în sensul exceptării 
anumitor state, inclusiv o serie de state membre ale Uniunii Europene, de la aplicarea tarifului până la data 
de I iunie 2018 (,,Exceptările de Ia Aplicarea Tarifului de Import SUA"). Începând cu I iunie 2018, Tariful 
de Import SUA a devenit aplicabil, printre alte ţări, statelor membre ale Uniunii Europene. 

Programul de investiţii 

Programul global de investiţii al Grupului în 20 I 8 a implicat numeroase proiecte care reflectă strategia 
Grupului de creştere a capacităţilor de producţie a PVAM-urilor şi PVAFM-urilor şi a eficienţei globale a 
fabricilor şi operaţiunilor sale . A se vedea "Analiza Situaţiei Operaţionale şi Financiare-Cheltuieli de 
Capital" 

Programul de investiţii al Grupului în 20 I 8 se ridică la o valoare de aproximativ 85 milioane USD şi urmăreşte 
implementarea următoarelor priorităţi strategice: 

~~~o\'ift rea pe producţia în aval prin extinderea portofoliului Grupului de produse PLP, cu accentul pe 
J _.!i,~rel~ tei de PVAM-uri şi PVAFM-uri; 

/JJ ('.~--;.:.\),~ p 

~ •~@fe~tţrh Y diversificarea gamei de produse a Grupului pentru a se alinia la cerinţele clienţilor şi a 
1
~1. r:~nde p pieţe sofisticate; 

..;:,. ~ . 
'1:>..-.1 ;,,Cre~J~ry..l profitabilităţii Grupului şi a poziţiei sale competitive prin continuarea concentrării pe 

r~ductivitate şi control al costurilor în cadrul infrastructurii sale existente; şi 

Creşterea sustenabilităţii de mediu cu privire la operaţiunile şi unităţile de producţie ale Grupului. 

În ultimii ani, Grupul şi-a concentrat investiţiile asupra creşterii calităţii produselor şi a producţiei de PVAM-uri 
şi PVAFM-uri, în special, în cadrul PLP-urilor. În special, Grupul ţinteşte spre creşterea capacităţii de producţie 
a PLP-urilor sale de la 90.000 de tone pe an în 20 I 7 la 120.000 de tone pe an până în 2022 şi spre obţinerea 
unei divizări de 50 la sută între volumul de producţie al aluminiului primar şi cel al aluminiului procesat. În 
cadrul investiţiilor care se află în prezent în desfăşurare, Grupul acţionează în sensul creşterii capacităţilor sale 
de producţie şi expunerii la PVAM-uri şi PVAFM-uri, spre exemplu, prin îmbunătăţirea calităţii produselor 
laminate la cald cu o valoare şi o marjă de profit mai ridicate, în special la nivelul producţiei de plăci şi table 
tratate termic şi produse placate în vederea diversificării gamei sale de produse şi respectării celor mai exigente 
cerinţe de calitate ale clienţilor săi din industriile sofisticate. 

În linie cu obiectivul Grupului de a implementa un nou concept privind fabricile de aluminiu, bazat pe 
cercetare şi dezvoltare, pe un grad ridicat de digitalizare şi automatizare, pe tehnologii eco-friendly, cu zero 
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emisii şi zero deşeuri , Grupul şi-a propus să diminueze consumul de energie al Grupului . Având în vedere că 
reciclarea aluminiului necesită numai aproximativ 5 la sută din energia necesară pentru producerea aluminiului 
primar, Grupul acţionează în sensul creşterii cantităţilor de metale reciclate pe care le utilizează . Astfel, Grupul 
se axează pe creşterea capacităţii de producţie a Eco-Topitoriei, cu obiectivul de a atinge o capacitate de 
procesare totală a deşeurilor de 100.000 tone metrice pe an până în 2020. Prin intermediul acestei noi unităţi , 

Grupul a reuşit să se aprovizioneze cu cantităţi de aluminiu lichid din surse alternative, înlocuind parţial 

aluminiul produs prin electroliză. În plus, Grupul îşi modernizează permanent sistemul de combustie al 
cuptoarelor de topire, a sporit rata de recirculare a apei prin construcţia de staţii de recirculare a apei industriale 
pentru instalaţiile de producere a barelor şi a sânnei , de turnuri de pastă şi secţie de asamblare anozi şi îşi 

îmbunătăţeşte sistemul de management al energiei . 

În plus, Grupul implementează, în prezent, tehnologii noi în rafinăria sa de alumină privind cercetarea şi 
producerea de hidroxid de aluminiu uscat, pentru măcinarea şi sortarea hidroxidului de aluminiu uscat şi pentru 
clasarea hidroxidului de aluminiu umed, toate acestea fiind produse noi din alumină cu destinaţie specială. 

Grupul îşi continuă programele de modernizare tehnologică la nivelul tuturor diviziilor sale, principalul obiectiv 
fiind îmbunătăţirea eficienţei echipamentelor existente şi a activităţilor sale zilnice. 

În sectorul aluminiului primar, în 2018, Grupul a început să investească în îmbunătăţirea perfonnanţei 
sectorului de electroliză prin implementarea unei noi metodologii de înlocuire a cuvelor cu un design nou, în 
legătură cu care previzionează că va obţine o reducere a consumului de energie în conformitate cu strategiile şi 
angajamentele Grupului . 

Asigurare 

Societatea, Alum şi Vimetco Extrusion au încheiat poliţe de asigurare cu limite de daune şi pierderi fizice şi de 
întrerupere a activităţii de 150 milioane USD, care includ o sub-limită de 60 milioane USD pentru riscul de 
solidificare a cuvei de electroliză (acoperire furnizată doar Societăţii) , cu franşize standard de 5 milioane USD 
în cazul solidificării cuvelor şi de I milion USD pentru fiecare eveniment constând într-o pierdere, distrugere 
sau daună. Asigurările contractate de Grup sunt conforme pieţei din România şi respectă standardele din 
industria de profil. În plus, Sierra Mineral a încheiat o asigurare împotriva daunelor aduse proprietăţilor şi ca 
urmare a întreruperii activităţii, cu o valoare asigurată globală de 27,7 milioane USD. 

Poliţele existente au la bază standardul recunoscut la nivel internaţional „Toate riscurile" şi sunt reasigurate de 
entităţi internaţionale de reasigurare recunoscute la nivel internaţional (cu rating cel puţin A- acordat de S&P 
sau alte agenţii similare de rating) . Valoarea globală a bunurilor asigurate (inclusiv imobile, utilaje, 
echipamente, instalaţii şi toate celelalte bunuri conţinute de acestea, stocuri şi materiale) se ridică la suma 
de 382.254.307 USD (pentru Societate), 63.973.427 USD (pentru Alum) şi 25 .940.000 USD (pentru Vimetco 
Extrusion). 

Vimetco a obţinut o poliţă de asigurare pe patru niveluri de răspundere a administratorilor şi membrilor 
conduceri!_ executive cu acoperire glob_a!ă pentru administratorii şi _mem~rii c?nduceri_i e_x~cutiv~ şi cu~ tîîMl--'1-c;~ 
răspundem la suma totală de 100 milioane USD pentru toate p1erdenle ş1 cu o lnmta suphme1§r1.R-entru <ţ~ 
directorii neexecutivi stabilită la I milion USD. A se vedea "Conducere şi Guvernanţă Corporati~~ P/4.1$&: ţ 
asigurare pentru răspundere civilă profesională". Bunurile Societăţii aflate în tranzit (în Ro &1i'}l_t'J<ll! m11 ?; 
străinătate) sunt, de asemenea, asigurate. În plus, bunurile imobile ale Societăţii situate în B {weştfi~QAl. AT _// 
asigurate împotriva unor riscuri diverse. De exemplu, clădirea din Bucureşti care beneficiază de °'!'o)~ţă_ de ;J 
asigurare împotriva riscului de incendii şi a altor riscuri asociate acestora. "< .::_,_~ 

Suplimentar faţă de poliţele de asigurare deţinute împreună cu Societatea, celelalte societăţi din Grup deţin 
poliţe de asigurare împotriva riscurilor specifice activităţii acestora. Spre exemplu, instalaţia Alum de încărcare 
cu alumină a navelor beneficiază de o asigurare împotriva incendiilor şi altor riscuri asociate acestora, 
împotriva avariilor accidentale şi întreruperilor activităţii ca urmare a acestora. Alum mai deţine şi o asigurare 
pentru întreaga sa flotă de camioane. Fiecare societate din Grup deţine alte asigurări obligatorii, precum 
asigurările de răspunde civilă auto pentru toate vehiculele rutiere deţinute de Grup. 

Grupul consideră că nivelul de asigurare menţinut cu privire la operaţiunile sale este în conformitate cu 
uzanţele industriei locale. A se vedea „Factori de risc- Riscuri referitoare la activitatea Grupului şi a 
industriei în care Grupul activează-Acoperirea furnizată de asigurarea actuală şi viitoare a Grupului ar putea 
fi insuficientă pentru costurile de funcţionare ale Grupului." 
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Proprietate intelectuală 

Operaţiunile Grupului se desfăşoară în baza unei combinaţii de brevete, know-how, drepturi de autor şi mărci 
înregistrate, care, împreună cu acordurile de confidenţialitate, stabilesc şi protejează drepturile de proprietate 
intelectuală asupra produselor şi proceselor sale . Grupul deţine o serie de brevete pentru produsele sale, 
tehnicile şi echipamentele de producţie . Grupul nu consideră că activitatea sa este în mod semnificativ 
dependentă de vreunul dintre aceste brevete. Societatea a înregistrat şi beneficiază de protecţie în baza a două 
mărci individuale pentru clasa de produse 06 (bunuri din metal), respectiv : ,,ALRO" şi „ALRO MultiBraze". 
Ambele mărci sunt protejate la nivel naţional şi au fost înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci 

din România şi , la nivel internaţional , acestea au fost înregistrate la Organizaţia Mondială a Proprietăţii 

Intelectuale. 

Proceduri judiciare 

Societăţile Grupului sunt implicate în diverse litigii sau proceduri judiciare care intervin în desfăşurarea 

activităţii curente, având calitatea de pârâţi sau reclamanţi. Societăţile Grupului nu sunt implicate în litigii sau 
proceduri judiciare şi nu au cunoştinţă de nicio procedură de natură judiciară, arbitrală sau administrativă care 
ar putea fi , în mod rezonabil, considerată ca afectând semnificativ şi negativ activitatea, situaţia financiară sau 
rezultatele operaţiunilor Grupului . 

În aprilie 2015, Hidroelectrica S.A. (,,Hidroelectrica") a înaintat o acţiune în instanţă împotriva Societăţii la 
Tribunalul Bucureşti , având ca obiect, printre altele, pretinse beneficii nerealizate din contractul încheiat cu 
Societatea. Hidroelectrica a solicitat daune directe în valoare de (i) 60.347.845 RON, reprezentând pretinsa 
diferenţă de preţ dintre preţul mediu pe piaţa contractelor bilaterale şi costul mediu al producerii de energie 
electrică, plus dobânzile acumulate ; şi (ii) 80.011.257 RON reprezentând pretinsa pierdere a profitului cauzată 
de vânzarea de energie electrică sub nivelul costurilor de producţie. Atât Tribunalul Bucureşti, cât şi Curtea de 
Apel Bucureşti au respins acţiunile înaintate de Hidroelectrica, parţial ca urmare a prescripţiei (3 ani de la data 
pretinsei pierderi), şi parţial ca nefondate. Hidroelectrica a înaintat recurs, care se află, în prezent, pe rolul 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, primul termen de judecată fiind stabilit pentru data de 4 octombrie 2018 . 
Potrivit celor mai bune estimări ale conducerii, nu este posibilă realizarea unei estimări rezonabile a rezultatului 
în dosar. Pe cale de consecinţă, Societatea nu a constituit provizioane în legătură cu cererea înaintată de 
Hidroelectrica. 

În 2016, Societatea a contestat la Curtea de Apel Bucureşti o decizie a Consiliului Concurenţei din România, 
prin care Societăţii i s-a aplicat o amendă în sumă de 21.239 mii RON în legătură cu o pretinsă înţelegere 
verticală pe piaţa energiei electrice. Amenda a fost plătită, dar contestaţia este încă în curs de soluţionare . 

Următorul termen este stabilit pentru data de 5 septembrie 2018, pentru a permite expertului numit de către 
instanţă să depună raportul expertului . În plus, Societatea a contestat la Curtea de Apel Bucureşti o serie de 

~~d~J1!-7.-'7"N~ priv_ind (i) calculul cotei de_ certifica_te verzi afer~nte consumu_lui_ ~e en~rg_ie_ al So~ietăţii în 
2¼~-rŞ'I (1q~ nf~:~ologia de decontare a acestei cote. Pnma contestaţie a fost resp111sa 111 pnma 111stanţa de către 

~rtea ,~t,.pel ~cureşti ca prescrisă şi, în prezent, recursul promovat de către Societate este în curs de 
~ I · ~~')a}nalţ_ ~urte ?e _c~saţie ş! Justiţie. Ce~ _d~~a doua contestaţie e:te_în curs de soluţionare la Curtea 
dl:! 1 -.~ureşt 111 pnma 111stanţa . Ambele ht1g11 sunt suspendate pana la momentul la care Curtea 
':' wsti~ţi'onală a ţomâniei decide asupra constituţionalităţii unor prevederi legale care sunt incidente în litigiile 
n "~ J1<., c~ mmare a contestaţiilor făcute de către Societate. 
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CONDUCERE ŞI GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ 

Consiliul de Administraţie 

Societatea este administrată în sistem unitar. Consiliul de Administraţie (,,Consiliul") este fonnat din membri 
executivi (,,Administratorii Executivi") şi membri neexecutivi (,,Administratorii Neexecutivi"). Membrii 
Consiliului (,,Administratorii") sunt numiţi de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru o perioadă 
de patru ani, cu posibilitatea de a fi realeşi pentru un nou mandat de patru ani. Preşedintele şi Vicepreşedintele 
Consiliului sunt aleşi de Consiliu dintre membrii săi . 

Membrii Consiliului sunt: 

Nume 

Marian-Daniel Năstase 
Serghei Gheorghe 
Gheorghe Dobra . 
Adrian Manaicu . 
Pavel Machitskic 1 l 

Svetlana Pînzari . 
Aleksandr Barabanov 

Vârstă Funcţie 

46 Preşedinte , Administrator Neexecutiv 
58 Vicepreşedinte, Administrator Neexecutiv 
59 Administrator Executiv 
54 Administrator Independent Neexecutiv 
35 Administrator Neexecutiv 
56 Administrator Neexecutiv 
39 Administrator Neexecutiv 

(I) Ocupă de asemenea poziţii de administratori sau angajati în Vimetco sau în subsidiareJe Vimetco (altele decât membrele Grupului) 
sau în societatea-mamă . 

Locul de desfăşurare a activităţii pentru Marian Daniel Năstase , Adrian Manaicu, Serghei Gheorghe, Pavel 
Machitski , Svetlana Pînzari şi Aleksandr Barabanov este sediul Societăţii, din Bucureşti, Splaiul 
Unirii nr. 64, Sector 4, iar locul de desfăşurare a activităţii dlui Gheorghe Dobra este sediul principal al 
Societăţii, din Slatina, Str. Piteşti nr. 116, Judeţul Olt. 

Marian Daniel Năstase este Administrator Neexecutiv. A ocupat poziţia de membru al Consiliului începând cu 
noiembrie 2002, iar începând cu noiembrie 2004 până în decembrie 2012 a fost Vice-Preşedinte al Consiliului . 
Începând cu decembrie 2012 dl. Năstase ocupă poziţia de Preşedinte al Consiliului . Mandatul dlui Năstase 
expiră în 12 noiembrie 2018. Dl Năstase s-a alăturat Societăţii în anul 2002, în calitate de director cu atribuţii 
financiare . A fost apoi numit Director în cadrul Grupului Vimetco fiind responsabil cu operaţiunile din 
România. Anterior alăturării Societăţii, dl Năstase a fost Director şi Partener Coordonator al Deloitte & Touche 
Restructuring Division SRL din România. Dl Năstase a absolvit Academia de Studii Economice din Bucureşti , 

fiind specializat în comerţ exterior. Marian Năstase este de asemenea membru al consiliului de administraţie al 
Vimetco Management România şi al Vimetco Trading şi Director General al Conef. În ultimii 5 ani, dl. Năstase 
a fost membru al consiliul de administraţie al TM Power. 

Sergftei Gheorghe este Administrator Neexecutiv şi ocupă poziţia de Vicepreşedinte al Consiliului începâ v,a• 
data de 29 aprilie 2014. Mandatul dlui Gheorghe expiră în 20 noiembrie 2020. Dl Serghei Gheorghe li}_ -~ză în ·-G,,,.(.'1> 

ca~rul Soci~tăţii de la sfâ~şi~~! a?ului _20_0~ ş'. a ?cupat dive'.s~ -~~cţii , incluzâ?d funcţia de Di~ector~ ~m_Ac~ . ~• \ 
Adjunct, Director de Ach1z1ţ11 ŞI Log1st1ca ŞI Director Ach1z1ţ11 . Intre 1996 ŞI 2000, a lucrat m srrr91a~ '.f~ r t: 
domeniul construcţiilor, iar între 2000 şi 2004 a lucrat la Rompetrol Well Services S.A. Înainte d ~ce~{0BAr ff 
ocupat funcţia de asistent (cu jumătate de normă-profesor asociat) în cadrul Universităţii Polite, ica din .J,,0 
Bucureşti , Departamentele Autovehicule Rutiere şi Rezistenţa Materialelor. Dl Gheorghe a a~ l:¾Lh t, · 
Universitatea Politehnica din Bucureşti în 1985 şi a obţinut titlul de doctor în 1992. Dl. Serghei Gheorgne 
este de asemenea director de achiziţii şi logistică al Alum. 

Glteorglte Dobra este Administrator Executiv al Societăţii din noiembrie 2003 . Mandatul dlui Dobra expiră în 
03 noiembrie 2019. Dl Dobra este Directorul General al Societăţii din 1993. Dl. Dobra are o experienţă de 
peste treizeci şi patru de ani în industria aluminiului şi lucrează în cadrul Societăţii din anul 1984. A deţinut un 
număr de alte poziţii-cheie în cadrul Societăţii , inclusiv pe cea de inginer şi Şef al Departamentului de 
Producţie , Planificare şi Achiziţii . Dl. Dobra este licenţiat în inginerie chimică şi are un doctorat în ştiinţa 

materialelor şi inginerie la Universitatea Politehnica din Bucureşti , precum şi un masterat în administrarea 
afacerilor la Institutul de Administrare a Afacerilor din Bucureşti . Dl. Dobra este membru al consiliului de 
administraţie al Vimetco Power România S.R.L. şi este Preşedintele consiliului de administraţie şi Director 
General al Alum S.A. În ultimii 5 ani, Gheorghe Dobra a fost de asemenea membru al consiliului de 
administraţie al Sierra Mineral. 

Adrian Manaicu are calitatea de Administrator Independent Neexecutiv din martie 2007. Mandatul dlui 
Manaicu expiră în 29 iunie 2021. Cu toate acestea, în conformitate cu criteriile de independenţă prevăzute în 
Codul de Guvemanţă Corporativă al Bursa de Valori Bucureşti , dl. Manaicu va înceta să mai fie Administrator 
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Independent Neexecutiv în martie 2019, după 12 ani de când a fost numit în funcţia de Administrator 
Independent Neexecutiv al Societăţii , ca rezultat al duratei mandatului său . Dl Manaicu ocupă diverse funcţii în 
calitate de consultant şi auditor şi este membru al Camerei Auditorilor la Ministerul de Finanţe al României. În 
plus, dl Manaicu este profesor şi director financiar al Institutului pentru Administrarea Afacerilor din Bucuresti . 
Dl Manaicu are un doctorat în Ştiinţe Economice, fiind absolvent al Academiei de Studii Economice din 
Bucureşti , România. 

Pavel Macltitski are calitatea de Administrator Neexecutiv din 20 martie 2013 . Mandatul dlui Machitski expiră 
în 12 noiembrie 2018. Înainte de a se alătura Grupului Vimetco, dl Machitski a ocupat diverse poziţii la 
Morgan Stanley, unde a fost consilier în numeroase tranzacţii în regiunea EMEA (Europa, Orientul Mijlociu şi 
Africa), concentrându-şi atenţia pe consultanţă privind pieţele de capital şi domeniul fuziunilor şi achiziţiilor. 

Dl Machitski deţine o diplomă în Finanţe şi Afaceri Internaţionale acordată de Universitatea din New York 
(New York University), Stern School of Business. Dl. Machitski deţine poziţia de Vice-Preşedinte al consiliului 
de administraţie al Alum şi este membru al consiliului de administraţie al Vimetco Management România, al 
Vimetco Trading, Vimetco Power România, Global Aluminium Ltd. şi Bauxite Marketing Ltd. 

Svetla11a P'i11zari are calitatea de Administrator Neexecutiv din 23 martie 20 I 8. Mandatul dnei Pînzari expiră în 
I 9 decembrie 2018. Între 2006 şi 2013 Dna Pînzari a ocupat funcţia de Director Financiar al Societăţii şi a fost 
şi membru al Consiliului Societăţii . Înainte de a se alătura Societăţii , dna Svetlana Pînzari a ocupat funcţia de 
analist al Transparency International Moldova (TIM) între 2004 şi 2005, funcţia de vice-guvernator al Băncii 
Naţionale a Moldovei între 1999 şi 2002 şi funcţia de vicepreşedinte senior al Energbank între 1996 şi 1999. 
Dna Pînzari a absolvit Universitatea de Stat din Moldova în l 983 şi are un masterat în Administraţie Publică 
urmat la Columbia University, New York, 2003. 

Aleksandr Barabanov are calitatea de Administrator Neexecutiv din 19 decembrie 2014. Mandatul dlui 
Barabanov expiră în 19 decembrie 2018. Aleksandr Barabanov este atât Vice-Preşedintele consiliului de 
administraţie al Alum, cât şi al Vimetco Extrusion S.R.L. Dl Barabanov are o experienţă vastă de peste 17 ani 
în contabilitate, raportare şi auditarea unor mari societăţi industriale, în special din domeniul energiei, industriei 
miniere şi a metalelor. Acesta este în prezent Şeful Departamentului de Contabilitate şi Raportare Corporativă 
al . · .- .- lding LLC, societatea mamă a Vimetco. Anterior ocupării funcţiei menţionate la Vi Holding LLC, dl 

' abanoy _.a fost Directorul Senior al Departamentului de Analiză Financiară al JSC Tatneft. A ocupat şi 
/ o~a!?o'~\~onsultant în audit Ia CJSC PricewaterhouseCoopers Audit, în cadrul Departamentului de Energie şi 
~i~f:..,,Q,1,.~Ieksandr Barabanov a absolvit cum laude Institutul de Stat pentru Relaţii Internaţionale din 
~ os~¼f este Auditor Intern Autorizat, membru al Chartered Alternative lnvestment Analyst Association 

~A) şi ~e~1bru al Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) . 
• R,''..> 

Conducerea superioară 

Membrii conducerii superioare ai Societăţii , având puteri delegate de Consiliu, sunt: 

Nume 

Gheorghe Dobra 
Genoveva Năstase 

Vârstă Funcţie 

59 Director General 
43 Director Financiar 

Gheorghe Dobra este Director General al Societăţii din 23 august 2007 . Mandatul dlui Dobra expiră în 31 iulie 
2019. Biografia dlui Dobra este prezentată în secţiunea „Consiliul de Administraţie" de mai sus. 

Genoveva Năstase este Director Financiar al Societăţii din 13 februarie 2013 . Mandatul dnei Năstase expiră în 
13 februarie 2021. Dna Năstase ocupă de asemenea funcţia de Director Financiar al Vimetco Management 
Romania şi între 2004 şi 2009, a ocupat funcţia de Director Financiar Adjunct al Societăţii . Dna Năstase a 
absolvit Academia de Studii Economice din Bucureşti, România, şi în prezent, frecventează cursurile Şcolii de 
Afaceri Româno-Americane (ASEBUSS), în colaborare cu Universitatea de Stat Kennesaw, urmând să obţină o 
diplomă de Master în Administrarea Afacerilor (EMBA). 
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Societatea se bazează şi pe experienţa um1ătorilor membri ai conducerii sale superioare, care nu au puteri 
delegate de Consiliu, dar care sunt responsabili cu operaţiuni-cheie : 

Nume Vârstă Funcţie Durata Mandatului 

Marin Cilianu 52 Director de Operaţiuni-Aluminiu Primar Nelimitată 

Mircea Popa 56 Director de Operaţiuni-Aluminiu Procesat Nelimitat 
William Berger 62 Director General Vimetco Trading Nelimitat 
Ioan Sava . . . 63 Director Tehnic şi de Calitate Nelimitat 
Nicu Durău . . 57 Director Resurse Umane Nelimitat 
Dragoş Adrian Voncu 43 Director Departament Juridic Nelimitat 

Marin Cilianu lucrează în cadrul Societăţii din 1994 şi din 2009 este Membru al Consiliului de Administraţie 
al Alum. Dl. Cilianu a absolvit Universitatea Politehnică din Bucureşti în 199 l. 

Mircea Popa a ocupat diverse funcţii în cadrul Avioane Craiova, o societate de aeronautică românească între 
1990- 2003 . Începând din octombrie 2006, dl Popa ocupă funcţia de Director de Operaţiuni al Diviziei 
Aluminiu Procesat I Director Programe Aerospaţiale al Societăţii . Dl. Popa a absolvit Universitatea Politehnica 
din Bucureşti-Facultatea de Aviaţie, în 1986, şi are Master în Administrarea Afacerilor (EMBA) în cadrul 
Institutului de Administrare a Întreprinderilor, Universitatea din Craiova. 

William Berger ocupă funcţia de Director General al Vimetco Trading din 2009. Între 2006-2008, dl Berger a 
condus echipa de Relaţii cu Clienţii în cadrul Grupului de Societăţi Alcan "Engineered Products" şi a ocupat 
funcţii de conducere în cadrul Pechiney Handelsges.m.b.H. Austria, respectiv Alcan Intemational Network 
Ges.m.b.H. Austria. Dl. Berger a absolvit Academia de Comerţ din Viena în 1975 şi are un doctorat obţinut la 
Universitatea de Economie şi Afaceri din Viena. 

Ioan Sava ocupă funcţia de Director Calitate-Tehnic-Investiţii în cadrul Societăţii . Înainte de a se alătura 
Societăţii, în octombrie 2006, dl Sava a ocupat diverse funcţii în cadrul Alprom. Dl. Sava a absolvit 
Universitatea Politehnică din Bucureşti, Facultatea de Ştiinţă şi Ingineria Materialelor, în 1980, şi are un 
doctorat în domeniul Ştiinţei şi Ingineriei Materialelor. 

Nicu Durău ocupă funcţia de Director Resurse Umane şi Servicii Generale în cadrul Societăţii din august 2006. 
Totodată, dl. Durău ocupă funcţia de Director Resurse Umane în cadrul Alum. Înainte de a se ală!}J~ 
dl. ?urău a ocupat funcţia ?e ~irector ~e_su~se Umane în cadrul Alprom. Dl. Durău a absolvit 9,~{ e~r ," ta,!;;a diri'~i:,: 
Cra10va, Facultatea de Ingmene Electnca, m 1995 . / fi ..,;,,I: .:''.;/: ~ 1

\\ 
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Dragoş Adrian Voncu lucrează în cadrul Societăţii din noiembrie 2003 , ocupând fun ~ 1€'r~ c1or ]f} 
Departament Juridic, cu excepţia perioadei c;1rpinse între iulie 2009-august 2011 când a ocupa aceeaşi fu~ţir:~) 
în cadrul Vimetco Management România. In perioada august-20 I I- februarie 2014 dl. Voncu ::'p_r,9{~~a' 
avocat independent şi a ocupat funcţia de Director Departament Juridic în cadrul unei companii de invesfiţ1i tip 
holding şi în cadrul celui mai mare producător de băuturi alcoolice din Romania. În prezent, dl. Voncu ocupă, 
de asemenea, funcţiile de secretar al Consiliului de Administraţie al Societăţii şi de Director Departament 
Juridic în cadrul Alum şi Vimetco Management Romania. Anterior, dl. Voncu a fost membru al consiliului de 
administraţie al Sierra Mineral şi administrator unic al Global Aluminium Ltd. , Centrul Rivergate S.R.L. şi 

Conef. Dl. Voncu este membru al Baroului Bucureşti . A absolvit Facultatea de Drept a Universitaţii din Craiova 
în 1997 şi, în prezent, frecventează cursurile Şcolii de Afaceri Româno-Americane (ASEBUSS), în colaborare 
cu Universitatea de Stat Kennesaw, urmând să obţină o diplomă de Master în Administrarea Afacerilor 
(EMBA). 

Comitetul de Audit 

În conformitate cu prevederile legale aplicabile, Societatea are un Comitet de Audit format din trei membri 
dintre care unul este membru independent neexecutiv al Consiliului, unul este angajat al Grupului cu experienţă 
în contabilitate, iar unul nu este nici angajat şi nici administrator în cadrul Grupului. 

Membrii Comitetului de Audit sunt numiţi de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor. Dintre 
responsabilităţile acestuia, Comitetul de Audit este însărcinat cu monitorizarea procesului de raportare 
financiară şi a sistemului de management al riscului ale Societăţii . Mai mult, Comitetul de Audit evaluează 
anual eficienţa sistemului de control intern al Societăţii, incluzând procedurile de audit intern şi extern. 
Comitetul de Audit are periodic şi alte atribuţii, stipulate de lege sau de standardele de guvernanţă corporativă 
aplicabile . Responsabilităţile şi regulile care guvernează funcţiile şi structura Comitetului de Audit sunt stabilite 
şi detaliate în termenii de referinţă ai Comitetului de Audit. 
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Unnătoarele persoane sunt membre ale Comitetului de Audit, fiecare având un mandat de patru ani începând, 
în ceea ce îl priveşte pe Adrian Manaicu şi pe Serghei Catrinescu, cu data de 23 martie 2018 şi, cu privire la dl. 
Paraschiv, 27 aprilie 2018 . 

Adrian Manaicu este preşedinte al Comitetului de Audit. Biografia dlui Manaicu este prezentată în secţiunea 
,,Consiliul de Administraţie" de mai sus. 

Serghei Catrinescu a absolvit Universitatea de Stat din Moldova în 200 I şi Academia de Studii Economice din 
Moldova în 1995, cu specializarea în finanţe şi credit. Dl. Catrinescu este Şeful Departamentului de Raportare 
şi Contabilitate la nivelul Grupului al Vimetco Management Romania din 2009 . Între 2005 şi 2009, dl 
Catrinescu a ocupat funcţii-cheie în Societate, şi anume Şeful Departamentului pentru Rapoarte de Consolidări 
şi Control şi Auditor Intern . Înainte de a se alătura Societăţii în 2005, dl Catrinescu a fost Director de Audit al 
KPMG Moldova S.R.L. şi Auditor Senior al PricewaterhouseCoopers S.R.L. Dl. Catrinescu este, de asemenea, 
Directorul General Adjunct al Conef. 

Mihai Dorei Paraschiv a absolvit Academia de Studii Economice din Bucureşti, în 1997, specializarea 
Administrarea Afacerilor Internaţionale şi a absolvit şi un masterat în Afaceri Internaţionale-Afaceri Europene 
în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti. Dl Paraschiv ocupă funcţia de consultant în cadrul 
Veolia Romania începând din 2005 şi în cadrul Ambasadei Franţei din România, începând din 2007 şi este 
Prorector al Academiei de Studii Economice din Bucureşti din 2012. 

Remuneraţia fiecărui membru al Comitetului de Audit este reprezentată de echivalentul în RON a sumei 
de 3.000 Euro brut pe lună . 

Funcţii deţinute de membrii Consiliului şi de conducerea superioară 

În plus faţă de funcţiile de conducere în Societate şi unele din subsidiarele acesteia, Administratorii ş1 
managerii seniori ai Societăţii ocupă sau au ocupat în ultimii cinci ani, următoarele funcţii : 

Nume 

Gheorghe Dobra 

Adrian Manaicu 

Pavel Machitski 

Aleksandr Barabanov 

Genoveva Năstase 

Svetlana Pînzari 

Conducere 

Vimetco NV 

Vimetco Power România 

Ghana Bauxite Limited 

Vimetco NV 

Everwide Industrial Limited 

Vimetco Management România 

Vimetco Trading 

Porsche Bank România 

RBS Bank România 

Policolor S .A 

Vimetco NV 

Vimetco Management România 

Vimetco Power România 

Vimetco Trading 

Funcţia Încă 

deţinută 

Funcţie (DA/NU) 

Membru executiv al Consiliului de Administraţie ş i Director General DA 

Membru al Consiliului de Administraţie DA 

Membru al Consiliului de Administraţie DA 

Membru executiv al Consiliului de Administraţie şi Director Financiar DA 

Membrn al Consiliului de Administraţie DA 

Membru al Consiliului de Administraţie şi Director General DA 

Membru al Consiliului de Administraţie 

Membru Neexecutiv al Consiliului de Administraţie 

Membru Neexecutiv al Consiliului de Administraţie 

Membru Independent al Comitetului de Audit lntem 

Membru executiv al Consiliului de Administraţie 

Director Financiar Adjunct 

Membru al Consiliului de Administraţie 

Membru al Consiliului de Administraţie 

Membru al Consiliului de Administraţie 

DA 

DA 

NU 

DA 

DA 

Henan Yulian Energy Group Co. Ltd. Membru al Consiliului de Administraţie 

NU 

DA 

NU 

DA 

DA 

DA 

DA 

DA 

DA 

DA 

DA 

DA 

Everwide Industrial Limited 

Oceanic lnvestment Limited 

Power Shine lntemational Limited 

Vimetco Management Romania 

Rivergate Rating Group SRL 

Everwide lndustriual Limited 

Vimetco Management Romania 

Vimetco Trading 

Membrn al Consiliului de Administraţie 

Membrn al Consiliului de Administraţie 

Membru al Consiliului de Administraţie 

Director Financiar 

Membru al Consiliului de Administraţie 

Membru al Consiliului de Administraţie 

Membru al Consiliului de Administraţie 

Membru al Consiliului de Administraţie 
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Nu există relaţii de rudenie între niciunii din membrii Consiliului Societăţii şi ai conducerii superioare. 

Guvernanţă Corporativă 

În 4 ianuarie 2016, un nou cod de guvemanţă corporativă emis de Bursa de Valori Bucureşti (,,Codul") a intrat 
în vigoare şi este aplicabil tuturor emitenţilor de acţiuni admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din 
România, incluzând Societatea şi , odată cu aceasta, şi mecanismul de raportare continuă prin rapoarte curente, 
privind nivelul de conformare cu Codul. În conformitate cu dispoziţiile Codului, emitenţii trebuie să includă o 
declaraţie de guvemanţă corporativă ca secţiune separată a raportului anual care va conţine o autoevaluare cu 
privire la modul în care „prevederile de confonnare" sunt respectate şi va include măsurile adoptate în vederea 
conformării cu prevederi care nu sunt respectate în întregime. Orice modificare ce poate interveni la declaraţia 
de conformare trebuie comunicată în piaţă printr-un raport curent dedicat. Codul prevede mai multe cerinţe 
stringente în anumite arii comparativ cu codul anterior de guvemanţă corporativă şi reglementează noi arii , 
precum publicarea de previziuni şi participarea unor analişti la adunările acţionarilor. 

Societatea a aderat la Cod din exerciţiul financiar 2016. Mai multe detalii cu privire la respectarea de către 
Societate a principiilor şi recomandărilor prevăzute în Cod sunt indicate în „Declaraţia de Guvernanţă 

Corporativ«' a Societăţii din Raportul Anual 2017. 

Societatea urmăreşte să reechilibreze componenţa Consiliului de Administraţie, urmare oncare, scăderi a 
deţinerilor Vimetco pentru a reflecta structura revizuită a acţionariatului şi pentru a creşte protecţia 

investitorilor prin contribuţia administratorilor independenţi. În acest sens, intenţia actuală a Societăţii este ca în 
primele şase luni după Ofertă, Consiliul de Administraţie să fie compus din doi administratori executivi 
(dl. Năstase , în calitate de preşedinte executiv al Consiliului de Administraţie şi dl. Dobra), patru administratori 
neexecutivi independenţi (inclusiv dl. Manaicu până în martie 2019), doi administratori neexecutivi 
reprezentând Vimetco şi un administrator neexecutiv ce va fi numit ulterior. Componenţa finală a 
Consiliului va fi decisă prin votul acţionarilor Societăţii . 

Remuneraţia membrilor Consiliului şi ai conducerii superioare 

Valoarea remuneraţiei plătite în RON fiecărui membru al Consiliului Societăţii pe durata exerciţiilor financiare 
încheiate la 31 decembrie 2017, 2016 şi 2015 a fost echivalentul în RON al sumei brute de 2.500 USD pe lună. 

Societatea plăteşte echivalentul a 3.015 USD brut pe lună către membrii Consiliului în anul curent, conform 
deciziei Adunării Generale . Societatea consideră că politica sa de remunerare, cu privire la Cons_iliu şi la 
membrii conducerii superioare, reflectă în mod fidel strategia şi obiectivele pe termen lun_g1.~~etăţii , şi 

responsabilităţile membrilor Consiliului şi membrilor conducerii superioare, şi angajame11ţti•I acestor.11~ . timp ·· 

ded!~at îndepliniri~ atribuţiil~r. Societea~ea c~nside~~ că pol!ti~~ sa de remune_rare este_ ct fis tr!t ~ t~ig'llt ~ u~ 
ech,_hbr~. constant mtre nev~ia de a motiva dtrectorn execut1v1 m vederea ~net dezv?lta ~; d~%.'-. ~~•.~~c.6splm 
Soc1etăţ11 pe termen lung ş1 performanţa acestora. Ca parte a guvemanţe1 corporative ~Soc1~t'a}~,.iPoht1M de 
remunerare este supusă revizuirii anuale a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor. ~?cietateă~ ,nu, :~t~ un 
comitet de remunerare compus din administratori neexecutivi, incluzând cel puţin un admitiis,t~ato~ ~ iecutiv 
independent. __ ____ _.. 

Directorilor executivi li se acordă o remuneraţia fixă şi variabilă pe baza unor criterii de performanţă astfel cum 
este prevăzut în contractul de management aplicabil. Directorul General şi Directorul Financiar au dreptul 
fiecare la un bonus anual, acordat acestora de către Consiliu pe baza performanţei financiare a Societăţii şi 

contribuţiei individuale a directorului, în limitele politicii de remunerare aprobate de Adunarea Generală. 
Conducerea superioară este îndreptăţită la acordarea unei remuneraţii aferente unei perioade între 4 şi 12 luni în 
cazul încetării, din alte motive decât culpă gravă, intenţie frauduloasă sau neglijenţă în legătură cu atribuţiile 
acestora. Nu există niciun contract de management încheiat cu membrii Consiliului, cu excepţia Directorului 
General care a încheiat un contract de management cu Societatea în această calitate. 

Pentru exerciţiul financiar încheiat în data de 31 decembrie 2017, valoarea totală a remuneraţie plătite de Grup 
membrilor Consiliului, pentru toate rolurile deţinute de aceştia în cadrul Grupului, a fost egală cu 5.933 mii 
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RON, reprezentând salarii brute, bonusuri şi contribuţii la sistemul de pensii, astfel cum este detaliat în tabelul 
de mai jos: 

Membrii Consiliului 

Marian Năstase . 
Serghei Gheorghe 
Gheorghe Dobra 
Adrian Manaicu 
Pavel Machitski . 
Artem Anikin< 1 l . 

Aleksandr Barabanov 
Total .... . .... . 

Salariu brut Bonus 

895 
1.016 
1.24] 1.322 

121 
155 
121 
268 

3.817 1.322 

(I) Fost membru al Consiliului de Administraţie din 19 decembrie 2014 până în 16 februarie 2018 

Contribuţia la 
pensie 

131 
161 
405 

19 
19 
19 
40 

794 

Total 

(mii RON) 

1.026 
1.177 
2.968 

140 
174 
140 
308 

5.933 

Societatea nu desfăşoară în prezent scheme de stimulare pe termen lung prin acordarea de acţiuni pentru 
angajaţi (inclusiv administratori executivi) . Ulterior Ofertei, Societatea intenţionează să stabilească în mod 
discreţionar o schemă bonus privind acordarea de acţiuni sau un plan de alocare de acţiuni pentru membrii 
executivi ai Consiliului, conducerea superioară şi alţi angajaţi cheie. Societatea urmăreşte să acorde din când în 
când angajaţilor eligibili premii sau opţiuni pe acţiuni sau acţiuni supuse unor restricţii privind cesionarea, fără 
însă a se depăşi un număr total maxim de Acţiuni pentru toţi angajaţii eligibili (tinând cont de toate beneficiile 
prevăzute în plan pentru toţi aceşti angajaţi) de 2 la sută din capitalul social subscris de Societate. 

Participaţii şi opţiuni 

Tabelul de mai jos prezintă acţiunile Societăţii deţinute de conducerea superioară la data prezentului Prospect: 

Nume 

Gheorghe Dobra 
Marin Cilianu 
Mircea Popa . . 
Ioan Sava .. .. 

Număr de acţiuni 

128 
I.OOO 

100 
145 

Dl. Pavel Machitski, un membru al Consiliului, deţine aproximativ 0,01 la sută din acţiunile emise de Vimetco 
şi este unul dintre beneficiarii fiduciei familiei care deţine controlul economic şi asupra votului pentru peste 
59,4 la sută din acţiunile Vimetco care, la rândul său , deţine 84, 19 la sută din Acţiuni la data Prospectului şi 

~mediat ulterior Ofertei 34, 19 la sută (prezumând că toate Acţiunile Oferite sunt vândute şi că nu se exercită 
#,~Opţiunea de Supraalocare). 
-.:,: 
IU . 
".&..Declaraţie referitoare la litigii privindu-i pe Administratori şi pe membrii conducerii superioare, conflicte 
-;;li0 de interese 

-I; 

La ata prezentului Prospect, niciunul din membrii Consiliului sau dintre membrii conducerii superioare, în 
ultimii cinci ani : 

(i) nu a suferit nicio condamnare în legătură cu infracţiuni de fraudă ; 

(ii) nu a deţinut nicio funcţie executivă de tipul director executiv senior sau membru al organelor 
administrative, de conducere sau supervizare a vreunei societăţi la momentul sau anterior oricărui 

faliment, administrări judiciare sau lichidări ; sau 

(iii) nu a fost incriminat oficial şi/sau sancţionat în niciun fel de vreo autoritate statutară sau de reglementare 
(inclusiv orice organism profesional desemnat) sau nu i s-a interzis vreodată de către vreo instanţă să 
acţioneze ca membru al organelor administrative, de conducere sau de supraveghere ale unei societăţi 
sau să acţioneze în cadrul managementului sau să conducă afacerile oricărei societăţi . 

(iv) nu a desfăşurat niciun fel de activităţi, în afara exercitării funcţiilor deţinute în cadrul Societăţii , care ar 
fi semnificative pentru Societate, altele decât cele menţionate în secţiunea „ Funcţii deţinute de membrii 
Consiliului şi de conducerea superioară " ; sau 

(v) nu a încheiat niciun contract cu Societatea sau subsidiarele acesteia care ar stipula acordarea de beneficii 
la data încetării respectivului contract, altele decât cele menţionate în secţiunea „Remuneraţia membrilor 
Consiliului şi ai conducerii superioare" . 
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În plus, la data Prospectului, niciunul dintre membrii Consiliului sau ai conducerii superioare: 

(vi) nu este parte la aranjamente sau înţelegeri cu acţionarii majoritari, cu clienţii , furnizorii sau alte 
persoane care se află în relaţii cu Societatea, în baza cărora membrii Consiliului de Administraţie sau 
directorii să fi fost numiţi ca membri ai organelor de administrare, conducere sau control ale Societăţii ; 

(vii) nu deţine participaţii în capitalul social al Societăţii altele decât cele prezentate în secţiunea „Participaţii 
şi Opţiuni"' de mai sus; sau 

(viii) nu este supus niciunei restricţii privind cesionarea participaţiilor sale în capitalul social al Societăţii , 

altele decât cele asumate în baza Contractului de Intermediere descris în secţiunea "Subscriere şi 

Vânzare". 

Nu există conflicte de interese între obligaţiile asumate de către membrii Consiliului faţă de Societate şi 

interesele private şi/sau alte obligaţii ale acestora. 

Poliţe de asigurare pentru răspundere civilă profesională 

La data prezentului Prospect, Vimetco a obţinut o poliţă de asigurare în patru nivele pentru răspunderea 
profesională a administratorilor şi membrilor din conducerea Societăţii şi pentru pierderi rezultate din pretenţii 
împotriva administratorilor şi membrilor din conducerea Societăţii cu acoperire globală pentru administratorii şi 
conducerea executivă a Grupului, cu o limită totală a răspunderii de 100 milioane USD pentru toate pierderile 
şi o limită suplimentară pentru administratori neexecutivi stabilită la 1 milion USD. Poliţa de asigurare este 
valabilă până în O I noiembrie 20 I 8. La data expirării Grupul intenţionează să obţină o poliţă de asigurare cu o 
acoperire comparabilă pentru administratorii şi conducerea executivă a acestuia. 
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ACŢIONARII PRINCIPALI ŞI VÂNZĂTORII 

Acţionarii Vânzători sunt Vimetco, care oferă până la 356.889.569 de Acţiuni Oferite şi Conef, care oferă până 
la 26.901.571 de Acţiuni Oferite. 

Tabelul de mai jos prezintă anumite infonnaţii privind deţinerea Acţiunilor anterior Ofertei şi imediat după 
Ofertă : 

Actiuni detinute imediat 
Acţionar ·înainte ·de Ofertă 

(Număr) (%) 

Vimetco N.v.<1l 600.929.084 84, 19 
Fondul Proprietatea S.A. 72.884.714 10,21 
Conef <2 > . . .... 26.901.571 3,77 
Other shareholders 13.063.766 1,83 

Total ... ..... 713.779.135 100 
= 

Acţiuni deţinute imediat după Ofertă prezumând că 
toate Acţiunile Oferite sunt vândute şi 

că se exercită Opţiunea 
că nu se exercită Opţiunea de Supraalocare 

de Supraalocare în tota litate 

(Număr) (%) (Număr) (%) 

244.039.515 34, 19 205.660.401 28,81 
72.884.714 10,21 72.884.714 10,21 

o o o o 
396.854.906 55,60 435.234 .020 60,98 

713.779.135 100 713.779.135 100 
= = 

(I) VI Holding N. V, care este deţinută în definitiv de către un fond fiduciar de familie , având ca beneficiari pe familia Machitski, 
deţine control economic şi dreptul de vot asupra a 59,4 la sută din acţiunile Vimetco 'N.V. În plus , aproximativ O.O I la sută din 
acţiunile emise de Vimetco sunt deţinute în mod direct de către membrii familiei Machitski . Din toate acţiunile emise de Vimetco 
cu privire la care Vi Holding N.V deţine controlul economic şi asupra votului, 25 la sută sunt controlate prin contract (printr-un 
contract de vânzare-cumpărare aflat în executare şi un contract de ipotecă) . iar 34,4 la sută sunt deţinute . În cazul în care , fie 
(i) în anumite litigii aflate în curs de desfăşurare împotriva vânzătorului , în baza contractului de vânzare-cumpărare , se emite o 
decizie împotriva respectivului vânzător şi instanţele competente solicită transferul acestor acţiuni emise de Vimetco către o altă 

parte decât Vi Holding N.V şi/sau (ii) în anumite litigii aflate în curs de desfăşurare împotriva Vi Holding N.Y. se emite o decizie 
împotriva acestei companii şi instanţa competentă obligă Vi Holding N.V să vândă acţiunile sale din Vimetco pentru a obţine 
fondurile necesare în vederea punerii în executare a deciziei împotriva sa. Vi Holding N.Y. va înceta să deţină controlul 
respectivelor acţiuni emise de Vimetco. 

(2) 99,9 la sută din acţiunile Conef sunt deţinute de către Societate. 

Fiecare Acţiune acordă drepturi egale, incluzând drepturi de vot tuturor acţionarilor Societăţii. 

La data Prospectului, Vimetco exercită controlul asupra Societăţii . În ciuda unui astfel de control, legislaţia 
românească aplicabilă şi Actul Constitutiv al Societăţii îl împiedică pe acţionarul majoritar să exercite controlul 
într-un mod abuziv. Din ce este cunoscut la nivelul Societăţii, nu există nici un contract sau înţelegere care ar 
putea conduce la o schimbare viitoare în controlul Societăţii. 
: -~'>--

i Dintre_ ~~~ori~ij menţionaţi în tabelul de mai sus, atât Vimetco, cât şi Fondul Proprietatea deţin o participaţie în 

Î '10-~~'~l-~ ~cial f_ Societ~ţii. care tre~uie r~portată confom1 legi.slaţiei di~ România. 

~ Vlil~ea · contablla a Acţmrnlor Ofente deţinute de Conef an tenor Ofertei este de 1,3 3 lei RON pe acţiune cu 
Q(,~ afbarea nominală este de 0,5 RON. 

1)/;Y 
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DESCRIEREA CAPITALULUI SOCIAL ŞI A STRUCTURII CORPORATIVE 

I. Aspecte Generale 

Societatea este o societate listată , înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Olt sub numărul 128/8/1991 , 
Identificator Unic European (EUID) ROONRC.128/8/ 1991 , având Codul Unic de Înregistrare 1515374. Sediul 
social al Societăţii se află în Slatina, Str. Piteşti nr. 116, Judeţul Olt, România, telefon +40 249-413990. Datele 
de contact din Bucureşti ale Societăţii sunt: Bucureşti , Rivergate Center, Splaiul Unirii nr. 64, Sector 4, 
România, telefon + 40 (0)21-4083500. Societatea a fost constituită pe perioadă nedetem1inată sub forma unei 
societăţi comerciale pe acţiuni în conformitate cu Hotărârea Guvernului României nr. 30 din 14 ianuarie 1991 
privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în ramura metalurgiei neferoase . Societatea a fost 
înregistrată sub denumirea comercială de „Alro S.A." şi este listată la Bursa de Valori Bucureşti din 
16 octombrie 1997. Acţiunile Societăţii sunt tranzacţionate pe Bursa de Valori Bucureşti sub simbolul „ALR". 

Legea Societăţilor stabileşte principalele norme cu privire la înregistrarea, funcţionarea, fuziunea, divizarea şi 

lichidarea societăţilor din România. Societăţile listate trebuie, de asemenea, să respecte regulile suplimentare 
prevăzute de legislaţia pieţei de capital, incluzând regulamentele speciale emise de ASF privind în primul rând 
obligaţiile de raportare ale societăţilor listate şi Codul de Guvemanţă Corporativă al Bursei de Valori Bucureşti 

La data prezentului Prospect Societatea îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Actul Constitutiv. 

Actul Constitutiv nu include prevederi care să acorde drepturi speciale (incluzând drepturi speciale de vot) 
vreunuia dintre acţionari. 

. 
2. Obiectul de activitate al Societăţii 

Conform Actului Constitutiv, obiectul de activitate al Societăţii este procesarea electro-metalurgică a aluminei 
(oxid de aluminiu) în vederea obţinerii de aluminiu metalic, procesării aluminiului şi aliajelor din aluminiu. 

Conform Clasificării Activităţilor din Economia Naţională-CAEN şi a Actului Constitutiv, domeniul principal 
de activitate al Societăţii este producţia metalelor preţioase şi a altor metale neferoase (Cod CAEN 244), iar 
obiectul principal de activitate este metalurgia aluminiului (Cod CAEN 2442). 

Societatea poate desfăşura, de asemenea, şi o serie de activităţi secundare şi auxiliare, care sunt indicate în 
articolul 6 al Actului Constitutiv. 

Societatea nu desfăşoară activităţi în domeniul producerii şi/sau comercializării de armament. 

3. 

3.1. 

a) 

b) 

Capital social "'~ s UPR-41,,i~ 
✓;.,'?" G'~, A; ·,4 <'\ Capital social subscris şi vărsat ;s · _, -P \ 

Capitalul social al Societăţii este subscris şi vărsat în totalitate, având o valoare de 356.8 ~ . 5.Jfp~îţ.'8f j\ 
Nu există drepturi de achiziţie sau alte obligaţii secundare aferente capitalului social subscn ~ i nevWgât4{tl ;./ 
Societăţii şi nici vreun acord cu privire la majorarea capitalului social al Societăţii . • 'ib- . <-..;f 

··.,,,;.,,,\'lA * 

Capitalul social al Societăţii este divizat în 713 . 779 .135 acţiuni dematerializate, ordinare, cu drept e vot, 
fiecare având o valoare nominală de 0,5 RON, înregistrate în registrul acţionarilor Societăţii , care este 
ţinut de Depozitarul Central. Începând cu 31 martie 2018, conform informaţiilor financiare interimare 
consolidate neauditate începând cu şi pentru perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2018 şi la data 
prezentului Prospect, capitalul social al Societăţii este după cum urmează : 

Număr de acţiuni autorizate . ... . 
Număr de acţiuni emise şi vărsate . 
Număr de acţiuni emise şi nevărsate 

O Acţiuni 
713 .779.135 de Acţiuni 
O Acţiuni 

Valoare nominală pe acţiune . . . . 
Capital social subscris şi vărsat .. . 
Capital social subscris şi nevărsat . 
Acţiuni deţinute de subsidiarele Societăţii 

3.2. Istoricul capitalului social al Societăţii 

0,5 RON 
356.889.567,5 RON 
O RON 
26.901.571 de Acţiuni 

Numărul şi valoarea nominală a Acţiunilor nu s-au modificat în ultimili 3 ani financiari. 
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4. Drepturi, Preferinţe, Restricţii şi Obligaţii Aferente Acţiunilor 

Conform Actului Constitutiv, Acţiunile emise de Societate au valoare egală ş i acordă drepturi egale 
deţinătorilor lor. Fiecare Acţiune emisă de Societate şi plătită de acţionar acordă dreptul de vot în Adunarea 
Generală a Acţionarilor. 

Conform Legii Societăţilor, acţionarii trebuie să îşi exercite drepturile cu bună credinţă, respectând interesele şi 
drepturile legitime ale Societăţii şi ale celorlalţi acţionari . 

4.1. Dreptul de a participa şi de a vota în Adunările Generale ale acţionarilor 

Dreptul de a participa şi de a vota în Adunările Generale ale acţionarilor sunt drepturi fundamentale ale 
acţionarilor. Atribuţiile Adunărilor Generale sunt detaliate în sub-secţiunea ,,Adunarea Generală a Acţionarilor" 
de mai jos. Acţionarii au, inter alia, dreptul de a avea acces la suficiente informaţii despre aspectele propuse 
pentru dezbatere în cadrul Adunării Generale. 

Mai mult, calitatea de deţinători ai Acţiunilor admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, conferă acestora 
următoarele drepturi : 

dreptul unuia sau mai multor acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5 la sută din 
capitalul social, de a introduce subiecte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acţionarilor şi de a 
prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a 
Adunării Generale a Acţionarilor. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii 
de curierat sau prin mijloace electronice), în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului 
Adunării Generale a Acţionarilor; 

dreptul fiecărui acţionar de a adresa întrebări privind subiectele de pe ordinea de zi a unei Adunării 
Generale împreună cu obligaţia Societăţii de a răspunde ; 

dreptul fiecărui acţionar înregistrat la data de referinţă de a desemna orice altă persoană fizică sau 
societate în calitate de reprezentant pentru a participa şi a vota în numele său în cadrul unei Adunări 
Generale a Acţionarilor; data de referinţă este data stabilită de Consiliu , care serveşte la identificarea 
acţionarilor care au dreptul să participe la şi să voteze în cadrul Adunării Generale (,,Data de Referinţă") ; 

Data de Referinţă astfel stabilită va fi ulterioară publicării convocatorului şi nu va depăşi 60 de zile înainte 
de data la care o Adunare Generală este convocată pentru prima dată ; şi 

dreptul de a participa la o Adunare Generală prin mijloace electronice. 

4.2. ___ J)reptul la informare 
,-.!'c-c;K E .ql .. 

~~cţio . rii au dreptul de a avea acces la suficiente informaţii despre problemele supuse dezbaterii în cadrul unei 
ir A~ 'r~ 9ene~ale. Potrivit Actului Constitutiv, Societatea va pune la dispoziţia acţionarilor documentele sau 
~ · ·. atijji vizând subiectele înscrise pe ordinea de zi, inclusiv situaţiile financiare anuale, raportul anual al 

ţ:.A- .. ri~~Yui , ~r7c~m şi ~ropunerile cu_ p~i~_ire la distri~uirea de d_ivi~en?e . Astfel de info~~ţii trebuie să fie 
~~u]ţifoate r,~p âgma de mtemet a Soc1etaţ11 , cu cel puţm 30 de zile mamte de data Adunam Generale. 

'.l.r,tt • ~rdunării Generale, Societatea are obligaţia să pună la dispoziţia acţionarilor informaţii 
privind: convocatorul Adunării Generale, numărul total de acţiuni şi drepturi de vot la data convocării , 

documentele care urmează să fie prezentate Adunării Generale, un proiect de hotărâre pentru fiecare punct al 
ordinii de zi şi, dacă este cazul, formularele de împuternicire specială care ar putea fi folosite, precum şi 

formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondenţă (,, Informaţiile Adunării Generale"). 
Informaţiile Adunării Generale trebuie încărcate şi actualizate continuu, în limbile engleză şi română, pe 
website-ul Societăţii, pe toată perioada care începe cu cel puţin 30 de zile înainte de data Adunării Generale şi 
până la data adunării. 

Societatea trebuie să folosească mijloacele de infonnare care să asigure, în mod rezonabil, difuzarea eficientă a 
informaţiei către public în întreaga Uniune Europeană. 

4.3. Dreptul la dividende 

Profitul Societăţii , astfel cum este stabilit în baza situaţiilor financiare anuale individuale aprobate de Adunarea 
Generală Ordinară a acţionarilor, trebuie să fie distribuit, după impozitare, în conformitate cu legea şi cu Actul 
Constitutiv. Conform acestuia din urmă, cel puţin 5 la sută din profitul Societăţii se va transfera anual în 
vederea constituirii rezervei legale până la atingerea unei cincimi din capitalul social. 
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Plata dividendelor trebuie să se realizeze proporţional cu cota de part1c1pare a fiecărui acţionar în capitalul 
social vărsat al Societăţii , cu condiţia ca Societatea să înregistreze profit confonn situaţiilor financiare anuale 
aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor şi ca Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor să 
aprobe distribuirea dividendelor. 

Data de referinţă pentru acordarea dividendelor este stabilită şi anunţată de Adunarea Generală a acţionarilor şi 
trebuie să fie ulterioară datei adunării cu cel puţin I O zile lucrătoare . Odată cu stabilirea dividendelor, Adunarea 
Generală a Acţionarilor stabileşte şi data la care acestea trebuie să fie plătite , ca fiind o dată nu mai târziu de 
şase luni de la data Adunării Generale a Acţionarilor de stabilire a dividendelor. În cazul în care Adunarea 
Generală nu stabileşte data plăţii, dividendele se plătesc în tennen de 30 de zile de la data publicării hotărârii 
Adunării Generale a Acţionarilor în Monitorul Oficial, Partea a IV-a. Plata dividendelor se efectuează prin 
intennediul Depozitarului Central. 

Înainte de data de plată a dividendelor, Compania va publica un comunicat de presă într-un ziar de circulaţie 
naţională şi un raport curent pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti care va specifica (i) valoarea dividendului pe 
acţiune, (ii) ex-data, (iii) data de înregistrare şi (iv) data de plată a dividendelor. Societatea va publica şi modul 
de plată al dividendelor şi infonnaţiile de identificare ale agentului de plată . Termenul de prescripţie pentru 
plata dividendelor este de trei ani, astfel încât dividendele distribuite dar neplătite până la expirarea tennenului 
de prescripţie rămân la dispoziţia Societăţii . 

Pentru detalii suplimentare privind dreptul acţionarilor la dividende, vă rugăm consultaţi secţiunea „Politica 
privind dividendele" . • 

4.4. Drepturi de preferinţă 

Confonn Legii Societăţilor, acţionarii existenţi au un drept de preferinţă de a subscrie orice Acţiuni noi ce 
unnează a fi emise de Societate pentru o majorare de capital social. În consecinţă, astfel de Acţiuni vor fi 
oferite spre subscriere în primul rând tuturor acţionarilor existenţi , proporţional cu numărul acţiunilor pe care le 
posedă. Exercitarea dreptului de preferinţă de către acţionarii existenţi se va putea realiza numai în interiorul 
termenului hotărât de Adunarea Generală a Acţionarilor, care nu poate fi mai mic de o lună de la data publicării 
hotărârii Adunării Generale care aprobă majorarea capitalului social în Monitorul Oficial. Dacă, după expirarea 
tennenului, noile acţiuni emise nu au fost subscrise în totalitate, Acţiunile care nu au fost subscrise pot fi 
anulate sau oferite altor investitori, în confonnitate cu deciziile organului statutar competent. 

Confonn reglementărilor aplicabile pieţei de capital , în cazul majorării capitalului social , ridicarea dreptului de 
preferinţă al acţionarilor de a subscrie noile acţiuni trebuie să fie hotărâtă în Adunarea Generală Extraordinară a 
acţionarilor, la care participă acţionarii reprezentând cel puţin 85 la sută din capitalul social subscris, şi cu votul 
acţionarilor care deţin cel puţin 3/4 din drepturile de vot prezenţi la adunare . În unna ridicării dreptului de 
preferinţă al acţionarilor de a subscrie noile acţiuni , acestea vor fi oferite spre subscriere publicului cu 
respectarea dispoziţiilor privind ofertele publice de vânzare. 

4.5. 

~\)?RAVt,G: 
<J<v . ""<-' 

'?' 1>(' Dreptul de a alege şi a fi ales în cadrul organelor de conducere 
/..." ~1 ~~..i. ~ ~ 

În confonnitate cu Legea Societăţilor şi cu Actul Constitutiv, Adunarea Generală a Acţio . ~il~"st~ÎilJil"ganuţ 
competent care numeşte şi revocă membrii Consiliului . ~ APROBAT B 

->6- ~')-
Confonn legislaţiei pieţei de capital, membrii Consiliului pot fi aleşi prin votul cumula ·v. ,,Un. acţio r 
semnificativ (o persoană sau un grup de persoane acţionând împreună, care deţin, direct sau indtr c~ e puţin 
I O la sută din capitalul social al Societăţii sau din drepturile de vot), pot solicita ca alegerile să se bazeze pe 
acestă metodă . Prin votul cumulativ, fiecare acţionar are dreptul de a atribui voturile agregate uneia sau mai 
multor persoane pentru a fi alese în Consiliu. 

4.6. Dreptul de retragere 

În anumite circumstanţe , acţionarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a Adunării Generale au dreptul de 
a se retrage din Societate şi de a solicita cumpărarea acţiunilor lor de către Societate. Acest drept poate fi 
exercitat numai dacă respectiva hotărâre se referă la: (i) schimbarea obiectului principal de activitate al 
Societăţii, (ii) mutarea sediului Societăţii în afara României, (iii) schimbarea fonnei Societăţii sau (iv) fuziunea 
sau divizarea Societăţii . 
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4. 7. Dreptul de a participa la distribuirea activelor în caz de lichidare 

După finalizarea lichidării , lichidatorii întocmesc situaţia financiară finală, arătând partea ce se cuvine fiecărei 
acţiuni din distribuirea activului Societăţii . Sumele cuvenite acţionarilor, neîncasate în termen de două luni de 
la publicarea situaţiei financiare, vor fi depuse la o bancă, în numele acţionarului . 

Lichidatorii nu pot plăti acţionarilor nicio sumă în contul parţilor ce li s-ar cuveni din lichidare, înainte de a 
plăti creditorii Societăţii . 

4.8. Dreptul de a contesta hotărârile Adunării Generale a acţionarilor 

Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau Actului Constitutiv sau care au efect asupra modificării 
capitalului social pot fi atacate în justiţie , în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, Partea 
a IV-a, de oricare dintre acţionarii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au participat, dar care au 
votat contra şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al şedinţei. În cazul în care se invocă motive 
de nulitate absolută, dreptul la acţiune nu este limitat în timp, iar cererea poate fi formulată şi de orice persoană 
interesată . 

4.9. Drepturile acţionarilor minoritari 

Legea Societăţilor şi reglementările specifice aplicabile emitenţilor de instrumente financiare prevăd anumite 
drepturi ale acţionarilor care deţin un procent minim din capitalul social al Societăţii . Aceste drepturi sunt: 

dreptul acţionarului/acţionarilor deţinând , individual sau împreună, cel puţin 5 la sută din totalul 
drepturilor de vot de a solicita auditorilor investigarea operaţiunilor Consiliului; 

dreptul acţionarului/acţionarilor deţinând, individual sau împreună, cel puţin 5 la sută din capitalul social 
al Societăţii de a solicita Consiliului convocarea unei Adunări Generale a Acţionarilor şi de a introduce 
puncte şi hotărâri pe ordinea de zi a Adunării Generale; 

dreptul acţionarului/acţionarilor deţinând, individual sau împreună, cel puţin 5 la sută din capitalul social 
al Societăţii de a iniţia, în nume propriu, dar în contul Societăţii , acţiunea în răspundere împotriva 
fondatorilor, administratorilor, directorilor şi/sau a auditorilor financiari, pentru daune cauzate Societăţii de 
aceştia prin încălcarea îndatoririlor lor. Acest drept poate fi exercitat doar în cazul în care Adunarea 
Generală nu rezolvă respectiva chestiune; 

dreptul acţionarului/acţionarilor deţinând, individual sau împreună, cel puţin I O la sută din capitalul social 
de a cere instanţei să desemneze un expert însărcinat să analizeze anumite operaţiuni privind gestiunea 
Societăţii şi să întocmească un raport cu privire la acestea; 

• 1>-::illf~ul asţionarului/acţionarilor care deţin, individual sau împreună, direct sau indirect, cel puţin I O la sută 
J~ din~itâlul social SocietăJii sau din drepturile de vot de a solicita alegerea membrilor Consiliului prin 

f!;_ r(lt,~\;la _yotul'ui cumulativ. In cazul în care această solicitare nu este respectată, acţionarii menţionaţi mai 
-~ . ~ t" ~ârept~ subsecvent de a solicita în instanţă convocarea de îndată a unei Adunări Generale . 
. '4. ~~ ' 
~ ~ C / 

•-~ -~ ..::}.%!{1J.fa' de a raporta participaţiile importante în capitalul social 

Conform prevederilor Legii Pieţei de Capital, în cazul în care un acţionar dobândeşte sau înstrăinează acţiuni 
ale Societăţii într-un procent care atinge, depăşeşte sau scade sub unul din pragurile de 5 la sută, I O la sută, 

15 la sută, 20 la sută, 25 la sută, 33 la sută, 50 la sută sau 75 la sută din totalul drepturilor de vot în Societate, 
acţionarul respectiv este obligat să notifice imediat Societăţii procentul de drepturi de vot pe care le deţine în 
urma achiziţiei sau cesiunii în cauză. Drepturile de vot se calculează pe baza numărului total al drepturilor de 
vot aferente Acţiunilor, chiar dacă exercitarea acestora este suspendată. 

4.1 I. Obligaţia de a lansa o ofertă de preluare obligatorie 

Legea Pieţei de Capital prevede obligaţia pentru orice persoană care, ca urmare a achiziţiilor sale sau ale 
persoanelor cu care acţionează în mod concertat, deţine mai mult de 33 la sută din drepturile de vot din cadrul 
unui emitent, de a lansa o ofertă publică adresată tuturor deţinătorilor de valori mobiliare (,,Oferta Publică de 
Preluare Obligatorie"). O astfel de Ofertă Publică de Preluare Obligatorie trebuie să aibă ca obiectiv 
dobândirea tuturor participaţiilor în capitalul social a respectivilor deţinători de valori mobiliare, la un preţ 

echitabil , şi trebuie făcută cât mai curând posibil , dar nu mai târziu de două luni de la momentul atingerii 
respectivei deţineri de 33 la sută. 
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Nu există obligaţia lansării unei Oferte Publice de Preluare Obligatorii în cazul acţionarilor care au dobândit 
deţinerile de peste 33 la sută din drepturile de vot anterior intrării în vigoare a Legii Pieţei de Capital şi în 
conformitate cu prevederilor legale în vigoare la momentul atingerii respectivei deţineri . 

Prevederile referitoare la Oferta Publică de Preluare Obligatorie nu se aplică în cazul în care poz1ţ1a 

reprezentând mai mult de 33 la sută din drepturile de vot asupra emitentului a fost dobândită ca urmare a unei 
tranzacţii exceptate (,, Tranzacţie exceptată") reprezintă dobândirea respectivei poziţii : 

a) în cadrul procesului de privatizare; 

b) prin achiziţionarea de acţiuni de la Ministerul Finanţelor Publice din România sau de la alte entităţi 

abilitate legal, în cadrul procedurii executării creanţelor bugetare; 

c) în unna transferurilor de acţiuni realizate între societatea-mamă şi subsidiarele sale sau între subsidiarele 
aceleaşi societăţi-mamă; 

d) în urma unei oferte de preluare voluntară adresată tuturor deţinătorilor respectivelor valori mobiliare şi cu 
privire la toate acestea. 

Până la derularea Ofertei Publice de Preluare Obligatorie, drepturile de vot aferente valorilor mobiliare 
depăşind pragul de 33 la sută sunt suspendate, iar respectivul acţionar (şi oricare dintre persoanele cu care 
acesta acţionează în mod concertat) nu mai poate achiziţiona prin alte operaţiuni , acţiuni ale aceluiaşi emitent. 

În cazul în care dobândirea Acţiunilor reprezentând mai mult de 33 lă sută din drepturile de vot asupra 
Societăţii se realizează în mod neintenţionat (astfel cum este descris mai jos), deţinătorul unei asemenea poziţii 
poate, fie să deruleze o ofertă publică de preluare, fie să înstrăineze un număr de acţiuni, corespunzător celor 
care au declanşat obligaţia . Se prezumă faptul că dobândirea unor Acţiuni reprezentând mai mult de 33 la sută 
din drepturile de vot asupra Societăţii este neintenţionată, dacă s-a realizat ca efect al unor operaţiuni precum : 

a) reducerea. capitalului social , prin răscumpărarea de către Societate a acţiunilor proprii, urmată de anularea 
acestora; 

b) exercitarea dreptului de preferinţă, subscriere sau conversie a drepturilor atribuite iniţial , precum şi al 
convertirii acţiunilor preferenţiale în acţiuni ordinare; 

c) fuziunea/divizarea sau succesiunea. 

4.12. Prevederi privind retragerea obligatorie (,,squeeze-out'') şi răscumpărarea obligatorie (,,se/1-out'') 

Potrivit Legii Pieţei de Capital, un acţionar care a derulat o ofertă publică de cumpărare (incluzând o Ofertă 
Publică de Preluare Obligatorie), adresată tuturor acţionarilor şi pentru toate deţinerile acestora, are dreptul să 
solicite acţionarilor care nu au subscris în cadrul ofertei să îi vândă respectivele acţiuni , la un preţ echitabil 
calculat conform prevederilor legale, în situaţia în care acesta se află în una din următoarele situa. ¾i~~ 

'v~ '-"c>',-s,>, 
a) deţine acţiuni reprezentând cel puţin 95 la sută din numărul total de acţiuni din capit ·. jt s~. cia\ care~~ 

conferă drept de vot şi cel puţin 95 la sută din drepturile de vot ce pot fi efectiv exerci ât e; $.\ $ fj:: 'ţ 

b) a achiziţionat, în cadrul ofertei publice de cumpărare adresată tuturor acţionarilor şi pentr %?~~~fe l 
acestora, acţiuni reprezentând cel puţin 90 la sută din numărul total de acţiuni din capit li} social car~-i'.ls--
conferă drept de vot şi cel puţin 90 la sută din drepturile de vot vizate în cadrul ofertei ; ~h'•'-N,.I\ • --Un astfel de drept trebuie exercitat în termen de 3 luni de la data închiderii ofertei publice de cumpărare 

adresată tuturor acţionarilor şi pentru toate deţinerile acestora. 

Suplimentar, atunci când un acţionar realizează o ofertă publice de cumpărare adresată tuturor acţionarilor şi 

pentru toate deţinerile acestora, un acţionar minoritar are dreptul să îi solicite ofertantului care se află în una 
dintre situaţiile menţionate mai sus să îi cumpere acţiunile la un preţ echitabil calculat conform prevederilor 
legale. Un astfel de drept trebuie, de asemenea, să fie exercitat în termen de 3 luni de la data închiderii 
respectivei oferte. 

5. Reguli Privind Modificarea Capitalului Social Al Societăţii 

5. 1. Majorarea capitalului social 

Conform Actului Constitutiv, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor are competenţa de a decide 
majorarea şi reducerea capitalului social. Potrivit Legii Societăţilor, capitalul social poate fi majorat prin 
emisiunea de Acţiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acţiunilor existente ca urmare a (i) unor noi 
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aporturi , în numerar şi/sau în natură, (ii) incorporării rezervelor (cu excepţia rezervelor legale), precum şi a 
beneficiilor sau a primelor de emisiune, (iii) capitalizarea creanţelor datorate Societăţii. 

Acţiunile emise pentru majorarea capitalului social trebuie să fie oferite spre subscriere în primul rând 
acţionarilor existenţi, proporţional cu numărul Acţiunilor pe care le posedă . 

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor poate autoriza Consiliul să majoreze capitalul social până la o 
limită maximă decisă de adunare . Aceasta nu poate depăşi jumătate din capitalul social subscris existent la 
momentul autorizării. Perioada de valabilitate a autorizării acordate de Adunarea Generală Extraordinară este de 
maxim trei ani, orice reînnoire a autorizării iniţiale putând fi emisă pentru perioade ulterioare de câte trei ani . 

5.2. Reducerea capitalului social 

Hotărârea de reducere a capitalului social se adoptă de Adunarea Generală a acţionarilor. Capitalul social ar 
putea fi redus numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea Adunării Generale de aprobare a 
reducerii a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a. 

6. Organe Societare 

6. I. Adunarea Generală a acţionarilor 

Adunările Generale ale Acţionarilor sunt organizate ca adunări Ordinare şi Extraordinare. Nu există diferenţe 
între cele două din punctul de vedere al fonnalităţilor de convocare. Adunările Generale Ordinare şi 
Extraordinare diferă în ce priveşte cvorumul, majorităţile de vot şi atribuţiile. Adunărilor Generale 
Extraordinare le sunt atribuite puteri superioare de decizie faţă de adunările ordinare. În consecinţă, legea 
prevede cvorumuri şi majorităţi de vot mai mari pentru Adunările Generale Extraordinare. 

Potrivit Actului Constitutiv, Adunarea Generală trebuie să fie convocată la iniţiativa Consiliului, la orice 
moment considerat necesar sau la cererea acţionarilor reprezentând cel puţin 5 la sută din capitalul social. În 
acest caz, Adunarea Generală se va convoca în termen de 30 de zile de la primirea respectivei cereri şi se va 
întruni în tennen de 60 de zile de la data primirii cererii de către Societate. 

Convocatorul la Adunarea Generală a acţionarilor trebuie să fie publicat: 

1. în Monitorul Oficial ; 

ii . într-unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul Societăţii; şi 

iii . pe pagina de internet a Societăţii . 

Termen 'ntrunire a Adunării Generale a Actionarilor nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data publicării 
co %~J(ffi~ Monitorul Oficial. Confonn 'Actului Constitutiv, convocatorul trebuie să fie transmis spre 
p icare }~1o~rul Ofici~I în termen de maxim 5 zile de la data aprobării de către Consiliu a deciziei 
ir'vi~'i~care,ti\dunării . ln convocatorul pentru prima Adunare Generală se va putea fixa ziua şi ora pentru 

.<:\.w:!lt>~dunlre Generală, pentru situaţia în care cea dintâi nu s-ar putea ţine . Conform reglementărilor 
p ~-nd~ăţa de piPital, orice adunare ulterioară se va putea întruni după trecerea unui termen de cel puţin 
I O li}~: lj!_c~Jal convocării finale. 

Societatea va pune la dispoziţia acţionarilor, cu cel puţin 30 de zile înainte de data Adunării Generale a 
Acţionarilor, documentele sau infonnaţiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, pe pagina de internet 
proprie. Documentele şi infom1aţiile urmând a fi fumizate includ: 

1. situaţiile financiare anuale ; 

11. raportul anual al Consiliului; şi 

111. propunerea cu privire la distribuirea de dividende. 

Ca regulă, Adunările Generale ale Acţionarilor au loc la sediul Societăţii . 

Acţionarii pot participa la Adunările Generale în persoană sau prin mijloace electronice (de exemplu 
videoconferinţe sau conferinţe telefonice). 

Pe lângă dezbaterea altor probleme înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară are următoarele 
obligaţii : 

a. aprobarea sau modificarea situaţiilor financiare anuale ale Societăţii , după analizarea raportului 
administratorilor şi a raportului auditorului financiar; 
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b. aprobarea repartizării profitului ; 

c. alegerea şi revocarea administratoriilor; 

d. fixarea remuneraţiei cuvenite administratorilor pentru exerciţiul financiar în curs; 

e. stabilirea limitelor generale a remuneraţiilor acordate administratorilor însărcinaţi cu funcţii specifice şi 

directorilor; 

f. pronunţarea asupra răspunderii administratorilor; 

g. numirea şi revocarea auditorului financiar şi pronunţarea asupra duratei mm1me a contractului de audit 
financiar; 

h. aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli ş1 , după caz, a programului de activitate pentru exerciţiul 

financiar unnător; 

1. hotărârea gajării, închirierii sau desfiinţării uneia sau mai multor unităţi ale Societăţii; 

J. îndeplinirea oricăror altor atribuţii stabilite de lege în sarcina sa. 

Confom1 Actului Constitutiv, Adunarea Generală Ordinară este legal întrunită la prima convocare în prezenţa 
acţionarilor, prezenţi sau reprezentaţi în cadrul adunării, deţinând cel puţin jumătate din capitalul social. 
Cvorumul necesar depăşeşte cvorumul minim prevăzut de Legea Societăţilor, care este de o pătrime din 
numărul total al drepturilor de vot. Hotărârile Adunării Generale Ordinare întrunită la prima convocare vor fi 
luate cu aprobarea acţionarilor deţinând majoritatea capitalului social prezenţi sau reprezentaţi în cadrul 
adunării. La o a doua convocare a unei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, deciziile incluse pe ordinea 
de zi a primei adunări se pot lua cu majoritatea voturilor acţionarilor prezenţi sau reprezentaţi în adunare, 
indiferent de cvorum. 

Confonn Actului Constitutiv, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor se întruneşte ori de câte ori este 
necesară adoptarea unei hotărâri cu privire la: 

a. schimbarea fonnei juridice; 

b. schimbarea obiectului principal de activitate ; 

c. fuziunea sau divizarea; 

d. dizolvarea Societăţii ; 

e. majorarea capitalului social; 

f. reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni; 

g. emisiunea de obligaţiuni; 

h. conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni ; 

i. conversia acţiunilor nominative în acţiuni la purtător sau a acţiunilor la purtător în acţiuni nomi 

J. conversia acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă ; 

k. aprobarea încheierii unor acte juridice prin care se înstrăinează, se închiriază, se schimbă sau se con •-~~i~, 
în garanţie bunuri aflate în patrimoniul Societăţii, a căror valoare depăşeşte jumătate din valoarea contabilă,,.:'.:.:; 

a activelor Societăţii la data încheierii actului juridic, ori prin care se dobândesc bunuri depăşind această 
valoare; 

I. aprobarea încheierii actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanţie a unor active 
din categoria activelor imobilizate ale Societăţii , a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat, pe 
durata unui exerciţiu financiar, 20 la sută din totalul activelor imobilizate mai puţin creanţele ; 

m. aprobarea încheierii actelor prin care se închiriază active corporale pentru o perioadă mai mare de un an, a 
căror valoare individuală sau cumulată faţă de acelaşi co-contractant sau persoane implicate ori afiliate 
depăşeşte 20 la sută din valoarea totalului activelor imobilizate mai puţin creanţele la data încheierii 
actului juridic, precum şi asocierile pe o perioadă mai mare de un an depăşind aceeaşi valoare; 

n. aprobarea încheierii de acte juridice prin care un administrator sau un director înstrăinează sau dobândeşte 
bunuri către sau de la Societate având o valoare de peste I O la sută din valoarea activelor nete ale 
Societăţii precum şi acte juridice privind închirierea sau leasingul care au drept obiect asemenea bunuri ; 

o. aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului ; 
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p. aprobarea înfiinţării sau desfiinţării unor sedii secundare-sucursale, agenţii , reprezentanţe sau alte 
asemenea unităţi fără personalitate juridică ; sau 

q. orice alte atribuţii stabilite de lege în sarcina unei astfel de adunări . 

Conform Actului Constitutiv, Adunarea Generală Extraordinară este legal întrunită la prima convocare în 
prezenţa acţionarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar la convocările următoare în prezenţa a cel 
puţin unei cincimi din numărul total de drepturi de vot. Cvorumul necesar pentru prima convocare depăşeşte 
cvorumul minim prevăzut de Legea Societăţilor, care este de o pătrime din numărul total al drepturilor de vot. 
Hotărârile sunt adoptate cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii care sunt prezenţi sau reprezentaţi în 
adunare . 

Actul Constitutiv şi reglementările privind piaţa de capital prevăd cerinţe speciale de cvorum şi majoritate 
pentru Adunarea Generală pentru adoptarea următoarelor hotărâri: 

hotărârile privind (i) modificarea obiectului principal de activitate, (ii) reducerea sau majorarea capitalului 
social, şi (iii) schimbarea fom1ei juridice, fuziunea, divizarea sau dizolvarea Societăţii vor fi adoptate de 
Adunarea Generală Extraordinară cu o majoritate de cel puţin două treimi din drepturile de vot, deţinute de 
acţionarii Societăţii prezenţi sau reprezentaţi ; 

hotărârile privind majorarea capitalului social prin aport în natură vor fi aprobate de Adunarea Generală 
Extraordinară, la care participă acţionari reprezentând cel puţin 85 la sută din capitalul social subscris, şi 

cu aprobarea acţionarilor care deţin cel puţin trei pătrimi din drepturile de vot; 

hotărârile privind ridicarea dreptului de preferinţă în cadrul unei operaţiuni de majorare a capitalului social 
vor fi adoptate exclusiv în cadrul Adunării Generale Extraordinare, cu participarea acţionarilor care 
reprezintă cel puţin 85 la sută din capitalul social subscris , cu aprobarea acţionarilor care deţin cel puţin 
3/4 din drepturile de vot; 

hotărârile privind majorarea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acţiunilor pot fi adoptate 
numai cu aprobarea tuturor acţionarilor, în afară de cazul în care este realizată prin încorporarea rezervelor, 
beneficiilor sau primelor de emisiune. 

6.2. Consiliul de Administraţie 

Confonn Actului Constitutiv, Societatea este administrată de un Consiliu fonnat din şapte membri, majoritatea 
acestora trebuie să fie neexecutivi . Consiliul este numit de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru 
un mandat reînnoibil de patru ani. Activitatea Consiliului este desfăşurată în conformitate cu regulamentul 
intern al Consiliului . 

'itiaj:: ~ste însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate 
/ llJ."' ~o~i~tăţii1 . cu excepţia celor rezervate de lege şi/sau de Actul Constitutiv pentru Adunarea Generală a 

0 actua»l(i lor. , \ 
/!j •~J-, "\ . I 
{fi ~ l~ tre ii~nătoarele atribuţii principale : 
"l ~~ I 

'(,',&a. ~ aduce la;.mdeplinire hotărârile Adunării Generale a acţionarilor; 
o...t -1. •\--~ .. 

/'/t,- ieşte direcţiile principale de activitate şi de dezvoltare ale Societăţii; 
c. stabileşte sistemul contabil şi de control financiar şi aprobă planificarea financiară; 

d. avizează situaţiile financiare anuale ale Societăţii ; 

e. prezintă auditorului financiar cu cel puţin o lună înainte de ziua stabilită pentru Adunarea Generală 
situaţiile financiare anuale pentru exerciţiul financiar precedent, însoţite de raportul administratorilor şi de 
documentele justificative; 

f. supune anual aprobării Adunării Generale, în termen de patru luni de la încheierea exerciţiului financiar, 
raportul cu privire la activitatea Societăţii şi situaţiile financiare pentru anul precedent; 

g. supune anual aprobării Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor bugetul de venituri si cheltuieli şi, după 
caz, programul de activitate pentru exerciţiul financiar următor; 

h. aprobă încheierea de către Societate a oricăror acte juridice, cu excepţia celor pentru încheierea cărora este 
necesară, potrivit dispoziţiilor imperative ale legii şi ale Actului Constitutiv, aprobarea Adunării Generale, 
precum şi cu excepţia celor pe care Directorul General, acţionând individual sau împreună cu Directorul 
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s. 

Financiar, le pot încheia fără aprobarea Consiliului, potrivit limitelor stabilite prin dispoziţiile Actului 
Constitutiv sau prin hotărâre a Consiliului ; 

aprobă mutarea sediului Societăţii ; 

aprobă schimbarea obiectului secundar de activitate al Societăţii ; 

stabileşte remuneraţia suplimentară a administratorilor însărcinaţi cu funcţii specifice, precum şi 

remuneraţia directorilor, în limita generală aprobată de către Adunarea Generală Ordinară ; 

aprobă structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare al Societăţii ; 

numeşte şi revocă Directorul General şi Directorul Financiar; 

stabileşte modul de organizare a activităţii Directorului General şi a Directorului Financiar; 

supraveghează activitatea Directorului General şi Directorului Financiar; 

organizează activitatea de audit intern; 

stabileşte tactica şi strategia de marketing a Societăţii ; 

aprobă planul de investiţii al Societăţii ; 

decide pe ce piaţă sunt sau urmează a fi cotate valorile mobilare emise de Societate şi alege societatea de 
registru independent autorizat care ţine evidenţa acţiunilor emise de 'societate; 

t. introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolventei Societăţii ; şi 

u. decide asupra oricăror alte probleme de competenţa sa. 

Consiliul este valabil întrunit în prezenţa a minim cinci administratori . Deciziile Consiliului sunt adoptate cu 
majoritatea voturilor administratorilor prezenţi şi care votează . 

Deciziile Consiliului pot fi adoptate în mod valabil prin teleconferinţe . Condiţiile de cvorum şi majoritate sunt 
aceleaşi ca pentru deciziile adoptate în adunarea ţinută la sediul Societăţii . 

Pentru detalii suplimentare privind membrii Consiliului de Administraţie a Societăţii , a se vedea secţiunea 
,,Conducere şi Guvernanţă Corporativă-Consiliul de Administraţie" . 

6.3. Conducerea executivă 

Conducerea Societăţii este delegată de către Consiliu Directorului General şi Directorului Financiar. 

Directorii Societăţii acţionează în temeiul contractelor de management încheiate cu Societatea. Societatea este 
reprezentată în instanţă şi în relaţiile cu terţii de către cei doi directori menţionaţi mai sus, acţionând îm ă, 

sau de către Directorul General , după caz, în conformitate cu puterile de reprezentare previ-z ~ \l~c1111c,:s,~ 
Constitutiv al Societăţii . Directorii pot transfera dreptul de reprezentare . ,?/}'.A,.~ _. _· ~ 
Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societăţii, în limitei ~ btecfil. 11i'PJF

1
~_. ~\ 

activitate al Societăţii şi cu respectarea competenţelor exclusive rezervate de lege sau de Ac !1l_ &i&~ !J 
Consiliului şi/sau Adunării Generale a Acţionarilor. ~.,.,,., , • ,/ 

. -~...!-/ 
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TRANZACŢII ÎNTRE PĂRŢI AFILIATE 

Tranzacţii până la data de 31 Martie 2018 

Pentru informaţii privind tranzacţii semnificative cu părţi afiliate confonn definiţiei date de IAS 24 
„Prezentarea infom1aţiilor referitoare la tranzacţiile cu părţile afiliate" în conformitate cu IFRS la data şi pentru 
perioadele încheiate la 31 decembrie 2015, 2016, 2017, şi 31 martie 2018, a se vedea Nota 29 la Situaţiile 

Financiare Auditate Consolidate şi Nota 19 la Situaţiile Financiare Interimare Neauditate. 

Toate tranzacţiile încheiate de Societate cu părţile afiliate sunt încheiate în condiţii nom1ale de piaţă. Balanţele 
de achiziţii, datorii şi venituri (dacă este aplicabil) cu privire la tranzacţii semnificative cu părţile afiliate la data 
de 31 martie 2018 sunt prezentate în Situaţiile Financiare Interimare Neauditate. Tranzacţiile constau în primul 
rând într-un contract de prestare a unor servicii de consultanţă (încheiat cu Vimetco Management 
Romania}--prin care Vimetco Management Romania fumizează servicii Societăţii în legătură cu revizuirea 
şi analizarea rapoartelor financiare şi administrative, statelor de plată, situaţiilor financiare şi altor aspecte 
financiare-şi contracte de agenţie şi servicii (încheiate cu Vimetco Trading)-prin care Vimetco Trading 
identifică potenţialii consumatori pentru produsele Societăţii, participă la negocieri, pregăteşte drafturi de 
contracte de fumizare, furnizează diverse servicii (IT, planificarea resurselor întreprinderii (PRI), achiziţia 

serviciilor) . Mai mult, la data prezentului Prospect, Vimetco a obţinut o poliţă de asigurare în patru nivele 
pentru răspunderea profesională a administratorilor şi membrilor din conducerea Societăţii şi pentru pierderi 
rezultate din pretenţii împotriva administratorilor şi membrilor din conducerea Societăţii cu acoperire globală 
pentru directorii şi conducerea executivă a Grupului . La data expirării Grupul intenţionează să obţină o poliţă 
de asigurare cu o acoperire comparabilă pentru pentru directorii şi conducerea executivă a acestuia. A se vedea 
"Conducere şi Guvernantă Corporativă-Poliţă de asigurare pentru răspundere civilă profesională" . 

Tranzacţii de la data de 31 martie 2018 până la data acestui Prospect 

Cu excepţia tranzacţiilor asemănătoare în mod substanţial cu cele mai sus menţionate , Societatea nu a încheiat 
nicio tranzacţie semnificativă cu părţi afiliate de la data de 31 Martie 2018 până la data prezentului Prospect. 
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CONTRACTE SEMNIFICATIVE 

Contractele descrise în cele ce urmează au fost încheiate de către membrii Grupului într-o perioadă de doi ani 
anterioară datei prezentului Prospect. Aceste contracte sunt sau ar putea fi semnificative şi cuprind prevederi 
potrivit cărora un membru al Grupului are o obligaţie care este sau poate fi considerată semnificativă pentru 
Grup la data prezentului Prospect. Contractele prezentate mai jos nu reprezintă toate contractele la care 
Grupul este parte. 

Facilităţi de credit ale Grupului 

Contractul de Credit Sindicalizat al Alro şi Contractul de Credit pentru Investiţii al Alro 

În decembrie 2015, Societatea a încheiat un contract de facilitate de credit multidevize de tip revolving în 
valoare de 137.000.000 USD cu un sindicat de bănci, cu o maturitate iniţială în noiembrie 2017, prin care 
Societatea în principal a refinanţat împrumutul neutilizat în valoare de 120.000.000 USD obţinut de la Banca 
Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. 

În noiembrie 2017, Societatea a semnat un act adiţional la contract cu un sindicat de bănci, format din 
Raiffeisen Bank Intemational AG, Raiffeisen Bank Romania S.A., OTP Bank Romania S.A., Banca 
Transilvania S.A., Unicredit Bank S.A., Garanti Bank S.A., Banca Comerciala Intesa SanPaolo Romania S.A. şi 

Banca de Export Import a Romaniei (EXIMBANK) S.A., prin care, inter alia, facilitatea de credit a fost 
suplimentată cu o nouă linie de credit pentru emiterea de acreditive şi scrtsori de garanţie, până la concurenţa 
valorii totale de 167.000.000 USD (,,Contractul de Credit Sindicalizat al Alro"), iar maturitatea 
împrumutului a fost prelungită până în 20 noiembrie 2020. 

În baza Contractului de Credit Sindicalizat al Alro, băncile finanţatoare au acordat Societăţii unnătoarele 
facilităţi de credit: 

(a) un contract de facilitate de credit multidevize de tip revolving în valoare totală de 120.000.000 USD; 

(b) un contract de facilitate de credit multi devize de tip revolving unnând a fi folosit pentru emiterea unor 
acreditive standby sau documentare şi/sau a unor scrisori de garanţie bancară, în valoare totală de 
30.000.000 USD; şi 

(c) o facilitate de credit la termen în USD cu o valoare totală de 17.000 .000 USD. 

În decembrie 2015, Societatea a încheiat un contract de facilitate de credit cu BSTDB, o instituţie financiară 
internaţională care susţine dezvoltarea în zona Mării Negre, cu o valoare de 60.000.000 USD pentru investiţii 
(,,Contract de Credit pentru Investiţii al Alro"). Contractul de Credit pentru Investiţii al Alro este încheiat e 
o durată de şapte ani şi este rambursabil în 11 rate semianuale începând cu cea de-a 24-a lună de 1 \)4friffi§AltcG_,," 
tragere, care a avut loc în data de 22 decembrie 2015. _1;} . <:ţ\ 

Contractul de Credit Sindicalizat al Alro şi Contractul de Credit pentru Investiţii al Alro sunt g~i ntJJ.JS f"': 1\ 
garanţii de rang egal de care beneficiază pari passu sindicatul de bănci şi BSTDB, după cum urrrl~ ~ PROBAT jJ} 
a. ipoteci imobiliare asupra bunurilor imobile cheie ale Societăţii aflate în Slatina constând în er~ ur_i, • o/ 

clădiri, structuri, construcţii reprezentând amenajări de terenuri, şi alte bunurile imobile şi toate'-~ 
aferente, utilităţi fixe, dispozitive, active şi echipamente; 

b. ipoteci mobiliare asupra unor bunuri mobile deţinute de Societate după cum unnează (a) toate conturile 
bancare curente şi viitoare deschise de Societate, (inclusiv soldurile, sub rezerva anumitor excepţii); 

(b) toate bunurile mobiliare curente şi viitoare ale Societăţii, care depăşesc pragul minim; (c) stocurile 
curente şi viitoare de materii prime şi produse ale Societăţii; şi (d) toate drepturile de creanţă curente şi 

viitoare ale Societăţii, cu excepţia creanţelor care se află sub rezerva unor contracte de factoring; şi 

c. ipoteci asupra drepturilor şi creanţelor decurgând din poliţe de asigurare care acoperă activele garantate. 

Contractul de Credit Sindicalizat al Alro şi Contractul de Credit pentru Investiţii al Alro includ prevederi 
similare cu privire la, inter alia: restricţii cu privire la modificarea controlului Societăţii şi al Alum, constând în 
încetarea deţinerii de către Vimetco direct sau indirect a unui procent minim de 51 la sută din sau controlului 
asupra Societăţii (cu privire la care a fost obţinută o renunţare în legătură cu Oferta), sau încetarea deţinerii de 
către Societate în mod direct a unui procent de minim 51 la sută din sau controlului asupra Alum; interdicţia de 
înstrăinare sau grevare a activelor în situaţiile în care valoarea totală a respectivelor active depăşeşte 5 la sută 
din valoarea activelor totale, cu anumite excepţii , precum vânzarea stocurilor în cursul desfăşurării nonnale a 
activităţii în condiţii nonnale de piaţă ale entităţii care înstrăinează; restricţii privind cheltuielile de capital care 
depăşesc 55.000.000 USD pentru Societate şi 14.000.000 pentru Alum în 2018, 36.000.000 USD pentru 
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Societate şi 12.000.000 USD pentru Alum în 2019 şi 33 .000.000 USD pentru Societate şi 5.000.000 USD 
pentru Alum în 2020 şi 30.000.000 USD pentru Alro în fiecare exerciţiu financiar ulterior (numai în baza 
Contractului de Credit pentru Investiţii al Alro ), cu precizarea că anumite cheltuieli sau angajamente 
suplimentare pentru cheltuieli de capital pot fi suportate dacă sunt îndeplinite anumite condiţii ; restricţie cu 
privire la angajarea de datorii financiare suplimentare, cu excepţii ; restricţie cu privire la capacitatea de a greva 
active ; restricţie privind fuziunea, divizarea sau restructurarea societăţii ; restricţie cu privire la încheierea unei 
asocieri, acord de participare la profit sau redevenţă sau alt acord similar. De asemenea, contractele conţin 
angajamente referitoare la fumizarea de informaţii financiare şi alte informaţii, respectarea contractelor 
semnificative, respectarea legislaţiei de mediu, menţinerea asigurărilor. Contractele conţin indicatori financiari 
la care Societatea trebuie să adere, precum : o rată estimată de acoperire a serviciului datoriei de cel puţin 1,2 
la I, lichiditatea curentă (dintre activele circulante şi pasivele curente) de cel puţin 0,8 la I, raportul datoriei 
nete la EBITDA nu trebuie să depăşească 3 la I . În plus, Contractul de Credit Sindicalizat al Alro şi Contractul 
de Credit pentru Investiţii al Alro solicită oricărei persoane care achiziţionează acţiuni în capitalul social al 
Societăţii ce depăşesc anumite praguri să prezinte documentaţia "cunoaşteţi clientul" către creditor, oricărei 
persoane care dobândeşte controlul asupra Societăţii să obţină acordul creditorului sau ca Vimetco să deţină 
direct sau indirect cel puţin 25 la sută în capitalul social al Societăţii . 

Contractul de Credit Sindicalizat al Alro şi Contractul de Credit pentru Investiţii al Alro includ anumite 
restricţii în sensul de a nu propune, declara sau plăti niciun fel de dividende sau de a nu face nicio distribuire 
din capitalul social, sau de a nu cumpăra, de a nu răscumpăra sau de a nu dobândi în vreun alt mod acţiuni cu 
excepţia cazului în care se demonstrează împrumutătorilor că indicatorii financiari vor fi respectaţi . 

Contractul de Credit pentru Investiţii al Alro conţine o limitare suplimentară a distribuirii şi plăţii dividendelor 
la 75 la sută din suma distribuibilă în fiecare exerciţiu financiar. Contractul de Credit pentru Investiţii al Alro 
include clauze de declarare a scadenţei anticipate dacă sunt încălcate obligaţii în legătură cu o altă datorie 
financiară care depăşeşte în total I O.OOO.OOO USD. 

Contractele de Împrumut Eximbank ale Alro 

În 2013 , Societatea a încheiat un contract de împrumut de tip revolving în valoare de 180.000.000 RON 
(,,Facilitatea Cash") şi un contract pentru o linie de credit pentru emiterea de acreditive şi scrisori de garanţie 
(,,Facilitatea Non-cash") în valoare de !O.OOO.OOO USD (modificată la 46.000.000 RON) ambele cu Banca de 
Export Import a României S.A. (,,EXIMBANK"). În decembrie 2017, prin actul adiţional la contractele de 
împrumut şi garanţie iniţiale , maturitatea Facilităţii Cash şi Facilităţii Non-cash (,,Împrumuturile Eximbank") 
a fost prelungită până în 20 noiembrie 2020. 

Împrumuturile Eximbank sunt garantate prin garanţii de stat (80 la sută acoperire pentru Facilitatea Non-cash, 
70 la sută acoperire pentru Facilitatea Cash) şi ipoteci asupra conturilor bancare deschise la împrumutător. 
F~f i:lsh este, de asemenea, garantată prin ipoteci imobiliare asupra activelor care nu sunt active-cheie 

j 'Yf e So~tăi·r<;\ 
{f c~ 'Jt Îp.Prii~ uturilor Eximbank, Societatea şi Grupul sunt supuse anumitor obligaţii financiare restrictive . 
''.i Pi. ea...~igaţii / solicită Societăţii, printre altele, să menţină un nivel minim sau maxim pentru anumiţi 
'<"'~n i~Ori finan9'iari la nivel de situaţii financiare individuale, incluzând o rată estimată de acoperire a serviciul 
✓. , m tei. d~ s.e.l puţin 1,2 la I, lichiditatea curentă (dintre activele circulante şi datoriile curente) de cel puţin 0,8 
la · ortul datoriei nete la EBITDA nu trebuie să depăşească 3 la I . De asemenea, contractele cuprind 
angajamente generale precum notificarea băncii privind distribuirea dividendelor (cu anumite excepţii) , restricţii 

privind schimbarea controlului în Societate (cu privire la care s-a obţinut o derogare în legătură cu Oferta), 
creşterea îndatorării financiare şi divizarea, fuziunea sau reorganizarea societăţii. 

Contractele de împrumut includ clauze de declarare a scadenţei anticipate dacă sunt încălcate obligaţii în 
legătură cu o alte datorii financiare care depăşesc I O.OOO.OOO USD. 

Contractele de Împrumut ale Alum 

În 17 mai 2018, Alum a încheiat două contracte de împrumut pentru investiţii pe o perioadă de cinci ani, unul 
cu BSTDB în valoare de 20.000.000 USD şi altul cu Garanti Bank Romania S.A. în valoare de 5.000.000 USD. 

Împrumuturile sunt garantate cu garanţii uzuale distribuite pari passu între cei doi creditori, după cum urmează: 

(i) ipoteci imobiliare asupra bunurilor imobile cheie ale Alum; şi 

(ii) ipoteci mobiliare asupra următoarelor bunuri mobile deţinute de Alum : (a) toate bunurile mobile curente şi 
viitoare în plus faţă de un prag minim; (b) stocurile curente şi viitoare de materii prime şi produse; 
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(c) toate drepturile de creanţă curente şi viitoare, cu excepţia creanţelor rezultate din factoring; (d) toate 
drepturile de creanţă derivate din orice contracte încheiate cu Societatea; (e) toate conturile bancare 
curente şi viitoare, (inclusiv soldurile creditoare, care fac obiectul unor excepţii) ; (f) creanţele din poliţele 
de asigurare care acoperă activele garantate. 

În plus faţă de alte prevederi standard, inclusiv cu privire la interdicţia de a înstrăina sau greva active, cerinţe 
de informare şi obligaţii de rulare a unui procent de 75 la sută din rulajul bancar al Alum prin conturile 
deschise la Garanti Bank Romania S.A., Contractele de Împrumut ale Alum conţin restricţii cu privire la 
declararea sau plata oricărui dividend de către Alum, cu privire la distribuirea capitalului Alum, sau 
cumpărarea, răscumpărarea sau în alt fel dobândirea oricărei participaţii în capitalul său social sau orice opţiune 
cu privire la acesta (cu excepţia situaţiilor în care se demonstrează că indicatorii financiari raportaţi mai jos 
sunt atinşi), cu privire la înregistrarea de datorii financiare suplimentare, realizarea de fuziuni sau reorganizări 
şi alte cheltuieli de capital. 

Alum s-a angajat să menţină un indice al datoriei financiare către EBITDA de maxim 2,5x şi o lichiditate 
curentă (dintre activele circulante şi datoriile curente) de cel puţin I, Ix până la şi inclusiv 31 decembrie 2018 şi 
l ,2x după această dată. 

Dacă Societatea încetează să mai controleze, direct sau indirect, pe Alum sau pe oricare dintre subsidiarele 
importante ale acesteia, acest fapt va constitui o situaţie de nerespectare a obligaţiilor care poate conduce la 
accelerarea rambursării împrumuturilor. 

Contract de exploatare minieră 

Contractul de prospectare şi exploatare a bauxitei 

În iulie 2012, Sierra Mineral a intrat într-un Acord de Explorare şi Exploatare a Bauxitei (denumit în 
continuare "Acord Minier") cu Guvernul statului Sierra Leone pentru o perioadă de 20 de ani de la data 
întrării în vigoare (până la 31 decembrie 2031 ), care poate fi prelungit în conformitate cu legislaţia aplicabilă. 

Acordul Minier este supus revizuirii periodice la cererea oricăreia dintre părţi , la a zecea aniversare a datei 
intrării sale în vigoare (i.e. de la 31 decembrie 2021) ş1 la fiecare cinci ani, după aceea. Acordul Minier 
înlocuieşte contractul anterior semnat în 2005 . 

În baza Acordului Minier, Sierra Mineral are în concesiune ("Contractul de Concesiune") o zonă de 
exploatare minieră (,,Zona de Exploatare"). Sierra Mineral poate solicita o extindere a Zonei de Exploatare 
pentru a include o suprafaţă adiacentă, în condiţiile Legii Minelor şi Mineralelor din 2009 (denumită în 
continuare "Legea Minelor şi Mineralelor") şi în conforn1itate cu legea aplicabilă. Sierra Mineral poate să 
renunţe la orice parte a Zonei de Exploatare în orice moment pe durata Acordului Minier, prin transmiterea 
unei notificari scrise celeilalte părţi . În cazul în care se renunţă la Contractul de Concesiune sau acesta 
încetează, Sierra Mineral are o perioadă de şase luni pentru a înlătura toate şi oricare dintre clădirile, structurile, 
instalaţiile , utilajele, echipamentele sau alte bunuri . Dacă Sierra Mineral nu respectă termenul limită, orice 
obiecte care nu au fost înlăturate vor deveni proprietatea guvernului statului Sierra Leone. Dacă Sierra Mineral, 
în mod deliberat va înregistra restanţe la plata sumelor datorate guvernului statului Sierra Leone în consi ~ c>--
Contractului de Concesiune, bunurile situate pe suprafaţa ce reprezintă obiect al Contractului de lfl?esiune "t«:p 
de~in proprietatea Guvernului statului Sierra Leone, fără a se mai acorda un termen de 6 lu J foi ~ i~~ o;('ţ 
Mmeral. ii M·:r..~ ~ :i-o: 

l-~ APROBAT {} 
Chiria datorată în baza Contractului de exploatare minieră constă în: \ ';,.s. __ ,;::> 

i. plata unei chirii stabilite de legea aplicabilă, plătibilă anual în USD către Guvernul statu ' S}~-~rn r, 
Leone; şi 

ii . plata unei chirii către posesorii legitimi ai Zonei de Exploatare raportat la suprafata acesteia. Suma acestei 
chirii este determinată de comun acord cu posesorii Zonei de Exploatare sau, alternativ, de Ministrul 
Resurselor Minerale pe baza recomandărilor Comitetului Consultativ pentru Minerale. 

În temeiul Acordului Minier, Sierra Mineral are obligaţia de a plăti impozitul pe venit, la o rată nu mai mare de 
30 la sută pentru fiecare exerciţiu financiar. Sierra Mineral este, de asemenea, obligată să plătească: 

1. redevenţe de 3 la sută din preţul net al vânzărilor pentru fiecare transport extern de bauxită exploatată în 
cadrul concesiunii ; 

ii. taxe la importul de combustibil , utilaje miniere, instalaţii şi echipamente şi consumabile miniere; 
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., 

111. o taxă pe transportul de marfă ; ş i 

1v. taxe portuare. 

pe durata Acordului Minier. 

Sierra Mineral nu deţine dreptul de proprietate asupra terenurilor pe care sunt situate minele de bauxită ş1 

celelalte unităţi , însă deţine o serie de unităţi de producţie şi cazare în Zonele Miniere şi portuare Nitti . 

În temeiul Acordului Minier, pe durata termenului contractual, guvernul statului Sierra Leone despăgubeşte 
Sierra Mineral împotriva tuturor pretenţiilor proprietarilor sau posesorilor în legătură cu Zona de Exploatare, cu 
excepţia cererilor de despăgubiri în temeiul Legii privind Minele şi Mineralele . 

Vânzările şi orice alte transferuri de bunuri şi servicii între Sierra Mineral şi afiliaţii săi trebuie să fie efectuate 
în conformitate cu Principiile OCDE privind preţurile de transfer pentru întreprinderile multinaţionale şi 

administraţiile fiscale şi formula de stabilire a preţului pentru Acordul Minier. Orice reduceri sau comisioane 
implicate în astfel de tranzacţii nu trebuie să reducă veniturile nete obţinute sub cele pe care Sierra Mineral 
le-ar fi obţinut dacă părţile nu ar fi fost afiliate . 

Acordul Minier poate fi revocat de guvernul statului Sierra Leone în cazul în care apar anumite evenimente 
("Neexecutarea "), iar Neexecutarea este notificată către Sierra Mineral de către Guvernul statului Sierra Leone 
şi , în cazul în care Neexecutarea este susceptibilă de a fi remediată, aceasta nu este remediată în termen de 
60 de zile de la data notificării. Neexecutarea apare în cazul în care Si~rra Mineral nu plăteşte Guvernului 
statului Sierra Leone în termen de trei luni de la data la care plata devine scadentă, încalcă oricare dintre 
termenii Acordului Minier sau ai Legii Minelor şi Mineralelor, sau intră în faliment, încheie un aranjament sau 
înţelegere cu creditorii săi sau dacă este numit un administrator sau dacă Sierra Mineral intră în lichidare. 

În plus, drepturile de exploatare minieră ale Sierra Mineral pot fi suspendate şi / sau anulate în temeiul Legii 
minelor şi mineralelor în următoarele situaţii: 

1. neexecutarea la scadenţă a oricărei plăţi solicitate de sau în temeiul Legii Minelor şi Mineralelor; 

ii. incapacitatea de a respecta un program minim de angajare a forţei de muncă stabilit anual sau cerinţele 
privind cheltuielile cu recrutarea forţei de muncă ; 

iii. încălcarea gravă a reglementărilor privind sănătatea şi siguranţa sau producerea de efecte negative asupra 
mediului; 

1v. angajarea sau utilizarea copiilor în muncă; 

v. nedepunerea registrelor solicitate în baza Legii Minelor şi Mineralelor; 

~~~' 'încălcarea oricăror prevederi ale Legii Minelor şi Mineralelor, a condiţiilor dreptului de exploatare minieră 
!!.-~ 1~;au a prevederilor oricărei alte legi referitoare la mine şi minerale ; 
...., <;j 't 
:g .id'J.rjJfoa î~ faliment şi / sau lichidare; 

-~6- ~ i ~'ffirmularia oricărei declaraţii către Ministrul Resurselor Miniere în legătură cu dreptul său de exploatare 
'<'/<Y.o ~ minjpt}/despre care se cunoaşte sau ar fi trebuit să cunoască că este falsă ; 

'.J.nv • Y• .-

ix . nerespectarea în mod substanţial a termenilor Acordului de Dezvoltare a Comunităţii Miniere atunci când 
este solicitat de Legea Minelor şi Mineralelor; 

x. pierderea eligibilităţii pentru a solicita un drept de exploatare m1111era 111 temeiul Legii Minelor şi 

Mineralelor, de exemplu dacă un acţionar care deţine cel puţin zece la sută din acţiunile societăţii este 
condamnat pentru o infracţiune care implică fraudă sau rea-credinţă în afaceri; sau 

x1. angajarea în practici ineficiente de exploatare minieră şi tratare şi refuzul de a înceta astfel de practici la 
primirea unei notificări din partea Directorului Minelor. 
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ASPECTE DE REGLEMENTARE 

România 

Aspecte generale/Drept societar 

Legea Societăţilor stabileşte principalele reguli referitoare la înregistrarea, funcţionarea, fuziunea, divizarea şi 

lichidarea societăţilor comerciale din România. Societăţile listate trebuie să respecte norme suplimentare 
prevăzute de (a) Legea Pieţei de Capital, care stabileşte cadrul juridic aplicabil operaţiunilor de piaţă având ca 
obiect instrumente financiare admise sau care urmează să fie admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, 

pe un sistem multilateral de tranzacţionare sau pe un sistem organizat de tranzacţionare supravegheat de ASF; 
Legea 24/2017 se aplică şi emitenţilor de astfel de instrumente financiare , valori mobiliare, oferte publice şi 

operaţiunilor privind abuzul pe piaţă şi (b) Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare 
şi operaţiuni de piaţă, care reglementează înfiinţarea şi funcţionarea pieţelor de instrumente financiare , precum 
şi a organismelor de plasament colectiv, în scopul mobilizării disponibilităţilor financiare prin intermediul 
investiţiilor în instrumente financiare . 

Industria aluminiumului 

România nu are legislaţie specifică care să guverneze societăţile activând în industria aluminiului . Vânzarea 
aluminiului şi a produselor din aluminiu este reglementată de principiile dreptului civil şi comercial. 

Industria energiei electrice 

Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 (,,Legea Energiei") stabileşte cadrul de reglementare 
pentru societăţile care generează energie electrică şi tennică în România. Legea Energiei transpune prevederile 
Directivei 2009/72/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune 
pentru piaţa internă a energiei electrice şi de abrogare a Directivei 2003/54/CE şi ale Directivei 2005/89/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 18 ianuarie 2006 privind măsurile menite să garanteze siguranţa 
aprovizionării cu energie electrică şi investiţiile în infrastructuri . 

Regulamentul (CE) Nr. 714/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind 
condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică şi de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1228/2003 , precum şi alte regulamente sunt direct aplicabile în România. 

Conform Hotărârii de Guvern nr. 638/2007, pieţele energiei şi gazelor naturale din România sunt pe deplin 
liberalizate începând din I iulie 2007. 

Piete relevante ale energiei electrice 
' . ,S'??-AVEG~ 

Confonn prevederilor Legii Energiei, tranzacţionarea pe piaţa angro este transparentă, se raport .._,Q:'§ public, [§ie~ 
centralizată şi nediscriminatorie. Preţurile pot fi negociate liber de către părţi pe piaţa de ret ţP · · ii!11 13% , 
piaţa angro, pot tranzacţiona energie electrică în temeiul unor contracte bilaterale încheiate p ~ ia , 111zată }) ) 
specifică . Incepând cu data de 19 iulie 2012, Legea Energiei nu permite încheierea ~ ~ -\:k„J 
vânzare-cumpărare de energie electrică pe piaţa angro în afara pieţelor centralizate, cu excepţ~ ".'~ntractelor cte"' 
import/export de energie electrică . 

Piaţa angro a energiei electrice stabileşte cadrul prin care furnizorii de energie electrică cumpără electricitate de 
la producători sau de la alţi furnizori pentru revânzare. Piaţa angro a energiei electrice cuprinde toate 
tranzacţiile încheiate între membrii participanţi . Tranzacţionarea de energie constă în achiziţionarea de energie 
electrică de la surse de generare sau alte entităţi angajate în tranzacţionarea de energie. Tranzacţionarea de 
energie electrică include vânzarea angro de energie electrică şi vânzarea de energie electrică consumatorilor 
finali. Tranzacţionarea angro de energie electrică are loc între surse de generare, furnizori şi operatori ai reţelei . 

Cumpărarea şi vânzarea de energie electrică pe piaţa angro din România se realizează fie în temeiul unor 
contracte bilaterale executate pe piaţa reglementată, fie prin Piaţa Centralizată a Contractelor Bilaterale 
(,,PCCB"), Piaţa Contractelor Bilaterale Negociate, Piaţa pentru Ziua Următoare, Piaţa Intrazilnică, Piaţa 

Centralizată cu Negociere Dublă Continuă a Contractelor Bilaterale şi Piaţa de Energie Electrică pentru Clienţii 
Finali Mari (,,PMC"). 

Aceste pieţe sunt administrate de OPCOM--operatorul pieţei de energie electrică din România. OPCOM 
asigură transparenţa preţurilor energiei electrice. 

Participanţii la PCCB sunt producători de energie electrică, furnizori şi alţi operatori ai reţelei (transport şi 

distribuţie). Participanţii se angajează în tranzacţii bilaterale cu termen fix de vânzare-cumpărare de energie 
electrică . Termenul contractelor bilaterale pe această piaţă trebuie să fie de cel puţin o săptămână (mecanism de 
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negociere continuă) şi de o lună (mecanism de licitaţie extinsă).PCCB este deschisă producătorilor, furnizorilor 
şi operatorilor reţelei . Tranzacţionarea pe această piaţă se realizează on-line de la tem1inalele participanţilor 
înregistraţi , iar identitatea şi ofertele participanţilor la piaţă nu sunt publice. Perioada minimă de livrare este de 
o săptămână, iar cea maximă este de un an. 

Piaţa Zilei Următoare (,,PZU" ) este o componentă a pieţei angro a energiei electrice care permite 
tranzacţionarea fermă de energie electrică cu livrare în ziua următoare datei tranzacţionării . Începând 
din 19 noiembrie 2014, PZU din România funcţionează în regim cuplat cu pieţele din Republica Cehă, Slovacia 
şi Ungaria, prin mecanismul de cuplare prin preţ . Regulile PZU stabilesc un cadru centralizat de piaţă pentru 
vânzarea şi cumpărarea energiei electrice de către participanţii la piaţa angro de energie electrică, necesar 
pentru: (a) facilitarea formării unei pieţe angro de energie electrică la nivel naţional şi regional în condiţii de 
concurenţă, transparenţă şi nediscriminare, (b) stabilirea preţurilor de referinţă pentru alte tranzacţii pe piaţa 
angro; şi (c) optimizarea utilizării capacităţilor de interconexiune cu ţările vecine prin aplicarea mecanismului 
de alocare implicită a acestora. 

Piaţa lntrazilnică de energie electrică (,,PI") este o componentă a pieţei angro de energie electrică pe care se 
realizează tranzacţii orare ferme cu energie electrică activă pentru fiecare zi de livrare începând cu ziua 
anterioară zilei de livrare, după încheierea tranzacţiilor pe PZU şi până cu un anumit interval de timp înainte de 
începerea livrării/consumului. OPCOM a dezvoltat o piaţă intrazilnică de energie electrică pentru a reduce 
dezechilibrele prin aceea că permite participanţilor să tranzacţioneze energie electrică pentru fiecare interval 
orar de livrare până la două ore înainte de timpul de livrare relevant. 

Piaţa Centralizată cu Negociere Dublă Continuă a Contractelor Bilaterale de energie electrică a devenit activă 
din data de 16 mai 2014, când s-a iniţiat prima ofertă de tranzacţionare. Contractele sunt negociate între părţi , 

înainte de comercializare, pe baza contractelor standard ale Federaţiei Europeane a Comercianţilor de 
En-rgie-European Federation of Energy Traders (,,EFET"), stabilind toţi tem1enii contractuali mai puţin 
profilul de livrare, preţul şi perioada de livrare. Participanţii la piaţă trebuie să depună la OPCOM liste de 
eligibilitate care vor cuprinde minim opt contrapartide cu care participantul respectiv doreşte să încheie 
contracte. OPCOM a dezvoltat de asemenea PMC, pentru consumatori finali mari cu un consum anual mai 
mare de 70.000 MWh, precum Grupul. Produsele tranzacţionate pe această piaţă sunt similare celor disponibile 
pe celelalte pieţe bilaterale centralizate de energie, dar pentru volume mai mari de energie electrică, cu produse 
standard având o putere orară de cel puţin I0MWh şi contracte pe durate de cel puţin un an . 

În poziţia de cumpărători de energie electrică pe PMC se pot înscrie doar clienţii finali mari care achiziţionează 
energia electrică numai pentru consumul propriu. Este interzisă revânzarea energiei electrice achiziţionate de 
către clienţii finali mari pe această piaţă cu excepţia revânzării către afiliaţi pentru consumul propriu al 
acestora. 
/4,:t ·· 

i'~torită diferenţelor ce pot apărea între producţia de energie electrică previzionată şi consumul efectiv, 
:g echijJbrarea activă este necesară pe piaţa angro de energie electrică . Acest lucru se realizează prin intermediul 
~ti ~ !·t ;pchilibr are (tE"). Toţi particip~~ţii la ?iaţa ang:o de energie el~ctrică _îşi a~umă o responsabilitate ~~ 
1 ~~ b'rare sau cleleaga această responsabilitate catre o alta parte. Compania Naţionala de Transport al Energ1e1 

~ ectrice :rranselectrica S.A., în calitate de operator al PE, este contraparte pentru toate tranzacţiile care se 
li ' ' pe aceasta . Volumele de electricitate tranzacţionate pe PE sunt în mod normal destul de scăzute, dar, 

în anumite situaţii , când apar modificări neprevăzute ale consumului sau producţiei, aceste volume pot deveni 
semnificative. 

Licenţă de furnizare de energie electrică 

ANRE, o instituţie publică autonomă de interes naţional reglementează sectorul energiei electrice din România. 

Pentru a desfăşura activităţi de fumizare în sectorul energiei electrice din România, inclusiv livrările către 

afiliaţi ( cum ar fi livrările interne ale Companiei către membrii Grupului), un operator trebuie să obţină o 
licenţă emisă de ANRE. Societatea deţine licenţa ANRE pentru fumizare de energie nr. 935 care este valabilă 
până la data de 24 iunie 2020. 

Confonn Legii Energiei şi Regulamentului aprobat prin Ordinul ANRE nr. 12/2015 pentru acordarea licenţelor 
şi autorizaţiilor în sectorul energiei, astfel cum a fost modificat şi completat ulterior (,,Regulamentul pentru 
Acordarea Licenţelor şi Autorizaţiilor în Sectorul Energiei"), o licenţă emisă de ANRE este necesară pentru 
operarea unei societăţi de fumizare de energie electrică în România. Licenţele acordate anterior intrării în 
vigoare a Regulamentului pentru Acordarea Licenţelor şi Autorizaţiilor în Sectorul Energiei rămân valabile în 
conformitate cu termenii şi condiţiile preexistente ale acestora, până la momentul expirării. Licenţa pentru 
fumizarea de energie electrică este valabilă pentru o perioadă de zece ani , perioadă care poate fi prelungită . 
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Licenţa poate fi modificată de ANRE, la cererea titularului sau ex ofjicio, în cel de-al doilea caz în unnătoarele 
situaţii: (a) în cazul în care survin evenimente care afectează substanţial activităţile autorizate/licenţiate sau care 
conduc la imposibilitatea desfăşurării activităţii autorizate/licenţiate de către un titular de licenţă sau (b) dacă 
prevederile de reglementare relevante sunt modificate. 

Atunci când un titular de autorizaţie/licenţă nu îşi respectă obligaţiile legale sau nu respectă condiţiile prevăzute 
în licenţă, ANRE va acorda tihtlarului un termen de conformare de maximum 6 luni, dacă nerespectarea 
acestora nu este din vina sa şi situaţia respectivă poate fi remediată. Dacă, însă, titularul este în situaţie de 
încălcare a obligaţiilor şi condiţiilor, ANRE va suspenda licenţa pe perioada necesară remedierii respectivei 
nerespectări sau poate retrage licenţa, indiferent de culpa titularului, dacă situaţia care a rezultat din 
neconformare nu poate fi remediată . ANRE poate suspenda licenţa şi (i) la cererea motivată, transmisă de 
titularul autorizaţiei/licenţei, (ii) dacă altă instituţie publică a suspendat anumite documente (i.e. permis, 
autorizaţie, acord, aprobare) depuse de către titular la ANRE în vederea obţinerii licenţei , (iii) pe parcursul 
verificărilor întreprinse de ANRE cu privire la o contestaţie având ca obiect acordarea licenţei , (iv) în cazul în 
care obligaţiile de plată ale titularului licenţei nu au fost îndeplinite în mod repetitiv ca urmare a neîndeplinirii 
repetate a titularului a obligaţiilor de plată ca parte responsabilă cu echilibrarea sau pentru neplata în mod 
repetat a contribuţiei de cogenerare sau (v) dacă titularul unei licenţe de fumizare nu achită în mod repetat 
penalităţile pentru nerespectarea obligaţiilor pe care le are de a achiziţiona Certificate Verzi . 

Licenţa poate fi retrasă de ANRE (i) la cererea motivată a titularului , (ii) în cazul incapacităţii sau falimentului 
titularului, (iii) la expirarea concesiunii sau a locaţiunii capacităţilor eRergetice exploatate ori la vânzarea 
acestora de către titular, (iv) în cazul în care o altă autoritate a anulat un permis, autorizaţie , acord sau aprobare 
solicitată de către titular ANRE şi necesară pentru obţinerea licenţei sau oricare dintre acestea a expirat, 
(v) dacă titularul îşi pierde titlul legal privind deţinerea de bunuri imobile în sau pe care se amplasează 
capacităţile energetice la baza activităţii licenţiate, ca unnare a unei hotărâri judecătoreşti definitive, (vi) ca 
rezultat al unei contestaţii referitoare la acordarea licenţei, care a fost soluţionată favorabil într-o instanţă de 
judecată (vii) ca urmare a unui ordin de restricţionare sau hotărâri judecătoreşti ce atestă că unităţile energetice 
la baza activităţii licenţiate pun în pericol sau dăunează grav persoanelor fizice, proprietăţii şi/sau mediului 
înconjurător, (viii) ca urmare a nerespectării în mod repetat de către titular a obligaţiilor sale de plată în calitate 
de participant sau pentru neplata în mod repetat a contribuţiei sale de cogenerare (dacă este cazul) sau (ix) dacă 
titularul unei licenţe de fumizare nu achită în mod repetat penalităţile pentru nerespectarea obligaţiilor pe care 
le are de a achiziţiona Certificate Verzi . 

Eficienţa energetică 

Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică transpune Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienţa energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE 
şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE. 6~~ 

Bonusul pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă f':" J:i i~ if<;; ,:S1\ 
România a adoptat legislaţie care promovează producţia de cogenerare de înaltă eficienţă . În 20 •Îi (~~1,17. J 
nr. 116 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contnlfriţiei pentrii _f 
cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogener}; l'd,e:J?,Rltă. --t.. 

eficienţă, emis de Preşedintele ANRE, (b) Ordinul nr. 117 privind aprobarea Metodologiei de determ'inur şi 

monitorizare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă emis de Preşedintele ANRE şi (c) Ordinul 
nr. l 19 emis de Preşedintele ANRE privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă 

(abrogat şi înlocuit în 20 I 7 cu Ordinul 123), au modificat schema de sprijin pentru bonusul pentru promovarea 
energiei produse în cogenerare de înaltă eficienţă. Toţi consumatorii de energie electrică, prin furnizorii acestora 
au obligaţia de a plăti contribuţia (stabilită ca Lei/kWh). În prezent, valoarea contribuţiei este de O.O I 194 lei/ 
kWh, fără TVA. 

Promovarea Surselor Regenerabile pentru Producerea de Energie 

Schema de stimulente din România pentru promovarea utilizării energiei din surse regenerabile se bazează pe 
aşa-numitul sistem al "Certificatelor Verzi" . 

Directiva nr. 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009, privind promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77 /CE 
şi 2003/30/CE a fost implementată în România prin prevederi ale legislaţiei naţionale. 

Confonn Legii 220 care reglementează cadrul de promovare a producerii energiei electrice din surse 
regenerabile de energie, România utilizează un sistem de cote obligatorii combinat cu tranzacţionarea 
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Certificatelor Verzi ca principalul său mecanism de susţinere a producătorilor de energie din surse regenerabile 
( energie obţinută din surse nefosile, şi anume eoliană , solară, geotermală, hidrotermală şi energia oceanelor, 
energie hidraulică, biomasă şi hidrogen obţinut din surse regenerabile), (,,Sistemul de Promovare"). Acest 
Sistem de Promovare prevăzut de Legea 220 a fost aprobat de Comisia Europeană în iulie 2011 şi se 
aplică : (a) energiei din centrale hidroelectrice cu o putere instalată de cel mult I O MW, (b) energiei eoliene, 
(c) energiei solare, (d) energiei geotermale, (e) biomasei, (f) biolichidelor, (g) biogazului, (h) gaz obţinut din 
fermentarea deşeurilor şi (i) gaz obţinut din fermentarea nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate. 

În linii generale, conform Sistemului de Promovare, furnizorii de energie electrică sunt obligaţi să cumpere 
anual un număr de Certificate Verzi . Numărul de Certificate Verzi urmând a fi cumpărate este calculat prin 
înmulţirea cotei corespunzătoare obligatorii cu volumul total de energie furnizat consumatorilor săi finali . 
Producătorii de energie din surse regenerabile care sunt acreditaţi de ANRE au dreptul să primească un anumit 
număr de Certificate Verzi în fiecare lună pentru fiecare MWh de energie pe care îl produc şi livrează în reţea. 

Sistemul de Promovare se aplică pentru un termen de (a) 15 ani, pentru energia electrică produsă în centrale 
electrice noi din surse regenerabile (b) zece ani, pentru energia electrică produsă în grupuri din centrale 
hidroelectrice cu putere instalată de cel mult I O MW retehnologizate, ( c) şapte ani, pentru energia electrică 
produsă în centrale eoliene, care au mai fost utilizate anterior pentru producerea energiei electrice pe teritoriul 
altor state, dacă sunt utilizate în sisteme electroenergetice izolate sau au fost puse în funcţiune pe teritoriul 
României înainte de data de aplicare a Sistemului de Promovare (d) 3 ani, pentru energia electrică produsă în 
centrale hidroelectrice cu putere maximă instalată de I O MW, neretehnologizate. Sistemul de Promovare se 
aplică producătorilor de energie din surse regenerabile, inclusiv energie produsă în perioada de probă, în baza 
deciziei de acreditare emisă de ANRE, dacă operează centrale hidroelectrice ce au fost puse în funcţiune sau 
retehnologizate până la sfârşitul anului 2016. 

Nivelul ţintelor naţionale privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie în 
consumul final brut de energie electrică în perspectiva anilor 2010, 2015 şi 2020 este de 33 la sută, 35 la sută 
şi, respectiv, 38 la sută . Cotele obligatorii pentru Certificate Verzi au început de la 8,3 la sută în 20 I O şi au 
crescut la 14 la sută în 2014. 

Începând din 2018, până la data de I martie a fiecărui an, ANRE trebuie să stabilească pentru anul anterior cota 
obligatorie de Certificate Verzi în baza cantităţii statice de Certificate Verzi şi consumului final de energie 
electrică din anul respectiv, dar fără a depăşi impactul mediu la consumator de 11 , I EUR/MWh stabilit în 
funcţie de preţul mediu ponderat de tranzacţionare pe piaţa la vedere anonimă a Certificatelor Verzi din anul 
anterior. Furnizorii şi producătorii ( cei din urmă numai pentru energia vândută consumatorilor conectaţi direct 
la centrala electrică a producătorului) de energie electrică din surse regenerabile sunt obligaţi să achiziţioneze 
un anumit număr de Certificate Verzi pe an (,,Cota de CV"). Fiecare astfel de furnizor este obligat să factureze 
costul de achiziţie a Certificatelor Verzi către consumatorii finali . Cota de CV este calculată prin înmulţirea 
,. _ei obligatorii de achiziţie stabilite pentru anul respectiv de ANRE cu volumul de energie electrică (MWh) 

~ 'mizat c9n~6~torilor finali . Nerespectarea obligaţiei de a achiziţiona cantitatea de Certificate din Cota de CV 
[ vJ t1[~~l at,lica1 a unei penalităţi de 70 de Euro pentru fiecare Certificat Verde care ar trebui prezentat. 

\9. C<t{\!0;1"\!J'iUlfimelpr amendamente la Legea 220 (adoptate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2017), 
%» ce'pând din I septembrie 2017, Certificatele Verzi pot fi tranzacţionate numai în mod transparent, centralizat 

,1,, nediscriminatoriu pe pieţele centralizate anonime şi/sau pe piaţa centralizată pentru energia electrică din surse 
regenerabile administrate de OPCOM. 

Confonn Legii 220, anumite categorii de consumatori finali de energie electrică pot fi exceptate de la achitarea 
costului de cumpărare a unui procent anume din Certificatele Verzi de către furnizori sau producători de energie 
electrică, după caz. La rândul lor, furnizorii şi producătorii , după caz, nu sunt obligaţi să cumpere procentul 
corespunzător de Certificate Verzi pentru energia fumizată consumatorilor scutiţi . Criteriile pentru un astfel de 
mecanism de exceptare, precum şi criteriile pentru stabilirea cantităţii exceptate, sunt aprobate, sub rezerva 
programelor anuale de eficienţă energetică, prin Hotărârea de Guvern nr. 495/2014 (,,HG 495") pentru 
instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea 
Legii 220.Criteriile pentru exceptare pot fi îndeplinite de marii consumatori industriali, care (a) sunt 
consumatori de energie electrică intensivi şi (b) sunt expuşi riscului de a-şi pierde poziţia competitivă din cauza 
costurilor cu finanţarea Cotei de CV. În cazul în care se acordă orice astfel de exceptare consumatorului, 
furnizorul sau producătorul , după caz, nu are obligaţia de a factura Certificatele Verzi consumatorului respectiv 
în legătură cu volumul exceptat de energie electrică specific. Beneficiarii ajutorului de stat notifică acordul de 
exceptare către ANRE, precum şi fiecăruia dintre furnizorii lor de energie electrică cu care au încheiate sau vor 
încheia contracte de fumizare de energie electrică. În baza acordului de exceptare primit de la clientul său , 
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furnizorul este exceptat de la obligaţia de a achiziţiona numărul corespunzător de Certificate Verzi din Cota de 
CV aferent cantităţii de energie electrică livrate clientului său , beneficiar al exceptării . 

Ministerul Economiei din România verifică respectarea criteriilor de eligibilitate pentru exceptare, care trebuie 
să fie îndeplinite pe durata Sistemului de Promovare. Prin urmare, în fiecare an, până la data de 31 mai , fiecare 
consumator exceptat trebuie să certifice în faţa Ministerului Economiei îndeplinirea continuă a criteriilor de 
eligibilitate aplicabile şi trebuie să efectueze audituri energetice independente, atât înainte, cât şi după punerea 
în aplicare a măsurilor de eficienţă energetică pe durata programului . 

Exceptările Grupului de la Cotele de CV 

Prin Acordul pentru Exceptare nr. 9 din 7 iunie 2015, Societatea, în calitate de consumator de energie electrică, 

a fost exceptată de la plata preţului de cumpărare al unui procent de 85 la sută din Cotele de CV ale furnizorilor 
săi de energie electrică . Prin Acordurile pentru Exceptare nr. 8 din 03 iunie 2015 şi nr. 57 din 13 decembrie 
2017, Alum şi Vimetco Extrusion erau exceptate, în calitate de consumatori de energie electrică, de la plata 
preţului de cumpărare al unui procent de 85 la sută (Alum) şi de 40 la sută (Vimetco Extrusion) din Cotele de 
CV ale furnizorilor de energie electrică . Ca o consecinţă, Societatea beneficiază în mod indirect de exceptările 
acordate lui Alum şi Vimetco Extrusion deoarece nu este obligată să achiziţioneze un procent din Cotele de CV 
(85 la sută pentru Alum şi 40 la sută pentru Vimetco Extrusion) atunci când fumizează energie electrică 

acestora. 

Acordurile pentru exceptare emise pentru societăţile din Grup sunt valabile pentru întreaga durată a Sistemului 
de Promovare cu condiţia respectării de către Societate a criteriilor de eligibilitate pentru acordarea unei astfel 
de exceptări, aşa cum este stabilit prin HG 495 . 

Securitatea la incendiu 

Conform Legii nr. 307/2006 privind protecţia împotriva incendiilor şi Hotărârii Guvernului nr. 571 /2016 pentru 
aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau a autorizării privind securitatea la 
incendiu, pentru funcţionarea anumitor tipuri de construcţii este necesară o autorizaţie de securitate la incendiu, 
iar pentru dezvoltarea anumitor construcţii este necesară o autorizare privind securitatea la incendiu. Instalaţiile 
de producţie şi depozitare sunt incluse în aceste categorii . Orice încălcare gravă a cerinţelor de securitate 
împotriva incendiilor poate duce la încetarea activităţilor din instalaţia respectivă. Societatea a obţinut toate 
autorizaţiile de securitate împotriva incendiilor necesare pentru desfăşurarea operaţiunilor sale. 

Protecţia mediului 

Reguli generale 

Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia m~ ~l ·u Legea 
Protecţiei Mediului"), autorităţile publice de protecţie a mediului sunt împuternicite să ~ 1zeze f <-'tăţi 
economice şi sociale care au impact asupra mediului şi să emită autorizaţii şi acor~gi'i Q,~~iu. ·'ţ ât 
autorizaţiile de mediu standard, cât şi cele integrate sunt valabile pentru zece ani. Acord~f e,4)$ i~ţ.f!J1ij~b~ e 
obţinute pentru proiecte noi de investiţii publice sau private sau pentru modificări la proie te exi~&efritcl~ v 
transferul sau închiderea de proiecte aferente unor activităţi care au un impact semnifica iî „ asupnr /J,hedM i. 
Acordul de mediu este valabil pe toata perioada de dezvoltare a proiectului. Auto\tăWe dS\,"' 

0 
ediu 

monitorizează respectarea autorizaţiilor şi acordurilor acordate, care pot fi suspendate pentru ni re-s ectare. O 
societate a cărei autorizaţie sau al cărei acord a fost suspendat(ă) beneficiază de un termen de până la şase luni 
pentru a remedia neconformităţile . Ulterior, autoritatea de mediu poate decide să anuleze autorizaţia sau acordul 
şi oprirea proiectului sau încetarea activităţii în cazul în care condiţiile prevăzute în notificare nu sunt 
îndeplinite . 

Reglementări privind autorizaţia integrată de mediu 

Potrivit Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale (,,Legea Emisiilor Industriale"), autorizaţiile integrate 
de mediu pot fi emise în baza unei documentaţii depuse de operator la autoritatea de mediu. Legea Emisiilor 
Industriale transpune Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 
privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării) ("Directiva").O autorizaţie integrată de 
mediu trebuie obţinută pentru instalaţii industriale care depăşesc anumite limite de capacitate pentru diverse 
sectoare industriale, precum cel energetic, prelucrarea metalelor, industria chimică şi industria de gestionare a 
deşeurilor. În conformitate cu prevederile Directivei indicate mai sus, în perioada I ianuarie-2016-30 iunie 
2020, statele membre pot elabora şi pune în aplicare un plan naţional de tranziţie pentru instalaţii de ardere 
cărora li s-a acordat prima autorizaţie înainte de 27 noiembrie 2002, sau ai căror operatori au prezentat o 
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solicitare completă de autorizare înainte de această dată, cu condiţia ca instalaţia să fi intrat în exploatare cel 
târziu la 27 noiembrie 2003 . Pentru fiecare instalaţie de ardere care face obiectul planului, planul trebuie să 
prevadă emisiile pentru cel puţin unul dintre următorii poluanţi : oxizi de azot, dioxid de sulf şi pulberi . Pentru 
turbinele cu gaz, numai emisiile de oxizi de azot pot fi prevăzute în plan. 

În conformitate cu respectivul plan naţional de tranziţie, Alum trebuia să îndeplinească obligaţiile de 
a: (a) redacta un studiu de fezabilitate pentru optimizarea sistemelor de ardere cu reducerea emisiilor de oxizi 
de azot, având termen limită până la data de 30 iunie 2016 (obligaţie care a fost îndeplinită de către Alum) şi 
de a (b) monta şi pune în funcţiune arzătoare cu emisii reduse de oxizi de azot sau echipamente de reducere 
selectivă catalitică a oxizilor de azot sau echipamente de reducere selectivă noncatalitică a oxizilor de azot, 
conform studiului de fezabilitate , având termen limită până la 3 decembrie 2018 . 

Reglementări privind măsurile pentru prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi 

repararea prejudiciului asupra mediului, a stabilit că (a) operatorii din România sunt răspunzători în mod 
obiectiv pentru toate prejudiciile cauzate mediului, incluzând sol, apă şi aer, în caz de apariţie a oricărei situaţii 
de poluare şi (b) operatorul trebuie să suporte toate costurile aferente unor astfel de situaţii , cu excepţia 

cazurilor în care (i) prejudiciul este cauzat de un terţ, (ii) producţia operatorului a rezultat dintr-o instrucţiune 
publică din partea unei autorităţi publice, (iii) implicând orice activitate pentru care a fost tehnic imposibil să se 
previzioneze prejudiciul sau (iv) în caz de orice eveniment autorizat. Această ordonanţă transpune 
Directiva 2004/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind răspunderea 
pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea şi repararea daunelor aduse mediului. 

Reglementări privind protecţia atmosferei 

În conformitate cu Legea nr. I 04/2011 privind calitatea aerului înconjurător, astfel cum a fost amendată şi 
completată ulterior, titularul de activitate are următoarele obligaţii, printre altele: (a) să menţină, pe cât posibil, 
caracteristicile aerului ; (b) să adopte măsurile necesare pentru a limita efectele emisiilor în aer; şi (c) să 

implementeze măsurile dispuse de autorităţile pentru protecţia mediului . 

Această ordonanţă a fost transpusă în legea română pentru a implementa prevederile Directivei 2008/50/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai 
curat pentru Europa şi Directivei 2004/107 /CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 decembrie 
2004 privind arsenicul, cadmiul, mercurul, nichelul şi hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător. 

Reglementări referitoare la emisiile de gaze cu efect de seră 

Prin Hotărârea de Guvern nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de 
, ,gaze cu efect de seră (,,Hotărârea GES"), au fost transpuse în dreptul românesc următoarele: (a) prevederile 

.,_/ Directiv.ei 1k- 2003/87 /CE din 13 octombrie 2003 privind stabilirea unei scheme de comercializare a 
f!i' tie_fti~~,folof de emisii de gaze cu efect de seră în interiorul Comunităţii (,,GES"), (b) prevederile 
~ tru'ecti,\~Î' nr. l 2004/ 101 /CE care modifică Directiva nr. 2003/87/CE referitoare la GES, (c) prevederile 
ţ Qj(~fvei 2008/101 /CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 de modificare a 
'-'o-<',, I51.rectivei 2003 /87 /CE pentru a include activităţile de aviaţie în sistemul de comercializare a cotelor de emisie 

e- gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi (d) prevederile Directivei 2009/29/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătăţirii şi 
extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră. În conformitate 
cu dispoziţiile Hotărârii GES, certificatul de emisii de gaze cu efect de seră este definit ca o autorizaţie care 
conferă titularului său dreptul de a emite o tonă de dioxid de carbon într-o perioadă definită . O astfel de cotă 
este tranzacţionabilă sub rezerva anumitor condiţii. 

Prin Ordinul Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 3420/2012 a fost aprobată procedura de emitere a 
autorizaţiei privind GES pentru 2013-2020 (,,Procedura G ES"). Conform Procedurii GES, operatorii care 
utilizează echipamente care emit gaze cu efect de seră au obligaţia de a obţine respectiva autorizaţie de la 
autoritatea regională pentru protecţia mediului . Autorizaţiile GES sunt emise în baza documentaţiei puse de 
către societate la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului. Autorizaţia este valabilă pentru 
perioada-2013-2020 atâta vreme cât activitatea desfăşurată în instalaţia autorizată respectă toate dispoziţiile 
autorizaţiei. Operatorul are obligaţia să solicite revizuirea autorizaţiei în următoarele situaţii (i) la schimbarea 
operatorului şi a denumirii instalaţiei, (ii) în cazul în care sunt realizate modificări cu privire la natura şi 

regimul de funcţionare al instalaţiei, (iii) la modificarea metodologiei de monitorizare a emisiilor care este 
determinată de modificări privind accesibilitatea datelor care permit o mai mare acurateţe a metodologiei , 
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(iv) la identificarea unei emisii de gaze cu efect de seră sau a unei surse sau flux de emisii care nu a existat în 
momentul emiterii autorizaţiei, (v) la identificarea unor erori în metodologia de monitorizare a emisiilor, (vi) la 
modificarea cerinţelor legale aplicabile privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră, 

(vii) la solicitarea autorităţii competente de protecţie a mediului, (iv) la recomandarea verificatorului raportului 
de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră întocmit de operator. 

Reglementări referitoare la emisia anumitor categorii de poluanfi în aer provenind de la instalafii mari de 
ardere 

Legea Emisiilor Industriale reglementează obligaţiile operatorilor de instalaţii de ardere cu o putere termică 
nominală care este egală cu sau mai mare de 50 MW. Această lege obligă proprietarii de instalaţii specifice să 
monitorizeze emisia anumitor categorii de poluanţi şi să fumizeze autorităţilor pentru protecţia mediului 
respectivele rapoarte. 

Reglementări privind regimul deşeurilor 

Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, astfel cum a fost modificată şi completată ulterior, 
defineşte obligaţiile operatorului economic în scopul de a asigura un nivel înalt al protecţiei mediului 
înconjurător şi al securităţii sănătăţii publice. Această lege transpune Directiva 2008/98/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile . Regimul deşeurilor trebuie desfăşurat fără a 
pune în pericol sănătatea oamenilor, fără a dăuna mediului înconjurător şi,, în special nu trebuie: (i) să cauzeze 
niciun risc apei, aerului, solului, faunei sau vegetaţiei ; (ii) să producă poluare fonică sau miros neplăcut; (iii) să 
afecteze mediul rural sau locuri de interes special. 

Reglementări referitoare la depozitarea deşeurilor 

Directiva nr. 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor a fost transpusă în legislaţia naţională prin intermediul 
prevederilor (i) Hotărârii de Guvern nr. 349/2005 referitoare la depozitarea deşeurilor, (ii) Ordinului Ministrului 
Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor 
preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasa de 
depozit de deşeuri, (iii) Ordinului Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea 
Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor. Aceste acte normative din legislaţia naţională urmăresc să 

stabilească măsuri, proceduri şi recomandări pentru prevenirea sau reducerea efectelor negative asupra mediului 
înconjurător şi asupra sănătăţii publice, cauzate de activităţile de depozitare a deşeurilor. Operatorul economic 
trebuie să implementeze anumite măsuri , cum ar fi: să trateze deşeurile înainte de a le plasa pe un teren, să se 
asigure că deşeurile periculoase sunt ţinute separat de cele nepericuloase şi să adopte măsuri de închidere 
control şi monitorizare post închidere în ceea ce priveşte activităţile de depozitare a deşeurilor. 

Reglementări referitoare la gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje . ~-o~ sUPR-41,,t", 
.. ~v c;_\ 

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaJît{ as4 b~1~ z,~ 
fost ulterior amendată şi completată, stabileşte măsuri adecvate pentru a preveni efectele dăUnă¼/~e 'aii!fkf :!! 

mediului înconjurător. Această lege include o serie de măsuri prin care se unnăr şte frtrG)si,Tf'1 · J 
rând: (i) prevenirea deşeurilor de ambalaje, (ii) sporirea gradului de reutilizare a ambalajelo • (i.ii) sporire%',? 
gradului de reciclare a deşeurilor de ambalaje şi (iv) sporirea gradului de valorificare a deşeurilor ~l!.,1}'.t~- . 
Această hotărâre a transpus în legislaţia naţională prevederile Directivei nr. 94/62/CE privind ambalajele şi 

deşeurile de ambalaje, ale Directivei (UE) 2015/720 de modificare a Directivei 94/62/CE în ceea ce priveşte 
reducerea consumului de pungi de transport din plastic subţire , ale Deciziei nr. 97/129/CE privind sistemul de 
identificare şi marcare a materialelor de ambalaj şi ale Deciziei nr. 2005/270/CE privind formatul referitor la 
sistemul de baze de date . 

Reglementări referitoare la regimul apelor 

În conformitate cu Legea apelor nr. 107/1996, operatorul economic nu trebuie să polueze sau să modifice 
proprietăţile surselor de apă. În scopul de a preveni poluarea apei, operatorul economic trebuie să respecte 
condiţiile cuprinse în autorizaţia de gospodărire a apelor, emisă de autorităţile competente pentru protecţia 
mediului înconjurător. Prezenta lege a transpus în legislaţia naţională (a) Directiva nr. 2000/60/CE de stabilire a 
unui cadru de politică comunitară în domeniul apei şi (b) Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii. 
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Reglementări referitoare la prevenirea poluării apei 

Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 570/2016 privind aprobarea programului de eliminare treptată a evacuărilor, 

emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase şi alte măsuri pentru principalii poluanţi , au transpus 
următoarele Directive în legislaţia din România: (a) Directiva 2008/ 105/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele de calitate a mediului în domeniul apei, de modificare şi 
de abrogare a Directivelor 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/ 156/CEE, 84/491 /CEE, 86/280/CEE ale Consiliului şi 
de modificare a Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului ( cu excepţia articolului I O), 
(b) Directiva 2009/90/EC a Comisiei din 31 iulie 2009 de stabilire, în temeiul Directivei 2000/60/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului, a specificaţiilor tehnice pentru analiza chimică şi monitorizarea stării 
apelor şi (c) Directiva 2013/39/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 august 2013 de modificare 
a Directivelor 2000/60/CE şi 2008/ 105/CE în ceea ce priveşte substanţele prioritare din domeniul politicii apei . 
Această decizie urmăreşte reducerea poluării determinate de substanţe periculoase şi eliminarea poluării cauzate 
de cele mai periculoase substanţe . 

Reglementări referitoare la gestionarea zgomotului ambiant 

Hotărârea de Guvern nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant stabileşte măsuri de 
reglementare a nivelurilor de zgomot, informează populaţia cu privire la nivelurile de zgomot şi stabileşte 

planuri de acţiune pentru prevenirea şi reducerea nivelurilor de zgomot. Această hotărâre a implementat 
Directiva nr. 2002/49/CE privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant. 

Reglementări referitoare la evaluarea de mediu pentru planuri şi programe 

Hotărârea de Guvern nr. I 076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri 
şi programe reglementează paşii de urmat pentru evaluarea planurilor sau a programelor de mediu care pot avea 
efecte semnificative asupra mediului înconjurător. Această hotărâre a transpus în legislaţia naţională Directiva 
nr. 2001/42/CE referitoare la evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului înconjurător. 

Reglementări referitoare la accesul publicului la informaţii privind mediul 

În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţii privind mediul, 
societăţile care deţin autorizaţii de mediu trebuie ca în mod progresiv să pună la dispoziţia publicului anumite 
informaţii despre mediu. Această hotărâre a transpus în legislaţia naţională Directiva nr. 2003 /4/CE privind 
accesul publicului la informaţii privind mediul. 

Reglementări referitoare la clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase 

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, 
de modificare şi de abrogare a Directivelor 67 /548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a 

egulamentului (CE) nr. 1907/2006 este direct aplicabil în România şi interzice introducerea pe piaţă de 
:~substanţe sau amestecuri care nu sunt ambalate sau etichetate în conformitate cu prevederile acestuia. 
Cl . , 

~ ~~e,•'{,!:ffilâri referitoare la accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase 
~ ţ,:, , 
~ egea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe 
~~e reglementează măsuri privind prevenirea accidentelor majore în care sunt implicate substanţe 

periculoase în vederea limitării consecinţelor acestora asupra sănătăţii populaţiei şi mediului şi asigurării unui 
nivel ridicat de protecţie, într-o manieră coerentă şi eficientă . Această lege transpune Directiva 2012/18/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care 
implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului. 

Reglementări referitoare la prevenirea şi reducerea poluării mediului înconjurător cu azbest 

Hotărârea de Guvern nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest 
reglementează măsuri referitoare la comercializarea şi utilizarea azbestului, în scopul de a proteja sănătatea 
publică şi pentru prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest. În conformitate cu dispoziţiile 
acestei hotărâri, utilizarea azbestului se face în condiţiile aplicării unor măsuri şi proceduri care să asigure atât 
reducerea la sursă, cât mai mult posibil, a emisiilor de azbest în aer sau în apă şi a cantităţilor de deşeuri solide 
care conţin azbest, cât şi prevenirea apariţiei unor astfel de emisii. Această hotărâre a transpus în legislaţia 

naţională Directiva Consiliului nr. 87/217/CEE privind prevenirea şi reducerea poluării mediului cu azbest. 
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Reglementări referitoare la managementul de mediu 

În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 57/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea 
aplicării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de 
mediu şi audit {,,EMAS") (şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/200 I şi a deciziilor 2001/681 /CE 
si 2006/193/CE ale Comisiei), autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului din România a fost 
desemnată ca agenţie competentă responsabilă pentru înregistrarea organizaţiilor din România în ceea ce 
priveşte managementul şi auditul mediului. În plus, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului din România 
este responsabilă pentru înregistrarea în EMAS a organizaţiilor situate în alte State Membre ale Uniunii 
Europene, unde înregistrarea este obligatorie, în conformitate cu Art. 3. (2) din Regulamentul (CE) 
nr. 1221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului. 

Regimul valutar 

Regimul valutar românesc este reglementat de Regulamentul nr. 4/2005 al Băncii Naţionale Române, care 
stabileşte liberalizarea completă a operaţiunilor valutare începând cu data de I Septembrie 2006. Cu toate 
acestea, dacă fluxurile de capital pe termen scurt, de o amploare deosebită, exercită o presiune puternică asupra 
pieţei valutare şi afectează semnificativ politicile monetare ale Băncii Naţionale a României, cu efect 
semnificativ asupra lichidităţii interne, Banca Naţională a României poate iniţia anumite măsuri de salvgardare 
în ceea ce priveşte operaţiunile valutare de capital, pentru o perioadă care să nu depăşească şase luni, 
incluzând: (i) reţinerea temporară a unor sume în valută care intră şi care ies; (ii) restricţii cu privire la 
scadenţă; (iii) majorarea rezervei minime şi (iv) comisioane de tranzacţionare . 

Regulamentul REACH 

UE a adoptat Regulamentul REACH referitor la producţia şi uzul de substanţe chimice, în scopul de a 
înregistra, evalua, autoriza şi restricţiona anumite substanţe chimice. Principalele prevederi ale Regulamentului 
REACH stabilesc faptul că societăţile care produc sau importă substanţe chimice (fie separat, în compoziţie sau 
în materiale) în cantităţi mai mari sau în jur de o tonă pe an, trebuie să înregistreze astfel de substanţe chimice 
la Agenţia Europeană pentru Produse Chimice (,,AEPC"). Un dosar tehnic şi/sau un raport de evaluare chimică 
trebuie depuse la AEPC, ca parte din cerinţele de înregistrare. 

Înlocuind vechea reglementare CE referitoare la substanţele chimice, Regulamentul REACH a renunţat la 
clasificarea substanţelor în substanţe „existente" sau „noi" pe piaţă, însă a stabilit o primă dată limită pentru 
înregistrarea anumitor substanţe „existente", aşa numitele "substanţe care beneficiază de un regim tranzitoriu" 
respectiv data de 30 noiembrie 20 I O, şi un al doilea şi al treilea termen limită pentru substanţele rămase, 
respectiv data de 31 mai 2013 şi 3 I mai 2018. Pentru substanţele care prezintă un real pericol pentru sănătate şi 
mediu, trebuie obţinută autorizaţie pentru uz şi vânzare de la Comisia UE. Smoala de huilă la te ră 

înaltă (,,SGCTI") folosită la producerea anozilor în industria aluminiului este prevăzută la Y} • 'pî:itul fJ~~', 
substanţelor pentru care este solicitată . Cu toate acestea, în conformitate cu sesiunea de întrebăr(:ş{' r.4'ftv·.· _: I u~ .. wri ~'it) 
AEPC {ID 1195 din data de 22.06.2016), când este utilizat pentru fabricarea electr,ozilor ~:n ~~~ -~ 
industria aluminiului, SGCTI este considerat ca fiind utilizat ca substanţă intermediară. In cons !~~f-f'4Ş!ă ţ' 
obligaţia de a obţine autorizaţie pentru utilizarea SGCTL , ·:. "• 1_~.JJ 
Conform web site-ului AEPC, actualizat la data de 15 ianuarie 2018, lista substanţelor care prezintă · nîoţiv_e:ele' 
îngrijorare deosebită candidate pentru autorizare (https://echa.europa.eu/ro/candidate-list-table ), include „fibrele 
ceramice refractare de aluminosilicat" şi „fibrele ceramice refractare de aluminosilicat de zirconiu", fiecare 
utilizate în industria aluminiului. Societatea este un utilizator din aval al acestor două substanţe şi nu are nicio 
obligaţie de a solicita autorizaţie până când vor fi trecute în lista substanţelor pentru care trebuie obţinută 
autorizaţie şi ulterior dacă producătorii obţin autorizaţia necesară pentru utilizarea acestor substanţe în industria 
aluminiului . 

Fabricarea, introducerea pe piaţă şi folosirea unor astfel de substanţe sunt interzise. Încălcarea condiţiilor 
autorizaţiei, restricţiilor sau neîndeplinirea procedurilor corespunzătoare de înregistrare ( ceea ce înseamnă că 
substanţa nu poate fi produsă sau importată în UE) pot atrage amenzi de până la I I .OOO EUR. 
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. I 

REGIM FISCAL 

Următorul rez11mat al an11mitor consecinţe fiscale din România şi Statele Unite cu privire la proprietatea 
asupra Acţiunilor se bazează pe legi, reglementări, decrete, decizii fiscale, convenţii privind impozitul pe venit 
(tratate) pentru evitarea dublei impuneri, practică administrativă şi hotărâri judecătoreşti în vigoare la data 
acestui Prospect. Schimbările sau interpretările legislative, judiciare sau administrative viitoare pot totuşi 

afecta sau modifica declaraţiile şi concluziile prezentate în acesta. Orice asemenea schimbări sau interpretări 
pot fi retroactive şi ar putea afecta regimul fiscal aplicabil deţinătorilor Acţiunilo1'. Acest rezumat nu îşi 

propune să reprezinte o opinie legală sau să abordeze toate aspectele fiscale care pot fi relevante pentru un 
deţinător al Acţiunilor. Fiecare potenţial investitor este îndemnat să se consulte cu propriul său consultant 
fiscal cu privire la consecinţele fiscale particulare aplicabile respectivului deţinător cu privire la deţinerea în 
proprietate şi înstrăinarea Acţiunilor, inclusiv cu privire la aplicabilitatea şi efectul oricăror alte legi sau 
tratate fiscale şi schimbări pendinte sau propuse în legislaţia fiscală aplicabilă la data prezentului Prospect, şi 
oricăror schimbări efective în legile fiscale aplicabile după această dată. 

Consideraţii fiscale din România 

Informaţiile prezentate mai jos reprezintă un rezumat al celor mai importante implicaţii fiscale din România 
care pot fi generate de achiziţia, deţinerea şi înstrăinarea acţiunilor în societăţi listate române. 

1. Definiţii relevante prevăzute de legislaţia fiscală din România . 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ("Codul fiscal") prevede următoarele definiţii: 

"rezident" înseamnă orice persoană juridică română, orice persoană juridică străină având locul de exercitare a 
conducerii efective în România, orice persoană juridică cu sediul social în România, înfiinţată potrivit legislaţiei 
europene, şi orice persoană fizică rezidentă; 

"persoană fizică rezidentă" înseamnă orice persoană fizică care îndeplineşte cel puţin una dintre unnătoarele 
condiţii: a) are domiciliul în România, b) are centrul intereselor vitale situat în România, c) este prezentă în 
România pentru o perioadă sau mai multe perioade care depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui 
interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat sau d) este cetăţean român care 
lucrează în străinătate, ca funcţionar sau angajat al României într-un stat străin; 

"persoană fizică nerezidentă" înseamnă orice persoană fizică care nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi 
persoană fizică rezidentă precum şi orice persoană fizică cetăţean străin cu statut diplomatic sau consular în 
România, cetăţean străin care este funcţionar ori angajat al unui organism internaţional şi interguvernamental 
înregistrat în România, cetăţean străin care este funcţionar sau angajat al unui stat străin în România şi membrii 
săi de familie; 

"p F{i1&r.iţică română" înseamnă orice persoană juridică care a fost înfiinţată şi funcţionează în 

0~ormiJ.~ţe;+:u 'te~. islaţia României; 
o (. ,, 'ii, ,, 

? erftttt?~:lifl~i~~ s.trăi~ă" în.se.amnă. ori~e. persoană juridică care nu ~ste pe.rso~nă juri~i~ă română şi orice 
~sJ[~ţJ11t1d1ca 1 11nţata potnv1t leg1slaţ1e1 europene, care nu are sediul social m Romama; °' r , 

"n ° :«>pden.!: <î~'se'amnă orice persoană juridică străină, orice persoană fizică nerezidentă şi orice altă entitate 
străin • ~ us'iv organisme de plasament colectiv care nu sunt înregistrate în România, potrivit legii. 

2. Impozitarea dividendelor 

2. I. Cota de impozit aplicabilă 

Conform Codului fiscal şi Normelor sale de aplicare (aprobate prin Hotărârea nr. 1/2016 privind Normele de 
aplicare a Codului fiscal, cu modificările ulterioare), dividendele plătite de societăţi române către acţionari 

(persoane juridice sau persoane fizice rezidente sau nerezidente) sunt supuse unui impozit cu reţinere la sursă 
de 5 la sută ("Impozit pe Dividende"). Acest impozit trebuie reţinut de societatea română din suma brută a 
dividendelor plătită acţionarilor săi. 

2.2. Scutire de la plata Impozitului pe Dividende 

Acţionarii care sunt persoane juridice române şi primesc dividende de la o societate română pot să beneficieze 
de scutire de la plata Impozitului pe Dividende dacă au deţinut minimum I O la sută din acţiunile societăţii 
române pe o perioadă de cel puţin un an la momentul plăţii dividendelor. 
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Persoanele juridice nerezidente pot de asemenea să beneficieze de scutire de la plata Impozitului pe Dividende, 
în baza Directivei 2011 /96/UE a Consiliului privind regimul fiscal comun care se aplică societăţilor mamă şi 
subsidiarelor acestora din diferite state membre ale Uniunii Europene ("Directiva 2011/96/UE"), care a fost 
implementată în Codul fiscal. Scutirea se aplică dacă acţionarul îndeplineşte cele două condiţii menţionate mai 
sus (cu privire la procentul de deţinere şi perioada minimă de deţinere) şi atât acţionarul cât şi societatea 
română plătitoare de dividende îndeplinesc următoarele criterii: (i) sunt consideraţi rezidenţi fiscal într-un Stat 
Membru din Uniunea Europeană ("UE") şi conform termenilor convenţiei de evitare a dublei impuneri 
("CEDI") încheiate între acel Stat Membru şi alte ţări, nu sunt consideraţi a fi rezidenţi fiscal în afara UE, 
(ii) au o formă de organizare inclusă în formele eligibile prevăzute de Directiva 2011/96/UE şi (iii) sunt 
plătitori de impozit pe profit ("IP") sau al unui impozit similar IP, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări. 

Dacă acţiunile în societatea română nu au fost deţinute de acţionarul persoană juridică pe o perioadă de cel 
puţin un an la momentul plăţii dividendelor, Impozitul pe Dividende va fi aplicat de societatea română la 
momentul plăţii dividendelor dar, atâta timp cât acţiunile continuă să fie deţinute până la împlinirea termenului 
de un an, orice impozit plătit poate fi recuperat de la autorităţile fiscale române. 

Pentru a beneficia de scutirea de Impozit pe Dividende în baza Directivei 2011 /96/UE, un acţionar persoană 
juridică rezident fiscal într-un Stat Membru UE trebuie să prezinte, la momentul plăţii dividendelor, 
următoarele documente: (i) un certificat de rezidenţă fiscală, emis de autoritatea competentă din statul său de 
rezidenţă fiscală, (ii) o declaraţie pe propria răspundere care confirmă faptul că acesta este plătitor de [P sau al 
unui impozit similar IP, fară posibilitatea unei opţiuni sau exceptări şi (iii) documente care dovedesc deţinerea 
de minimum I O la sută din acţiunile societăţii române. pe o perioadă de cel puţin un an. 

Nu se datorează Impozit pe Dividende pentru dividendele distribuite de o persoană juridică română către 
fonduri de pensii române administrate privat, fonduri de pensii facultative şi organe ale administraţiei publice. 

De asemenea, dividendele plătite de o persoană juridică română către fonduri străine de pensii dintr-un Stat 
Membru din UE sau SEE, sunt scutite de la plata Impozitului pe Dividende, atâta timp cât există un instrument 
juridic între România şi ţara de rezidenţă a fondului de pensii care permite schimbul de informaţii . 

2.3. Aplicarea convenţiilor de evitare a dublei impuneri pentru acţionarii nerezidenţi 

Impozitul pe Dividende poate fi redus sau chiar eliminat, în funcţie de ţara de rezidenţă a acţionarului 

(persoană juridică sau fizică) , dacă există o CEDI, încheiată între România şi ţara de rezidenţă fiscală a 
acţionarului nerezident. 

Pentru a beneficia de protecţia CEDI, acţionarul nerezident trebuie să prezinte un certificat de rezidenţă fiscală 
eliberat de autoritatea fiscală din ţara sa de rezidenţă fiscală sau un document emis de o altă entitate din acea 
ţară care are atribuţii în domeniul certificării rezidenţei fiscale . Acest certificat trebuie să fie valabil în anul în 
care impozitul este datorat şi trebuie să fie depus (direct sau prin agentul custode al acţion_arulu~f~~, 

societatea, plătitoare de dividende, în original sau în copie legalizată, însoţite de o traducere autorizată(Ui5Jirr_iba ·c%, 
română .. In situaţ!a în care autorit_ate_a c?~petentă s!răină e?1ite ce~ific~tul de_ rezidenţă fiscală [fi ~\~!l .ee"' ~ 
electronic sau onlme, acesta reprezmta ongmalul cert1ficatulu1 de rezidenţa fiscala . ~ A.fJp -~-..i liJ • f 
În absenţa unui certificat de rezidenţă fiscală al acţionarului nerezident la momentul plăţii di {9e~del~r~A t J/ 
Impozitul pe Dividende va fi aplicabil. Acest impozit poate fi recuperat de la autorităţile fiscale rOl:tfMe în -cF 
termen de 5 ani , la momentul prezentării certificatului relevant de rezidenţă fiscală . '<_/ -~ 

2.4. Declararea şi plata Impozitului pe Dividende 

Declararea şi plata Impozitului pe Dividende de către societatea română plătitoare a dividendelor trebuie 
efectuată până pe data de 25 a lunii următoare plăţii dividendelor, dar nu mai târziu de data de 25 ianuarie a 
anului următor aprobării situaţiilor financiare anuale ale societăţii române. 

Persoanele juridice străine beneficiare ale venitului trebuie să se înregistreze fiscal în România fie direct, fie 
prin mandatar ori prin beneficiarul venitului. În acest sens, entităţile rezidente în UE sau SEE se pot înregistra 
fie direct sau printr-un mandatar român. Entităţile rezidente în afara UE sau SEE trebuie să se înregistreze 
printr-un mandatar român. Ambele categorii de beneficiari de venit pot fi înregistrate prin intermediul 
plătitorului de venit. 
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3. Impozitarea câştigurilor de capital obţinute din vânzarea acţiunilor 

3.1. Cota de impozit prevăzută de Codul Fiscal 

Conform Codului fiscal , câştigurile de capital realizate de acţionari din vânzarea acţiunilor în societăţi române 
sunt supuse unui IP de 16 la sută (pentru persoane juridice) şi unui impozit pe venit ("IV") de 10 la sută pentru 
persoane fizice. Câştigul impozabil se calculează ca diferenţă între preţul de vânzare şi valoarea fiscală a 
acţiunilor, care include orice comisioane, taxe sau alte sume plătite în legătură cu achiziţia/vânzarea acţiunilor. 

3.2. Scutire de la plata impozitului pe câştigurile de capital 

Câştigurile de capital obţinute din vânzarea acţiunilor într-o societate română realizate de persoane juridice 
rezidente fiscal în România sau într-un stat cu care România are încheiată o CEDI nu sunt supuse impozitării în 
România, cu condiţia ca la data vânzării acţiunilor, acţionarul vânzător să fi deţinut cel puţin 1 O la sută din 
acţiunile societăţii române, pentru o perioadă neîntreruptă de cel puţin un an . 

3.3. Câştiguri de capital care nu sunt supuse impozitării În România 

Nu se datorează impozit în Romania pentru venitul obţinut din vânzarea acţiunilor deţinute direct sau indirect 
într-o societate română de organisme de plasament colectiv nerezidente fără personalitate juridică sau de alte 
organisme asimilate acestora, recunoscute de autorităţile de reglementare din ţara lor. 

3.4. Aplicarea CEDI pentru acţionari nerezidenţi 

Persoanele fizice şi juridice nerezidente pot beneficia de protecţia CEDI împotriva impozitului din România pe 
câştigurile de capital obţinute din vânzarea acţiunilor într-o societate română. Pentru persoanele juridice 
nerezidente, invocarea protecţiei CEDI este necesară atunci când nu se aplică scutirea menţionată la 
secţiunea 3.2 de mai sus. 

Cu toate acestea, există câteva CEDI încheiate de România cu alte state care nu oferă protecţie împotriva 
impozitului pe câştigurile de capital datorat în România, dacă câştigurile sunt obţinute din vânzarea acţiunilor 
în societăţi române (i) ale căror active constau în principal ( direct sau indirect) în proprietăţi imobiliare situate 
în România sau (ii) a căror valoare derivă în principal din proprietăţi imobiliare situate în România . 

Pentru a beneficia de protecţia CEDI aplicabile, vânzătorul nerezident trebuie să obţină de la organele fiscale 
competente din ţara sa de rezidenţă un certificat de rezidenţă fiscală sau un alt document care atestă rezidenţa 
sa fiscală, în original sau copie legalizată (însoţit de o traducere autorizată în limba română), valabil în anul în 
care câştigurile de capital sunt realizate. Acest certificat trebuie să fie transmis către intermediarul din România 
care este implicat în realizarea tranzacţiei sau, în lipsa unui astfel de intermediar, către societatea ale cărei 

acţiuni sunt transferate. 

,i · În absenţa unui astfel de certificat la momentul realizării câştigurilor de capital din România, se aplică 
:;• impozitul prevăzut de Codul fiscal (IP de 16 la sută pentru persoane juridice, IV de I O la sută pentru persoane 
~ · \fizice). Îq cazul prezentării ulterioare a certificatului, în cadrul unei perioade de cinci ani, impozitul plătit poate 
; 'fi r~egl(~rat de ; la autorităţile fiscale române. 
~ ţ.\'' ' 

o 
~ ~- Declararea şi plata impozitului pe câştigurile de capital 

3.5.1. Câştiguri de capital obţinute de acţionari (indivizi) 

Persoanele fizice rezidente şi nerezidente care realizează câştiguri de capital din vânzarea de acţiuni într-o 
societate română trebuie să depună la organul fiscal competent o declaraţie fiscală anuală privind câştigurile de 
capital realizate într-un exerciţiu financiar, până la data .de 15 martie a anului următor. 

În cadrul acestei declaraţii , persoana fizică stabileşte impozitul anual datorat, prin aplicarea impozitului de I O la 
sută asupra câştigului net anual impozabil realizat din vânzarea acţiunilor. 

Persoanele fizice nerezidente trebuie să se înregistreze în scopuri fiscale în România pentru a fi în măsură să 
declare şi să plătească impozitul pe câştigurile de capital datorat în România. În cazul persoanelor rezidente 
(i) într-un Stat Membru din UE sau SEE sau (ii) într-un stat cu care România a încheiat un acord internaţional 
pentru cooperare administrativă fiscală şi recuperare de creanţe fiscale în România, înregistrarea poate fi 
efectuată fie direct fie printr-un intermediar cu domiciliul fiscal în România. În cazul persoanelor fizice 
nerezidente care nu îndeplinesc condiţiile menţionate la pct. (i) şi (ii) de mai sus, un împuternicit cu domiciliul 
fiscal în România trebuie să fie numit pentru declararea şi plata impozitului pe câştigurile de capital din 
România. 
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Persoanele fizice nerezidente nu sunt obligate să declare câştigurile/pierderile rezultate din tranzacţii efectuate 
în cursul anului în România, cu condiţia ca CEDI încheiate între România şi statul de rezidenţă fiscală a 
persoanelor fizice nerezidente să nu menţioneze dreptul de taxare al României şi aceste persoane să obţină 
certificatul lor de rezidenţă fiscală. 

3.5.2. Câştiguri de capital obţinute de acţionari români (persoane juridice) 

În cazul în care scutirea de impozit menţionată la secţiunea 3 .2 de mai sus nu se aplică, câştigurile de capital 
realizate de o societate română din vânzarea acţiunilor în altă societate română sunt incluse în rezultatul fiscal 
al societăţii (profit sau pierdere) şi sunt supuse IP. 

Declararea şi plata IP se efectuează de regulă trimestrial , până pe data de 25 a primei luni următoare sfârşitului 
primelor trei trimestre din anul calendaristic, în baza rezultatului fiscal curent al societăţii cumulat de la 
începutul anului . Societăţile (cu anumite excepţii) pot opta să aplice sistemul de plăţi anticipate trimestriale, 
bazat pe rezultatul fiscal al anului precedent, actualizat cu indicele preţurilor de consum. 

Definitivarea, declararea şi plata IP aferent anului fiscal se efectuează până pe data de 25 a celei de-a treia luni 
de la încheierea anului fiscal (de exemplu până pe data de 25 martie, inclusiv, a anului următor, dacă anul fiscal 
coincide cu anul calendaristic) . 

3.5.3. Câştiguri de capital realizate de persoane juridice străine 

Ca regulă generală, o persoană juridică străină care obţine venituri din vânzarea acţiunilor într-o societate 
română trebuie să se înregistreze la organul fiscal competent pentru declararea şi plata impozitului pe 
câştigurile de capital. Declararea şi plata impozitului de către vânzătorul nerezident, rezident în UE sau SEE 
pot fi îndeplinite fie direct, fie prin intennediul unui împuternicit român. Vânzătorii nerezidenti şi rezidenţii din 
afara UE sau a SEE trebuie să se înregistreze prin intennediul unui împuternicit român. 

Dacă vânzătorul nerezident beneficiază de protecţia unei CEDI în ceea ce priveşte impozitarea câştigurilor de 
capital obţinute din România, pentru invocarea protecţiei CEDI, acesta trebuie să fumizeze un certificat de 
rezidenţă fiscală (sau un document similar care atestă rezidenţa fiscală) către societatea ale cărei acţiuni sunt 
vândute. O copie a certificatului de rezidenţă fiscală, legalizată în faţa notarului public, sau a documentului 
similar care atestă rezidenţa fiscală a acţionarului , împreună cu traducerea autorizată a acestuia, va însoţi 
declaraţia anuală de IP care trebuie depusă la organul fiscal competent. 

3.6. Contribuţia individuală de asigurări de sănătate 

O contribuţie individuală de asigurări de sănătate de I O la sută este datorată de persoanele fizice române asupra 
veniturilor nesalariale din dividendele şi câştiguri de capital (incluse în categoria veniturilor din inve "ţi\}p4'!.~ă 

în anul realizării tuturor acestor venituri, venitul global anual net din (i) investiţii , (ii) activităţi -~ ·. ~tende'h~~ ' 

((ii) . dr~pturi _de p_ro~riet_a~e intelectual~, (i~~ asoc!ere_ c~ o persoană juri~ică, (v) activit~ţi ag~i~N: ,_ ~i~~~ură \ ~ 
ş1 ~1sc1cultura, ("._L) mchmere de bun un, (vu) vemtun ~m ~lte surse, depa,şeşte ~e 12 on ~alan ( g mw1~ ~ ~ ; 
ţara ("Pragul"). In anul 2018, Pragul este de 22.800 lei, fond egal cu 12 mmulţ1t cu salanul m1tEim"'t'r,t,jţ:~ _, ară f 
de 1.900 lei. \ ·_ . .1,:11 0~ 

~ -4' 
··•.=., ; .._.Ât.:\ 

Contribuţia de I O la sută este datorată asupra Pragului şi se aplică cu privire la venitul net cumulat men.ţiQUat,::]a 
pct. (i)-(vii) . Dacă persoana realizează un venit net cumulat din aceste surse mai mic decât Pragul şi persoana 
nu a avut calitatea de angajat în anul precedent şi nu a fost scutită de contribuţia de asigurări de sănătate, 
trebuie să plătească contribuţia de l O la sută asupra unei baze egale cu 6 salarii minime brute pe ţară. 

Contribuţia individuală de asigurări de sănătate trebuie plătită până pe data de 15 martie a anului următor. 

Persoanele fizice străine pot fi scutite de la plata contribuţiei menţionate mai sus, chiar dacă se califică ca şi 

contribuabili în sistemul de asigurări de sănătate din România, dacă deţin o asigurare de sănătate în alt stat din 
UE, SEE sau Elveţia sau într-un stat cu care România a încheiat un acord bilateral de securitate socială care 
produce efecte pe teritoriul României . 

3. 7. Alte aspecte fiscale 

Vânzarea acţiunilor într-o societate română se califică drept operaţiune scutită de TVA. De asemenea, nu sunt 
aplicabile taxe de timbru pentru vânzarea acţiunilor într-o societate română. 
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Anumite consideraţii privind impozitul pe venit federal din Statele Unite ale Americii 

Unnătoarea prezentare este un rezumat al anumitor aspecte materiale privind impozitul pe venit federal din 
SUA, care sunt relevante pentru achiziţia, deţinerea şi înstrăinarea Acţiunilor de către un Deţinător din SUA 
(aşa cum este definit mai jos) dar nu îşi propune să reprezinte o analiză completă a tuturor posibilelor implicaţii 
fiscale . Acest rezumat este bazat pe prevederile Codului administraţiei fiscale americane din 1986 cu 
modificările ulterioare ("Codul Administraţiei Fiscale Americane"), reglementările promulgate existente şi 

propuse ale Trezoreriei SUA, soluţii administrative şi interpretări judiciare de până la acest moment, care pot fi 
supuse unor interpretări diferite şi schimbări, posibil chiar cu efect retroactiv. În particular, în decembrie 2017, 
Guvernul SUA a adoptat o legislaţie fiscală comprehensivă cunoscută în mod uzual sub numele de Document 
privind reducerea taxelor şi locurile de muncă din anul 2017 (En.-Tax Cut and Jobs Act-"TCJA") care 
include schimbări semnificative privind impozitarea persoanelor fizice şi societăţilor comerciale. Unele aspecte 
ale TCJA nu sunt clare şi ar putea influenţa consideraţiile fiscale descrise în acest rezumat, întrucât vă sunt 
aplicabile dumneavoastră . Nicio soluţie fiscală nu a fost solicitată către Administraţia Fiscală Americană 

(En.-Internal Revenue Service-"IRS") cu privire la consecinţele fiscale în materie de impozit pe venit 
federal din SUA descrise mai jos şi nu poate fi oferită nicio asigurare că IRS sau o altă autoritate nu va adopta 
o poziţie contrară . 

Acest rezumat este limitat la Deţinătorii din SUA care achiziţionează Acţiuni în unna Ofertei ca şi active de 
capital (în general proprietate deţinută pentru investiţii) şi folosesc dolarul SUA ca monedă funcţională . Acest 
rezumat nu acoperă toate aspectele privind impozitul federal pe venit al ~UA care pot fi relevante pentru un 
investitor în lumina circumstanţelor particulare aplicabile acestuia, incluzând: organizaţii scutite de impozit; 
instituţii financiare; societăţi de asigurări ; comercianţi de valori mobiliare sau valută ; societăţi de investiţii 

reglementate; fonduri de investiţii imobiliare; Deţinători din SUA care vor deţine Acţiuni ca parte a unei 
tranzacţii de acoperire a riscului de tip "hedge", cumpărare simultană de opţiuni de cumpărare şi vânzare de 
acţiuni la un preţ fix de tip "straddle" , tranzacţie de conversie, tranzacţie de compensare a unei poziţii existente 
considerată vânzare (En. -"constructive sale" ) sau alte tipuri de tranzacţii integrate din punct de vedere al 
impozitului federal pe venit al SUA; Deţinători din SUA care datorează impozitul alternativ minim; alţi foşti 

cetăţeni SUA sau rezidenţi pe tennen lung în SUA cărora li se aplică Secţiunea 877 sau 877 A din Codul 
Administraţiei Fiscale Americane; şi , cu excepţia cazului în care se specifică altfel în secţiunea „ Consideraţii 

privind societăţile străine controlate ", deţinătorii din SUA care deţin (direct, indirect sau prin atribuire) 10 la 
sută sau mai mult din acţiunile Societăţii ca drepturi de vot sau valoare. Acest rezumat nu acoperă consideraţii 
privind impozitul federal pe proprietate sau impozitul pe donaţii , impozitul pe venitul net din investiţii , 

implicaţii în materie de impozite locale şi de stat din SUA sau impozite din afara SUA. 

Pentru scopul acestui rezumat, "Deţinător din SUA" reprezintă un beneficiar efectiv al Acţiunilor care este, 
din punct de vedere al impozitului pe venit federal din SUA (i) un cetăţean sau rezident al SUA, (ii) o societate 
(sau altă entitate impozitată ca şi societate) înfiinţată sau organizată conform legislaţiei din SUA sau a unui stat 

'._,din SUA sau al districtului Columbia, (iii) un patrimoniu al cărui venit este supus impozitului federal pe venit 
~"din SUA indiferent de sursa sa, (iv) un trust (a) a cărui administrare este supusă supervizării primare a unei 
Cl '5 in\ţanţe din SUA şi pentru care una sau mai multe persoane din SUA au autoritatea să controleze toate deciziile 
~ufrsta,nţiale sau (b) care, în conformitate cu prevederile aplicabile din reglementările Trezorierei SUA, are o 
~ ~t·e validă în vigoare pentru a fi tratată drept o persoană din SUA. 

t,. 

Daca parteneriat (incluzând orice entitate sau aranjament tratat drept parteneriat din punct de vedere al 
impozitului pe venit federal din SUA) deţine Acţiuni , tratamentul privind impozitul pe venit federal din SUA al 
unui partener din cadrul parteneriatului va depinde în general de statutul acelui partener şi de activităţile 

parteneriatului. Un parteneriat care deţine Acţiuni trebuie să consulte consultantul său fiscal cu privire la 
impozitul pe venit federal din SUA precum şi cu privire la alte implicaţii fiscale pentru partenerii săi generate 
de achiziţia, deţinerea şi înstrăinarea Acţiunilor. 

REZUMATUL IMPLICAŢIILOR FISCALE ÎN MATERIE DE IMPOZIT FEDERAL PE VENIT DIN SUA 
PREZENTAT MAI JOS ESTE NUMAI PENTRU INFORMARE GENERALĂ. TOŢI POTENŢIALII 
INVESTITORI TREBUIE SĂ SE CONSULTE CU CONSULTANŢII LOR FISCALI CU PRIVIRE LA 
IMPLICAŢIILE FISCALE SPECIFICE APLICABILE ACESTORA, LEGATE DE ACHIZIŢIA, DEŢINEREA 
ŞI ÎNSTRĂINAREA ACŢIUNILOR, INCLUSIV CU PRIVIRE LA APLICABILITATEA ŞI EFECTUL 
LEGISLAŢIEI FISCALE NAŢIONALE, LOCALE, DIN AFARA SUA SAU ALTOR LEGI FISCALE 
PRECUM ŞI CU PRIVIRE LA POSIBILE MODIFICĂRI ÎN LEGISLAŢIA FISCALĂ . 
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Consideraţii privind societăţile străine controlate 

În cazul în care mai mult de 50 la sută din drepturile de vot sau valoarea Acţiunilor este tratată ca fiind deţinută 
de cetăţeni sau rezidenţi din SUA, corporaţii sau parteneriate din SUA sau proprietăţi sau trusturi din SUA (aşa 
cum sunt definite din perspectiva determinării impozitului pe venit federal din SUA), fiecare deţinând , direct 
sau prin atribuire, cel puţin 10 la sută din drepturile de vot sau valoarea Societăţii (fiecare Acţionar din SUA 
având I O la sută) , atunci Societatea şi una sau mai multe dintre subsidiarele sale vor fi considerate o societate 
străină controlată , sau „SSC", în scopurile impozitului pe venit federal din SUA. În cazul în care Societatea 
(sau una sau mai multe dintre subsidiarele sale) este tratată ca fiind o SSC pentru orice an fiscal , Acţionarul său 
din SUA care deţine o participaţie de I O la sută poate să se confrunte cu consecinţe fiscale nefavorabile ale 
impozitului pe venit federal din SUA şi obligaţii de raportare a informaţiilor, însă un astfel de Acţionar din 
SUA care deţine 10 la sută nu va fi supus, în general , tuturor cerinţelor general aplicabile deţinătorilor unei 
societăţi pasive de investiţii străine, astfel cum sunt descrise în secţiunea „Consideraţii privind societăţi pasive 
de investiţii străine " . Deşi Societatea nu se aşteaptă să fie o SSC imediat după Ofertă, Societatea sau o 
subsidiară va fi sau nu o SSC în funcţie de identitatea acţionarilor Societăţii pe parcursul fiecărui an fiscal. 

Consideraţii privind societăţi pasive de investiţii străine (En.-"Passive Foreign Investment Company") 

Anumite consecinţe fiscale nefavorabile pot să fie generate pentru un Deţinător din SUA dacă Societatea ar fi 
tratată drept o societate pasivă străină de investiţii ("PFIC") din punct de vedere al impozitului pe venit federal 
din SUA pentru oricare an fiscal în care Deţinătorul din SUA deţine Acţiuni . O societate din afara SUA, cum 
este Societatea, va fi în general tratată drept o PFIC din punct de vedere al impozitului pe venit federal din 
SUA pentru orice an fiscal dacă (i) 75 la sută sau mai mult din venitul său brut pentru acel an constă în 
anumite tipuri de venituri "pasive" sau (ii) 50 la sută sau mai mult din valoarea activelor sale (determinate în 
baza unei medii trimestriale) din acel an produc sau sunt deţinute pentru producerea de venit pasiv. În aplicarea 
acestor teste, o societate din afara SUA care deţine direct sau indirect cel puţin 25 la sută din valoarea 
acţiunilor altei societăţi este tratată ca şi cum ar deţine o cotă proporţională din activele celeilalte societăţi şi ar 
primi o cotă proporţională din veniturile celeilalte societăţi. În general , venitul pasiv include printre altele 
dividende, dobânzi, anumite chirii şi redevenţe, precum şi câştiguri din înstrăinarea unei proprietăţi care 
produce asemenea venituri . Totuşi, chiriile şi câştigurile rezultate din desfăşurarea activă a unei activităţi 

economice sunt considerate venit activ în anumite condiţii . 

Chiar dacă Societatea nu consideră că a fost o PFIC în anul fiscal încheiat la 31 decembrie 2017 şi nu se 
aşteaptă să devină o PFIC în anul fiscal curent care se încheie la 31 decembrie 2018 sau în anii fiscali următori, 

determinarea calităţii de PFIC se efectuează anual, iar statutul unei societăţi se poate schimba în funcţie de, 
printre altele, schimbările în structura şi valoarea relativă a încasărilor brute şi activelor (inclusiv fondul 
comercial) ale societăţii şi subsidiarelor sale, schimbări în operaţiuni şi schimbări în valoarea de piaţă a 
acţiunilor sale. Determinarea calităţii de PFIC a Societăţii va depinde de asemenea de cum şi '~~ 
aceasta îşi utilizează activele lichide. Prin urmare, nu poate exista nicio asigurare în sensul că ,l}C~etatea nu vv'~\ 
deveni o PFIC într-un anumit an fiscal. J A,$N.':' 'ţ\ 

Dac_ă _societat_ea ar fi o PFIC în oricare_ an fiscal . în care un D~ţinăt?r_ din SUA ar deţine A_cţ!~Ve~Wls9tBitcr~ §1 
Deţmatorul dm SUA nu ar face anumite alegeri care ar fi d1spomb1le, un asemenea Deţmat "..idm SUA ar fu' 
supus unor impozite suplimentare pe orice distribuire " în exces" şi pe orice câştig realizat di~/4nştr~~na;:i4 

Acţiunilor (indiferent dacă Societatea ar continua să fie o PFIC). Un Deţinător din SUA ar avea o disfM'hi:rfie în 
exces dacă distribuţiile aferente Acţiunilor dintr-un anumit an fiscal ar depăşi 125 la sută din suma medie 
primită în cursul ultimilor trei ani fiscali de deţinere (sau în cursul perioadei de deţinere, dacă aceasta este mai 
scurtă de trei ani). Pentru a calcula impozitul aferent distribuţiilor în exces sau oricărui câştig (i) distribuţia în 
exces sau câştigul ar fi alocate proporţional pe perioada de deţinere a Deţinătorului din SUA, (ii) suma alocată 
anului fiscal curent şi oricărui an anterior devenirii PFIC a Societăţii ar fi impozitată ca venit ordinar în anul 
curent şi (ii) suma alocată altor ani fiscali (sau porţiuni din aceştia) ar fi impozitată la cea mai ridicată cotă 
marginală valabilă pentru fiecare an şi ar atrage dobândă pentru recuperarea beneficiului constând în amânarea 
plăţii impozitului atribuibil fiecărui an. În plus, dividendele plătite de Societate nu ar fi eligibile pentru 
aplicarea cotei de impozit speciale, reduse aferente "dividendelor calificate" descrise mai jos la secţiunea 

,,Distribuţii", dacă Societatea este o PFIC în anul fiscal ce corespunde dividendelor sau în anul fiscal anterior. 
Anumite alegeri pot fi disponibile în conformitate cu regulile PFIC care modifică tratamentul discutat în acest 
paragraf; totuşi, nu este clar dacă astfel de alegeri ar fi aplicabile unei investiţii în Acţiuni. 

În continuarea acestui rezumat se presupune că Societatea nu va fi o PFIC din punct de vedere al impozitului 
pe venit federal din SUA pentru orice an fiscal în care un Deţinător din SUA deţine Acţiunile . Deţinătorii din 
SUA trebuie să se consulte cu consultanţii lor fiscali dacă Societatea va fi o PFIC pentru orice an în care deţin 
Acţiuni şi cu privire la cerinţele de raportare a impozitului din SUA. 
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Distribuţii 

Confonn regulilor privind PFIC discutate mai sus, orice distribuţie de numerar sau proprietate cu pnvire la 
Acţiuni (inclusiv orice sumă de impozit reţinut la sursă în România) va fi în general tratată drept dividend, în 
măsura în care ar fi plătită din profiturile curente şi reportate ale Societăţii , detenninate confonn principiilor de 
calcul al impozitului pe venit federal din SUA şi ar fi inclusă în venitul brut al Deţinătorului din SUA la data la 
care distribuţia este presupusă a fi primită sau este primită în mod efectiv. Societatea nu intenţionează să 

menţină calculaţii ale veniturilor şi profiturilor confonn principiilor de impozitare federală din SUA; de aceea, 
orice distribuţie (inclusiv, pentru evitarea oricărui dubiu, orice sumă de impozit cu reţinere la sursă din 
România) va fi în general raportată drept "dividend" în scop de impozitare federală din SUA. Orice astfel de 
venit din dividende nu va fi eligibil pentru deducerea aplicabilă dividendelor primite, care este în general 
pennisă societăţilor ce au calitatea de Deţinători din SUA cu privire la dividendele primite de la societăţi 

din SUA. 

Sub rezerva anumitor condiţii , dividendele plătite unor Deţinători din SUA ce nu sunt societăţi , inclusiv unor 
persoane fizice Deţinătoare din SUA, sunt eligibile pentru aplicarea unor cote preferenţiale de impozitare 
întrucât reprezintă "dividende calificate" din punct de vedere al impozitului pe venit federal din SUA. 
Dividendele primite cu privire la Acţiuni vor fi dividende calificate dacă (i) anumite condiţii legate de perioada 
de deţinere sunt îndeplinite şi (ii) Societatea este eligibilă pentru aplicarea beneficiilor convenţiei de evitare a 
dublei impuneri dintre România şi SUA (confonn aşteptărilor Societăţii). 

Valoarea oricărui dividend plătit într-o altă valută decât dolarul SUA va fi valoarea în dolari SUA calculată prin 
aplicarea ratei de schimb în vigoare la data primirii, fără să conteze dacă plata este, în fapt, convertită în dolari 
SUA. Dacă un dividend plătit într-o monedă străină este convertit în dolari SUA la data primirii, Deţinătorii din 
SUA nu vor trebui în general să recunoască un câştig sau o pierdere de curs valutar cu privire la venitul din 
dividende. Cu toate acestea, un Deţinător din SUA va antrena un câştig sau o pierdere de curs valutar dacă 
dividendul este convertit în dolari SUA după data primirii. Câştigul sau pierderea vor fi egale cu diferenţa, dacă 

este cazul, dintre (i) valoarea în dolari SUA a sumei incluse în venituri la momentul primirii dividendului şi 

(ii) suma primită la momentul conversiei monedei străine în dolari SUA. În general, orice astfel de pierdere sau 
câştig vor fi tratate ca venit ordinar sau pierdere şi vor fi în general considerate drept venit din SUA. 
Deţinătorii din SUA sunt încurajaţi să consulte consultanţii lor fiscali cu privire la tratamentul fiscal al 
câştigului sau pierderii aferente oricărei valute primite care este convertită în dolari SUA la o data ulterioară 
datei primirii. 

Dividendele vor fi în general tratate drept venit din surse din afara SUA pentru aplicarea în SUA a creditului 
fiscal extern şi vor reprezenta în general o categorie de venit pasiv. Un Deţinător din SUA poate fi eligibil, sub 
rezerva unor limitări complexe, să solicite un credit fiscal extern cu privire la orice impozite din afara SUA 
~te· .ta : sursă cu privire la dividendele primite în legătură cu Acţiunile (cum este orice impozit reţinut la 

,ifsurs~ ))ţ, Româi:iia). Un Deţinător din SUA care nu alege să solicite un credit fiscal extern pentru impozitul 
; ret4t.Y.ţ în ~răin~ta~e poate să _ceară, în locul ac~stuia, o deduc.ere cu privire la o asem~n_ea reţinere, la ca!culu! 
":fi .z,,ţ_~tm pe viemt fede_ral d1~ SUA, dar nu~a1 pentru un an m care un asemenea ~eţ1~ator S~A alege sa faca 
...-&. al s~fucru pencl-u toate unpoz1tele suportate m afara SUA care pot fi supuse cred1tulu1 fiscal m SUA. Dacă o 
~~ st'tfuire a impozitului reţinut la sursă este disponibilă confonn legislaţiei statului străin sau conform unei 

c :(~ ~SUA de evitare a dublei impunere aplicabile, valoarea impozitului reţinut care poate fi restituită nu va 
mai fi eligibilă pentru aplicarea unui asemenea credit fiscal din datoria de impozit pe venit federal a unui 
Deţinător din SUA (şi nu va mai fi eligibilă pentru deducerea din impozitul pe venit federal din SUA). Regulile 
care guvernează aplicarea creditului fiscal extern sunt complexe. Fiecare potenţial Deţinător din SUA este 
sfătuit să consulte consultantul său fiscal cu privire la disponibilitatea creditului fiscal extern în condiţiile 

specifice, aplicabile acestuia. 

Vânzare sau altă înstrăinare 

Confonn regulilor PFIC prezentate mai sus, un Deţinător din SUA va recunoaşte un câştig sau o pierdere din 
punct de vedere al impozitului pe venit federal din SUA cu prilejul vânzării sau altei înstrăinări a Acţiunilor 
sale, de o valoare egală cu diferenţa, dacă este cazul , dintre suma realizată dintr-o asemenea vânzare sau 
înstrăinare şi baza impozabilă ajustată a Deţinătorului din SUA cu privire la asemenea Acţiuni. Un asemenea 
câştig sau pierdere va reprezenta în general un câştig sau pierdere de capital şi va constitui un câştig sau 
pierdere de capital pe tennen lung dacă Acţiunile au fost deţinute de Deţinătorul din SUA pentru mai mult de 
I an şi va reprezenta câştig sau pierdere cu sursa în SUA în scopul aplicării creditului fiscal extern în SUA. 
Câştigul de capital pe tennen lung al Deţinătorilor din SUA care nu sunt societăţi este în general supus unor 
cote preferenţiale de impozit. Deductibilitatea pierderilor de capital este supusă limitărilor. 
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Baza de impozitare a unei Acţiuni pentru un Deţinător din SUA va fi în general valoarea în dolari SUA a 
preţului de achiziţie plătit în cadrul Ofertei. Suma realizată din vânzare sau altă formă de înstrăinare a 
Acţiunilor pentru o sumă de bani denominată în alte valute decât dolarul SUA va fi valoarea în dolari SUA a 
acestei sume la data vânzării sau înstrăinării. La Data Decontării , Deţinătorul din SUA va recunoaşte un câştig 
sau o pierdere într-o valută străina, cu sursa în SUA (impozabilă ca venit ordinar sau pierdere), egal(ă) cu 
diferenţa, dacă este cazul, dintre valoarea în dolari SUA a sumei primite pe baza cursurilor de schimb valabile 
la data vânzării sau înstrăinării şi Data Decontării. Alternativ, în cazul Acţiunilor tranzacţionate pe o piaţă 

consacrată de valori mobiliare care sunt vândute de un Deţinător din SUA care aplică mecanismul contabilităţii 
la încasare sau un Deţinător din SUA care aplică mecanismul contabilităţii de angajament prin opţiune , suma 
obţinută va fi bazată pe rata de schimb în vigoare la Data Decontării pentru vânzare sau altă înstrăinare şi 

niciun câştig sau pierdere de curs nu va fi recunoscut(ă) la acel moment. Dacă un Deţinător din SUA aplică 
reglementările privind contabilitatea de angajament prin opţiune, trebuie să aplice această opţiune în mod 
constant, de la un an la altul şi nu poate să revoce opţiunea fără consimţământul IRS . 

Specificaţii privind raportarea activelor financiare străine 

Anumitor Deţinători din SUA li se poate solicita să transmită către IRS anumite informaţii privind calitatea de 
beneficiar efectiv al Acţiunilor, dacă asemenea Acţiuni nu sunt deţinute în numele lor de anumite instituţii 

financiare şi valoarea agregată a tuturor acestor active depăşeşte anumite sume specificate. Unui deţinător din 
SUA îi pot fi aplicate penalităţi , dacă un asemenea deţinător trebuie să transmită asemenea informaţii către IRS 
şi nu îndeplineşte această obligaţie . Deţinătorii din SUA trebuie să se consulte cu consultanţii lor fiscali pentru 
a determina dacă aceştia sunt supuşi oricăror cerinţe de raportare a unor active străine . 

Raportarea informaţiilor şi impozit cu reţinere la sursă de siguranţă/backup 

Plăţile efectuate sau încasările din vânzarea, schimbul sau altă formă de înstrăinare a Acţiunilor efectuate către 
un Deţinător din SUA a Acţiunilor, printr-un agent plătitor sau intermediar din SUA, pot fi supuse obligaţiei de 
raportare a informaţiilor, cu excepţia cazului în care deţinătorul este o societate sau stabileşte că plăţile către el 
sunt exceptate de la aceste reguli. Plăţile care sunt supuse obligaţiei de raportare a informaţiilor pot fi supuse 
impozitului cu reţinere la sursă de siguranţă (backup). Plăţile supuse obligaţiei de raportare a informaţiilor pot 
fi supuse impozitului cu reţinere la sursă de siguranţă (En- "backup wittho/ding" ), cu excepţia cazului în care 
deţinătorul efectuează certificarea solicitată, incluzând furnizarea codului său de identificare fiscală, sau 

..--:=~ 
stabileste o bază pentru aplicarea scutirii. .-. s\l?RAII.<:-~ 

, ~y ,,~ 

Impozi:ul cu _reţiner~ la_ sursă de :iguranţă nu este un impo~it suplimentar. Valo~rea o~icăr~i impo~it c .,ţi~~e ~.; ;')m, \:, 

la sursa de siguranţa dmtr-o plata va fi acordat drept credit fiscal la calculul 1mpoz1tulu1 pe vemt fi ~ ra.Li: dijl __ ~i;: ~("' z\ 
SUA a Deţinătorului din SUA şi îl poate îndreptăţi pe deţinător săi se restituie impozitul, cu condiţi a )B!ltţ "'.••·: . t) 
informaţiile solicitate să fie furnizate la timp către IRS. Deţinătorii din SUA trebuie să îşi consulte co ltanţi'i'..,0A: /!/ 
fiscali cu privire Ia aplicarea obligaţiei de raportare a informaţiilor şi cu privire Ia regulile care • y ' 
impozitul cu reţinere la sursă de siguranţă. ---~c.-,- ' 

COMENTARIILE DE MAI SUS REPREZINTĂ UN REZUMAT GENERAL ŞI NU ACOPERĂ TOATE 
ASPECTELE FISCALE CARE AR PUTEA FI IMPORTANTE PENTRU UN ANUMIT INVESTITOR. UN 
POTENŢIAL INVESTITOR TREBUIE SĂ SE CONSULTE CU CONSULTANTUL SĂU FISCAL CU 
PRIVIRE LA IMPLICAŢIILE FISCALE PARTICULARE GENERATE DE INVESTIŢIA ÎN ACŢIUNI, 
ŢINÂND CONT DE CIRCUMSTANŢELE UNICE CARACTERISTICE POTENŢIALULUI CUMPĂRĂTOR. 
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SUBSCRIERE ŞI VÂNZARE 

Prezentarea generală a Ofertei 

Acţionarii Vânzători vor oferi împreună un număr maxim de 383 .791.140 Acţiuni Oferite. Prin vânzarea 
Acţiunilor Oferite în conformitate cu Oferta, se preconizează că Acţionarii Vânzători vor încasa, în total , 
2.371.829.245,20 RON (presupunând că Preţul de Ofertă este stabilit la Preţul Maxim de Ofertă şi mărimea 

Ofertei este stabilită la valoarea mărimii maxime a Ofertei şi că nu se exercită Opţiunea de Supraalocare) fără a 
lua în calcul comisioanele şi cheltuielile. Având în vedere acest lucru, comisioanele totale de intermediere, 
cheltuielile datorate de Acţionarii Vânzători în legătură cu Oferta sunt estimate a fi de aproximativ 
84,8 milioane RON . Societatea nu va încasa direct niciun fel de venituri din Ofertă. 

Anumite restricţii care se aplică distribuirii acestui document şi Acţiunilor Oferite care sunt vândute în baza 
Ofertei în jurisdicţii din afara României sunt descrise mai jos. 

Închiderea cu succes a Ofertei va depinde, printre altele, de stabilirea Preţului de Ofertă şi de deciziile fiecăruia 
dintre Societate, Acţionarii Vânzători ş i Coordonatorii Globali (En. ,,Joint Global Coordinators") privind 
abordarea în legătură cu Oferta. De asemenea, va fi condiţionată de îndeplinirea condiţiilor prevăzute în 
Contractul de Intermediere, inclusiv condiţia privind lipsa încetării Contractului de Intermediere. Informaţii 
suplimentare cu privire la Contractul de Intermediere sunt prevăzute în secţiunea "Subscriere şi 

Vânzare- Contracte de Intermediere". 

Drepturile aferente Acţiunilor Oferite vândute conform Ofertei, inclusiv orice Acţiuni vândute potrivit Opţiunii 
de Supraalocare vor fi aceleaşi în toate privinţele . Acţiunile Oferite sunt vândute în mod liber în conformitate 
cu Actul Constitutiv (cu respectarea regulilor aplicabile pe piaţa reglementată la vedere administrată de Bursa 
de Valori Bucureşti şi a regulilor de compensare şi decontare ale Depozitarului . 

Subscrierile pentru Acţiunile Oferite în cadrul Tranşei Investitorilor de Retail pot fi depuse între 2 iulie 2018 şi 

16 iulie 2018 inclusiv, şi anume în 11 (unsprezece) Zile Lucrătoare (,, Perioada de Ofertă") . În sensul prezenţei 
secţiuni, ,,Zile Lucrătoare" înseamnă o zi în care sistemul bancar românesc, precum şi sistemul de 
tranzacţionare al Bursa de Valori Bucureşti sunt deschise şi îşi desfăşoară activitatea. Acţionarii Vânzători pot 
extinde Perioada de Ofertă sau pot modifica alte date în legătură cu Oferta, în fiecare caz în conformitate cu 
legea română . 

Aloc â>'t\~falfÎî6t-Qferite va avea loc, iar Preţul de Ofertă şi numărul final al Acţiunilor Oferite alocate va fi 
an 't j ublif . ţp,j~. Lucrătoare care urmează ultimei zilei din Perioada de Ofertă care se preconizează a 
su ;-; niJ ~ -~~,1{ '17 f>b1 ie 2018 (,,Data Alocării") (a se vedea secţiunea ,,Preţul de Ofertă-Declaraţia privind 
P, w;l" ma,i j.9~). . ,; , 

~ AP~~·vt··~i{)ţ; 2~: .. 

Tra ~cţia în legătui~ cu Acţiunile Oferite va avea loc la data de 17 iulie 2017 (,,Data Tranzacţiei") şi 
trans l~_!W~§l'"'Oferite va fi decontat prin intermediul sistemului Depozitarului Central în termen de două 
Zile Lucrat'crare- de la Data Tranzacţiei (,,Data Decontării") (a se vedea secţiunea "Decontare" de mai jos). 

Mărimea Ofertei, Tranşele Ofertei şi Preţul de Ofertă 

Mărimea Ofertei 

Oferta constă în vânzarea unui număr de până la 383 .791.140 Acţiuni Oferite, din care un număr de pana 
la 356.889.569 Acţiuni oferite de Vimetco şi un număr de până la 26.901.571 Acţiuni oferite de Conef. 

Numărul Acţiunilor Oferite care vor fi efectiv vândute de către Acţionarii Vânzători în Ofertă va fi stabilit de 
comun acord de către Societate şi Acţionarii Vânzători, în consultare cu Coordonatorii Globali (En. ,,Joint 
Global Coordinators") (pe seama şi după luarea în considerare a opiniei Managerilor Asociaţi), la data stabilirii 
Preţului de Ofertă. În plus, Acţionarul cu Opţiune de Supraalocare va pune la dispoziţie un număr suplimentar 
de Acţiuni reprezentând aproximativ 10 la sută din Ofertă (până la 38.379.114 Acţiuni) în conformitate cu 
Opţiunea de Supraalocare descrisă mai jos. 

La stabilirea numărului de Acţiuni Oferite ce vor fi efectiv vândute de Acţionarii Vânzători în cadrul Ofertei şi 

a criteriilor de alocare, vor fi luaţi în considerare mai mulţi factori , inclusiv nivelul şi natură cererii de Acţiuni 
Oferite în timpul procesului de bookbuilding, nivelul cererii în cadrul Tranşei Investitorilor de Retail , condiţiile 
de piaţă predominante şi obiectivul privind dezvoltarea unei pieţe secundare ordonate pentru Acţiunile Oferite. 
Numărul de Acţiuni Oferite ce vor fi efectiv vândute de Acţionarii Vânzători în cadrul Ofertei va fi determinat 
la un nivel stabilit în conformitate cu aceste criterii, luând în considerare manifestările de interes exprimate 
(înainte sau după orele şi/sau datele indicate) şi va fi anunţat prin Declaraţia privind Preţul (a se vedea 
secţiunea „Preţul de Ofertă-Declaraţia privind Preţul") . 
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În cazul în care numarul de Acţiuni Oferite care vor fi efectiv vândute este mai mic 383,791 ,140 Acţiuni 
Oferite, Acţiunile deţinute de către Conef vor fi alocate cu prioritate şi abia apoi vor fi alocate Acţiunile oferite 
de Vimetco. 

Tranşele Ofertei 

Orice investitor, persoană fizică sau juridică (cu sau fără personalitate juridică), poate part1c1pa în cadrul 
Ofertei, cu excepţia acelor investitori ale căror subscrieri în cadrul Ofertei ar constitui încălcări ale oricărei 
legislaţii aplicabile (inclusiv cu excepţia persoanelor care nu au împlinit încă vârsta de 18 ani). Investitorii care 
intenţionează să subscrie Acţiuni Oferite trebuie să cunoască şi să respecte legile, restricţiile şi limitările 

aplicabile Ofertei în jurisdicţiile în care se află, precum şi restricţiile şi limitările prevăzute mai jos. Prin 
cumpărarea Acţiunilor Oferite, investitorii îşi asumă orice răspundere în situaţia în care o astfel de cumpărare 
este considerată ilegală în ţara lor de reşedinţă . 

Oferta este Împărţită În două tranşe: 

(I) Tranşa Investitorilor Instituţionali , care va fi adresată (i) anumitor Investitori Calificaţi şi altor investitori 
eligibili din afara Statelor Unite în bază Regulamentului S şi (ii) în Statele Unite, doar persoanelor care 
sunt în mod rezonabil considerate a fi investitori instituţionali calificaţi (QIB) în baza Regulii 144A sau a 
unei alte excepţii de la, sau în cadrul unei tranzacţii care nu face ,obiectul, cerinţelor de înregistrare 
prevăzute de Legea Valorilor Mobiliare ("Investitorii Instituţionali") , care va consta într-un număr iniţial 
de 326.222.469 Acţiuni Oferite, reprezentând 85 la sută din numărul iniţial de Acţiuni Oferite; şi 

(2) Tranşa Investitorilor de Retail , care va fi adresată Investitorilor de Retail prin ofertă publică în România, 
care va consta într-un număr iniţial de 57.568 .671 Acţiuni Oferite, reprezentând 15 la sută din numărul 
iniţial de Acţiuni Oferite. 

in sensul prezentului Prospect: 

„Investitori Calificaţi" înseamnă investitori profesionişti definiţi astfel în Secţiunea I a Anexei II la 
Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European şi Consiliului privind pieţele instrumentelor financiare ş~i --c::-:::-,-:--~ 

modificare a Directivei 2002/92/CE şi a Directivei 2011 /61/UE (modificată) ; <:>.;;..s\\?RAV!>o'Y,-:-
'?" ''l;'.(' 

,, Investitori de Retail" înseamnă orice persoană fizică sau entitate ( cu sau fără personalitate juridi cal:\ flP ",~- rt• ·-:,, 
intră în categoria Investitorilor Instituţionali" . ~ NP,1 . :D ,,;'" t; 
Orice număr suplimentar de Acţiuni Oferite care ar putea fi oferite spre vânzare în cadrul Ofertei c ~,2~JifQ;3.-\·: /( 
exercitării Opţiunii de Supraalocare va fi alocat între Tranşa Investitorilor Instituţionali şi Tranşa lnv titorilor :,, 
de Retail la libera alegere a Societăţii şi Acţionarilor Vânzători , în urma consultării cu Coordonatorii ·iii tN;:..,...-,'./ 
(En. ,,Joint Global Coordinators") (pe seama Managerilor). 

La Data Alocării , un procent de până la 5 (cinci) la sută din numărul iniţial de Acţiuni Oferite va putea fi 
realocat din Tranşa Investitorilor Instituţionali în Tranşa Investitorilor de Retail la libera alegere a Societăţii şi 
Acţionarilor Vânzători, în urma consultării cu Coordonatorii Globali (En. ,,Joint Global Coordinators") (pe 
seama şi după luarea în considerare a opiniei Managerilor Asociaţi) . Acţiunile Oferite vor putea fi realocate din 
Tranşa Investitorilor de Retail în Tranşa Investitorilor Instituţionali. A se vedea secţiunea „Subscriere şi 

Vânzare-Alocare". 

O realocare între tranşe nu va necesita şi nici nu va fi considerată drept un amendament adus Prospectului . 

Acţiunile Oferite ce sunt oferite în cadrul fiecăreia dintre tranşele ofertei menţionate mai sus fac parte din 
aceeaşi clasă, sunt supuse aceluiaşi regim juridic şi conferă aceleaşi drepturi şi obligaţii deţinătorilor acestora. 

Nu există tranşe rezervate în mod special pentru anumite pieţe . 

Preţul de Ofertă 

Preful Maxim de Ofertă şi Preţul de Ofertă 

Se intenţionează ca Preţul de Ofertă să nu fie mai mare decât Preţul Maxim de Ofertă, respectiv, 6, 18 RON per 
Acţiune Oferită. 

Preţul de Ofertă va fi stabilit de comun acord de către Societate şi Acţionarii Vânzători, în consultare cu 
Coordonatorii Globali (En. ,,Joint Global Coordinators") (pe seama Managerilor), după finalizarea unui proces 
de bookbuilding destinat participanţilor în Tranşa Investitorilor Instituţionali . 
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În cadrul procesului de bookbuilding, Managerii vor solicita potenţialilor investitori să îşi exprime interesul 
pentru achiziţionarea Acţiunilor Oferite în cadrul Tranşei Investitorilor Instituţionali. Potenţialilor participanţi în 
Tranşa Investitorilor Instituţionali li se va cere să precizeze numărul de Acţiuni Oferite pe care ar fi dispuşi să 
le achiziţioneze şi preţul aferent acestora. Nu există un număr maxim sau minim de Acţiuni Oferite care pot fi 
subscrise în cadrul Tranşei Investitorilor Instituţionali. Respectivul număr de Acţiuni Oferite şi preţul la care 
investitorii respectivi îşi exprimă interesul să le achiziţioneze vor fi înregistrate într-un registru administrat de 
Manageri (,,Registrul"). Managerii nu intenţionează să facă public conţinutul Registrului, nici orice alte 
informaţii referitoare la subscrierile pentru Acţiunile Oferite de către participanţii din Tranşa Investitorilor 
Instituţionali (inclusiv, însă fără a se limita la, nivelul subscrierilor). 

Mai mulţi factori vor fi luaţi în considerare la stabilirea Preţului de Ofertă, a mărimii Ofertei finale şi a 
criteriilor de alocare, inclusiv nivelul şi natura cererii de Acţiuni Oferite în timpul procesului de bookbuilding, 
nivelul cererii în cadrul Tranşei Investitorilor de Retail, condiţiile de piaţă existente şi obiectivul privind 
dezvoltarea unei pieţe secundare ordonate pentru Acţiunile Oferite. Preţul de Ofertă va fi stabilit luând în 
considerare manifestările de interes exprimate (înainte sau după orele şi/sau datele indicate) şi va fi anunţat prin 
Declaraţia privind Preţul (a se vedea secţiunea ,,Declaraţia privind PreţuI' ' de mai jos). 

Investitorii de Retail trebuie să subscrie pentru Acţiunile Oferite la preţul fix de 6, 18 RON (respectiv, Preţul 
Maxim de Ofertă). 

Investitorii de Retail au dreptul la o reducere de 7 (şapte) la sută din Pteţul de Ofertă pentru subscrierile 
efectuate în mod valabil în primele 4 (patru) Zile Lucrătoare din Perioada de Ofertă (respectiv, până la 5 iulie 
20 I 8, inclusiv) . 

Aplicarea reducerii pentru Acţiunile Oferite cumpărate în cadrul Tranşei Investitorilor de Retail va depinde de 
momentul înregistrării ordinului de tranzacţionare în sistemul de tranzacţionare al Bursei de Valori Bucureşti. 
Ca urmare a acestei reduceri , Preţul de Ofertă pe Acţiune Oferită, pentru subscrierile efectuate de Investitorii de 
Retail pe parcursul Perioadei de Ofertă, poate fi mai mic decât limita inferioară a Intervalului Preţului de 
Ofertă . Acest lucru nu va necesita şi nici nu va fi considerat drept un amendament adus Prospectului . 

În cazul în care preţul rezultat în urmă aplicării reducerii pentru Investitori de Retail nu este un pas de preţ 
permis de sistemul Bursei de Valori Bucureşti, preţul redus pe Acţiune Oferită va fi aproximat la pasul de preţ 
imediat superior ce poate fi acceptat în sistemul Bursei de Valori Bucureşti (astfel încât a doua zecimală este 
fie _o fie \k~~~ipanţ_ii în Tran7a Investitorilor I~stituţionali !şi . pot i?dica interesul pentru achiziţi~na~e~ 
Acţ1 1 f Ofeni't0~ once preţ pană la Preţul Maxim de Oferta (111clus1v). Pasul de preţ aferent expnmam 
int ului i i:.,r,_c~~ ~~estitorii Instituţionali pentru Acţiunile Oferite este de 0,05 RON. 

În 1§.-ar$\ri'1î?srl;~ril tjf,.;de Retail, Acţiunile Oferite vor fi vândute la Preţul de Ofertă (dacă este cazul, redus 
ast CIJ,\lpfijW°!pi,1văj,1/t prin termenii prezentului Prospect) . 

V-: -•\ / 

În " tisa Investitorilor Institutionali, Actiunile Oferite vor fi vândute la Pretul de Ofertă, dar numai acelor 
Investit ·• · J\ţr6~ali care şi~au exprim.at interesul de a cumpăra Acţiunile Oferite la un preţ cel puţin egal 
cu, sau mai mare decât, Preţul de Ofertă. 

Plata respectivului preţ de subscriere pentru Acţiunile Oferite de către Investitorii de Retail trebuie efectuată 
conform secţiunii „Subscriere şi Vânzare-Tranşa Investitorilor de Retail", iar plata preţului de subscriere 
pentru Acţiunile Oferite de către Investitorii Instituţionali trebuie efectuată conform secţiunii „Subscriere şi 

Vânzare-Tranşa Investitorilor Instituţionali". 

Comisioanele bancare sau orice alte taxe, inclusiv orice alte com1s10ane aplicabile de către instituţiile pieţei 

relevante, referitoare la plata Preţului de Ofertă vor fi suportate separat de investitori . Astfel de taxe nu pot fi 
cuantificate de Societate, Acţionarii Vânzători sau de Manageri. Investitorii nu vor suporta niciun fel de costuri 
sau taxe suplimentare în legătură cu depunerea subscrierilor pentru Acţiunile Oferite, cu excepţia costurilor 
(dacă există) de deschidere şi administrare a unui cont de valori mobiliare (dacă respectivul investitor nu deţine 
deja un cont) şi a oricăror comisioane ale brokerilor datorate în baza oricăror contracte relevante sau potrivit 
oricăror regulamente emise de entitatea care acceptă astfel de subscrieri. 

Dacă Preţul de Ofertă (redus sau nu, după cum este cazul) este mai mic decât preţul plătit de un Investitor de 
Retail pentru fiecare Acţiune Oferită subscrisă, respectivului Investitor de Retail i se va restitui o sumă egală cu 
diferenţa dintre: 

(i) preţul total plătit în avans de respectivul Investitor de Retail pentru Acţiunile Oferite pe care le-a 
subscris ; şi 
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(ii) numărul Acţiunilor Oferite vândute respectivului investitor înmulţit cu Preţul de Ofertă (redus sau nu, 
după cum este cazul). 

Fiecăruia dintre investitorii care au subscris Acţiuni Oferite în cadrul Ofertei îi va fi restituită întreaga sumă 
plătită în avans de respectivul investitor pentru Acţiunile Oferite, dacă: 

(iii) Oferta nu se închide cu succes şi, prin urmare, toate subscrierile sunt respinse; 

(iv) subscrierea unui lnvestitor de Retail nu este validată ; şi/sau 

(v) subscrierea este retrasă în cazul în care este publicat un amendament la prospect în conformitate cu 
prevederile acestui Prospect. 

În orice caz, sumele vor fi rambursate fără dobândă şi nete de orice comisioane de transfer bancar şi orice 
comisioane ale instituţiilor relevante ale pieţei. Respectiva sumă rezultată va fi restituită în contul bancar 
indicat de fiecare investitor în formularul de subscriere depus cu ocazia subscrierii Acţiunilor Oferite, în cadrul 
contractului de servicii de investiţii financiare încheiat (sau în alt mod convenit) cu Managerul relevant sau cu 
Participantul Eligibil (astfel cum este definit mai jos) prin care a subscris, după caz, şi restituirea va fi făcută în 
termen de 5 (cinci) Zile Lucrătoare de la expirarea Perioadei de Ofertă sau de la data la care toate subscrierile 
au fost respinse (ca urmare a faptului că Ofertă nu a fost închisă cu succes) sau la data la care o subscriere este 
retrasă în cazul publicării unui amendament la prospect conform dispoziţiilor prezentului Prospect (după caz). 
Nu se va plăti nicio dobândă investitorilor cu privire la sumele respectiv~. 

Dacă un investitor a indicat mai mult de un cont pentru restituirea oricăror asemenea sume, întreagă sumă poate 
fi restituită doar în unul dintre aceste conturi, la libera alegere a Managerilor sau a Participantului Eligibil 
(astfel cum este definit mai jos), după caz. Plăţile în conturile bancare ale investitorilor se vor efectua prima 
dată către investitorii care au realizat subscrieri valide şi numai ulterior către investitorii care au realizat 
subscrieri nevalabile . Managerii nu vor fi ţinuţi răspunzători în cazul în care respectivele sume nu sunt 
transferate ca urmare a faptului că infonnaţiile puse la dispoziţie de un investitor pentru scopul transferului sunt 
incomplete sau incorecte. 

Declaraţia privind Preţul 

Pretul de Ofertă va fi stabilit de comun acord de către Societate si Actionarii Vânzători , în c are cu 
Co~rdonatorii Globali (En. ,,Joint Global Coordinators") şi va fi a~unţat· la Data Alocării, ,? ~t.·Xte1fit~l 
Declaraţiei privind Preţul. Declaraţia privind Preţul , care va conţine şi numărul Acţiuni . !1 Ofetjtţ, ţ.~c~ 
fiecăreia dintre cele două tranşe ale Ofertei şi, în cazul Tranşei Investitorilor de Retail, fac ,.. ul &,:,.~~ne pir,\ 
rată calculat pentru această tranşă ( dacă este cazul), va fi publicată în format electronic şi , fi litlis~~9tl;>}Jă pe·; 
pagina web a Societăţii la www.alro.ro şi, în România pe paginile web ale Băncii Comercia.fi,.,.._!{~âne S.A. _ la' 
www.bcr.ro, BRD la www.brd.ro şi BTCP la www.btcapitalpartners.ro. De asemenea, Declar}i&-erivin~_pn,:ţul 
va fi depusă la ASF şi Bursa de Valori Bucureşti şi publicată pe pagina de internet a Bursa de Vaîtm·-Bue"lireşti 
la www.bvb.ro. 

În cazul unei modificări a mărimii maxime a Ofertei, toate referinţele din prezentul Prospect la Acţiunile 
Oferite vor fi considerate a fi referinţe la numărul modificat de Acţiuni Oferite şi toate referinţele la Acţiunile 
Supraalocate vor fi considerate a fi referinţe la numărul modificat de Acţiuni Supraalocate. 

Tranşa Investitorilor Instituţionali 

În cadrul Tranşei Investitorilor Instituţionali, Acţiunile Oferite vor fi oferite Investitorilor Instituţionali . 
Anumite restricţii care se aplică distribuirii acestui document şi ofertei şi vânzării Acţiunilor Oferite în 
jurisdicţii din afara României sunt descrise în secţiunea „Restricţii de vânzare şi transfer" . 

Termenul şi data limită pentru exprimarea interesului de achiziţionare a Acţiunilor Ofertei în cadrul Tranşei 
Investitorilor Instituţionali este ultima zi a Ofertei 12:00 (ora României). Fiecare investitor din cadrul Tranşei 
Investitorilor Instituţionali va avea obligaţia de a se angaja să plătească Preţul de Ofertă pentru Acţiunile 

Oferite vândute respectivului investitor în modalitatea indicată de Manageri. 

În cazul în care un Investitor Instituţional a încheiat un contract de servicii de investiţii cu un Manager sau cu 
un afiliat al unui Manager, respectivul Investitor Instituţional poate subscrie în mod valabil pentru achiziţia de 
Acţiuni Oferite în baza ordinelor transmise în cadrul activităţilor de investiţii financiare obişnuite şi prin orice 
mijloace de comunicare prevazute prin contractul respectiv, fără a trebui să mai depună un formular de 
subscriere sau orice documente de identificare. Investitorii Instituţionali care nu au încheiat un contract de 
servicii de investiţii cu un Manager sau cu un afiliat al unui Manager pot subscrie pentru Acţiunile Oferite 
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numai dacă depun un formular de subscriere şi documentele de identificare aplicabile menţionate în sectiunea 
,, Tranşa Investitorilor de Retail-Documentaţia de subscriere" de mai jos. 

Participanţii din Tranşa Investitorilor Instituţionali vor fi notificaţi verbal , prin e-mail sau prin alte mijloace 
convenite cu Managerii (conform termenilor contractului relevant de servicii de investiţii , formularului de 
subscriere sau în altă manieră) cu privire la numărul de Acţiuni Oferite care le-a fost alocat, de îndată ce este 
posibil după stabilirea preţului şi finalizarea procesului de alocare. Fiecare potenţial investitor din Tranşa 
Investitorilor Instituţionali se va angaja contractual să achiziţioneze numărul de Acţiuni Oferite alocate acestuia 
la Preţul de Ofertă şi, în măsura maximă permisă de lege, se va considera că a fost de acord că nu va putea 
exercita niciun drept de a anula sau de a înceta sau, sub rezerva oricăror drepturi de retragere statutare, de a se 
retrage în alt mod din, acest angajament. 

Valoarea Acţiunilor Oferite alocate unui Investitor Instituţional trebuie să fie garantată după cum unnează : 

(i) prin ordinul de plată care evidenţiază faptul că preţul aferent Acţiunilor Oferite alocate a fost transferat în 
Conturile Colectoare în RON (astfel cum acest termen este definit mai jos), cu menţiunea că această sumă 
să crediteze Contul de Colectare în RON anterior 18:00 ( ora României) în ultima zi a Perioadei de Ofertă. 

Conturile Colectoare pentru subscrierile pentru Acţiunile Oferite sunt conturile bancare în RON având: 

IBAN RO36RNCB0002B00 I 08104762, deschis la BCR, dacă subscrierea se face prin BCR; 

IBAN RO52BRDE427SV00624894270, deschis la BRD-Gr,oupe Societe Generale S.A. , dacă 

subscrierea se face prin BRD; si 

IBAN RO73BTRL0I30120292569000, deschis la Banca Transilvania S.A., dacă subscrierea se face 
prin BT Capital Partners S.A. şi Banca Transilvania S.A. (,,Conturile Colectoare"). 

Ordinul de plată trebuie să conţină codul unic de înregistrare şi denumirea Investitorului Instituţional. 

Investitorii trebuie să ia în considerare şi eventualele comisioane de transfer şi, dacă este cazul , comisioanele de 
deschidere/de administrare a conturilor. Depunerea de numerar direct în Conturile Colectoare nu este acceptată. 

Sumele transferate de Investitorii Instituţionali , reprezentând valoarea Acţiunilor Oferite alocate, nu vor fi 
purtătoare de dobândă în favoarea respectivilor Investitori Instituţionali. 

Niciun Manager nu va fi răspunzător dacă, din motive independente de controlul acestuia, Conturile Colectoare 
nu sunt efectiv creditate cu sumele reprezentând valoarea subscrierilor cel mai tarziu la ora 18:00 (ora 
României) în ultima zi a Perioadei de Ofertă. 

(ii) printr-o declaraţie privind angajamentul de decontare emisă de agentul custode care îşi asumă răspunderea 
pentru decontare; 

(iii) o garanţie emisă de o institutie de credit din Uniunea Europeană în scopul acoperirii riscului de decontare 
asumat de catre Managerul relevant; sau 

~ (ţv) printr-o declaraţie privind angajamentul de decontare emisă de Managerul relevant sau de un afiliat al 
~ ~ respectivului Manager care îşi asumă răspunderea pentru decontare confonn limitelor aplicabile. 
Y,, I. ·. 

~~¾,anţia va include orice comisioane aplicabile impuse de instituţiile de piaţă. 

Tranşa Investitorilor de Retail 

Informaţii generale 

Tranşa Investitorilor de Retail se adresează exclusiv Investitorilor de Retail din România. 

Subscrierile pentru Acţiunile Oferite în cadrul Tranşei Investitorilor de Retail pot fi efectuate pe parcursul 
Perioadei de Ofertă, de la data de 2 iulie 2018 până la data de 16 iulie 2018, şi anume în 11 (unsprezece) Zile 
Lucrătoare, în fiecare Zi Lucrătoare în timpul programului de lucru al Managerilor sau al Participanţilor 

Eligibili (astfel cum este definit mai jos), după caz, în timpul programului de lucru, dar nu mai târziu de ora 
16:45 (ora României), şi între orele 9:00 şi 12:00 (ora României) în ultima zi a Perioadei de Ofertă . 

Investitorii de Retail pot subscrie pentru Acţiunile Oferite prin intermediul: 

BCR-la sediul său din Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, 030016, Bucureşti , România şi la unităţile de 
la adresele menţionate în Anexa A; 

BRD-la sediul său din Tunul BRD, Bd. Ion Mihaiache nr. 17, Sector I , O 11171 , Bucureşti, România şi la 
unitatile de la adresele menţionate în Anexa A; 
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BTCP-la sediul său din Str. Constantin Brancuşi nr. 74-76, parter, Cluj-Napoca, judeţul Cluj , România şi 
la unităţile BTCP şi Banca Transilvania S.A. de la adresele menţionate în Anexa A; 

RCB-cu sediul în Tegetthoffstrasse I, I O I O Viena, Austria, exclusiv pentru Investitorii de Retail care au 
încheiat deja un contract de servicii de investiţii valabil cu RCB; şi 

Ia sediile autorizate ale oricărui Participant Eligibil (astfel cum este definit mai jos). 

Participanţi Eligibili ("Participanţi Eligibili") înseamnă orice intennediari (alţii decât Managerii), care sunt 
societăţi de investiţii sau instituţii de credit calificate ca participanţi la sistemul de tranzacţionare al Bursei de 
Valori Bucureşti şi care (i) au semnat un angajament irevocabil şi necondiţionat privind respectarea dispoziţiilor 
din prezentul Prospect şi a legii aplicabile, în forma pusă la dispoziţie de BCR (,,Scrisoarea de Angajament") 
şi (ii) au depus Scrisoarea de Angajament la BCR în forma convenită cu aceasta. O listă a Participanţilor 

Eligibili va fi publicată pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucureşti www.bvb.ro. 

Participanţii Eligibili nu pot accepta, înregistra, procesa şi valida subscrierile pentru Acţiunile Oferite înainte de 
semnarea şi depunerea la BCR a Scrisorii de Angajament. Fiecare Participant Eligibil trebuie să se conformeze 
şi să se asigure că sistemele sale interne îi permit să se conformeze cerinţelor prevăzute în acest Prospect 
inclusiv, fără a se limită la, cerinţele privind disponibilitatea fondurilor şi decontarea tranzacţiilor derulate în 
urma acceptării subscrierilor de către respectivul Participant Eligibil. Managerii nu vor fi răspunzători în cazul 
nerespectării oricăreia dintre cerinţele prezentului Prospect de către oricare dintre Participanţii Eligibili . 

Orice subscriere/ordin de cumpărare prin participanţi care nu sunt Participanţi Eligibili nu va fi luată în 
considerare şi Societatea, Acţionarii Vânzători şi Managerii nu vor fi răspunzători pentru nicio astfel de 
subscriere/ordin de cumpărare. 

Ordinele de tranzacţionare corespunzătoare fiecărei subscrieri de Acţiuni Oferite făcute de Investitorii de Retail 
vor fi înregistrate, în timpul Perioadei de Ofertă, în sistemul Bursei de Valori Bucureşti dedicat ofertelor 
publice, de către Manageri sau de către Participantul Eligibil care a primit şi validat respectiva subscriere, 
după caz. 

O subscriere pentru Acţiunile Oferite în cadrul Tranşei Investitorilor de Retail înseamnă că investitorul 
subscriitor este de acord să achiziţioneze Acţiunile Oferite la Preţul de Ofertă (sub rezerva oricărei reduceri 
aplicabile astfel cum este prevăzută în secţiunea „Subscriere şi Vânzare-Mărimea Ofertei, Tranşele Ofertei şi 
Preţul de Ofertă-Preţul de Ofertă") . Fiecare investitor trebuie să se conformeze controalelor corespunzătoare în 
materie de spălare a banilor solicitate de Managerul relevant sau de Participantul Eligibil prin intermediul 
căruia a subscris Actiunile Oferite. 1c, s\ll'RAvi:,~..____ 

' '1 <~, 

La momentul ef~ctuării subscrierii, fieca~e _ Investitor de . Ret~il ~a avea,_ de as:menea, o~li_gaţia ţ as~f~ţ!} '\\ 
de a garanta, pnntre altele, că nu se afla m Statele Unite ş1 ca nu acţ10neaza pentru nic10 p ev· a~fiaffittm t' 
Statele Unite. ~ APROB,:\T 

~ . . / 
Partic~panţii ~lig_ibili pot pre~ăti anumite materiale ~entru distr!buire_ sau p_o~- fumiza în alt mod . fo~ ~!\~. ~sal})' 
sfatun lnvest1tonlor de Retail, sub rezerva prevederilor termenilor ş1 cond1ţ11lor aferente Tranşei ln st11o:Hl6r 
de Retail (ale căror detalii suplimentare sunt prevăzute în secţiunea „Subscriere şi Vânzare-Termenii şi 

Condiţiile aferente Tranşei Investitorilor de RetaiI"). Orice astfel de materiale, informaţii sau sfaturi sunt 
exclusiv responsabilitatea Participanţilor Eligibili şi nu vor fi revizuite sau aprobate de niciunul dintre 
Manageri, Acţionarii Vânzători sau Societate. Orice răspundere în legătură cu astfel de documente va fi doar în 
sarcina Participanţilor Eligibili . 

Se va considera ca fiecare investitor care subscrie pentru Acţiunile Oferite în cadrul Tranşei Investitorilor de 
Retail, prin depunerea unei subscrieri pentru Acţiunile Oferite, a confirmat şi a fost de acord că respectivul 
investitor nu se poate baza pe informaţii sau declaraţii, altele decât cele conţinute de acest Prospect, Declaraţia 
privind Preţul sau orice amendament la prospect, că, în cazul în care legile oricărei jurisdicţii în afara României 
sunt aplicabile contractului respectivului investitor cu Managerul sau cu Participantul Eligibil prin care s-a făcut 
subscrierea pentru Acţiunile Oferite, respectivul investitor a respectat toate acele legi şi Societatea, Acţionarii 
Vânzători sau Managerii nu vor încalca nicio lege din nicio jurisdicţie în afara României ca urmare a 
drepturilor şi obligaţiilor respectivului investitor care rezultă din respectivul contract al investitorului, şi că 

informaţiile personale ale respectivului investitor pot fi deţinute sau utilizate de Manager sau de Participantul 
Eligibil prin care se face subscrierea, de Acţionarii Vânzători sau de Societate în scopuri legate de Ofertă, care 
pot include furnizarea datelor sale către terţe părţi pentru a efectua verificări ale referinţelor privind creditele 
anterioare, verificări în materie de spălare a banilor şi pentru depunerea unor declaraţii fiscale, precum şi pentru 
păstrarea unei evidenţe a subscrierilor în baza Ofertei pentru o perioadă de timp rezonabilă. 
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Proceduri de subscriere 

Prin subscrierea Acţiunilor Oferite în Tranşa Investitorilor de Retail, fiecare Investitor de Retail confirmă că a 
citit acest Prospect, că a acceptat în mod necondiţionat termenii şi condiţiile prevăzute în acest Prospect şi că a 
efectuat subscrierea pentru Acţiunile Oferite în conformitate cu termenii incluşi în acest Prospect şi garantează 
faţă de Acţionarii Vânzători , Societate şi Manageri că este un investitor care poate subscrie în mod legal 
Acţiunile Oferite (fără a fi supus niciunor restricţii sau limitări) în jurisdicţia sa de reşedinţă . Nicio subscriere 
efectuată cu încălcarea prezentului Prospect sau a legislaţiei aplicabile nu va fi considerată valabilă şi va fi 
anulată . 

Se va considera că Investitorii de Retail au investit exclusiv pe baza Prospectului , împreună cu orice modificări 
ale acestuia şi a subscrierii lor pentru Acţiunile Oferite. 

Investitorii de Retail pot efectua una sau mai multe subscrieri pentru Acţiunile Oferite, în conformitate cu 
procedurile prevăzute în acest document. 

În Tranşa Investitorilor de Retail , numărul minim de Acţiuni Oferite care pot fi subscrise de către un Investitor 
de Retail este de 100. 

Subscrierea Acţiunilor Oferite de către Investitorii de Retail se face prin depunerea unui formular de subscriere, 
împreună cu dovada plăţii şi documentele cerute pentru subscriere (a se vedea secţiunea „Subscriere şi 

Vânzare-Tranşa Investitorilor de Retail-Documentaţia de Subscriere" ). Formularul de subscriere va fi 
disponibil la locaţiile menţionate în Anexa A-Reţeaua de distribuţie peniru Investitorii de Retail la prezentul 
Prospect, la sediile autorizate ale Participanţilor Eligibili sau la alte locaţii comunicate de Manageri sau de 
respectivul Participant Eligibil. 

Dacă un Investitor de Retail a încheiat un contract de servicii de investiţii financiare cu un Manager prin care 
pot fi efectuate subscrieri în Tranşa Investitorilor de Retail în confonnitate cu acest Prospect sau cu un 
Participant Eligibil, după caz, acest investitor poate subscrie în mod valabil Acţiunile Oferite în baza ordinelor 
date potrivit respectivului contract şi prin orice mijloace de comunicare prevăzute în acesta, însoţite de Dovada 
Plăţii pentru Investitorii de Retail, fără a fi necesar să depună vreun formular de subscriere sau alte documente 
menţionate mai jos în secţiunea „Documentaţia de Subscriere", cu excepţia cazului în care au survenit orice 
modificări în legătură cu datele sale de identificare de la data ultimei actualizări transmise Managerului sau 
Participantului Eligibil relevant, după caz. 

Subscrierile de Acţiuni Oferite nu vor fi validate dacă : 

suma transferată în Conturile Colectoare sau indicată în angajamentul de decontare sau scrisoarea de 
garanţie bancară este mai mică decât numărul de Acţiuni Oferite subscrise de respectivul Investitor de 
Retail înmulţit cu Preţul Maxim de Ofertă ; sau 

~ • procedurile de subscriere nu au fost respectate . 
~l ' / %. S4i~_şctierile efectuate de Investitorii de Retail vor fi înregistrate, pe parcursul Perioadei de Ofertă, în sistemul 

~~hectronic al 'Bursei de Valori Bucureşti, în segmentul „Piaţa Ofertelor Publice" de către Managerul sau 
t_ icipantul Eligibil, după caz, care a primit şi a validat respectiva subscriere. Subscrierea trebuie să fie 

însoţită de documentele de subscriere (dacă este cazul) şi de unul dintre documentele unnătoare (fiecare 
reprezentând o „Dovadă a Plăţii pentru Investitorii de Retail"): 

I . Dovada plăţii sumei egale cu Preţul Maxim de Ofertă înmulţit cu numărul de Acţiuni Oferite indicat în 
subscrierea efectuată de investitorul relevant prin: 

(a) transfer bancar în Conturile Colectoare 

(i) având IBAN RO52BRDE427SV00624894270, deschis la BRD, dacă subscrierea se face 
prin BRD; 

(ii) având IBAN RO36RNCB0002B00 108 !04 762, deschis la BCR, dacă subscrierea se face 
prin BCR; 

(iii) având IBAN RO73BTRL0130120292569000, deschis la Banca Transilvania S.A., dacă 

subscrierea se face prin BTCP sau prin Banca Transilvania S.A. ; 

(b) transfer bancar sau în numerar, dacă subscrierea se face printr-un Participant Eligibil, în funcţie de 
procedurile interne ale respectivilor Participanţi Eligibili, după caz, astfel cum sunt comunicate de 
către fiecare Participant Eligibil Investitorilor de Retail; sau, dacă este cazul, 
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(c) transfer bancar, în contul de client deschis la Managerul sau Participantul Eligibil relevant prin care 
se face subscrierea pentru Acţiunile Oferite, în cazul în care respectivul investitor a încheiat un 
contract de servicii de investiţii financiare valabil cu respectivul Manager sau Participant Eligibil, 

cu condiţia ca respectivul Cont Colector să fie creditat cel târziu la oră 18:00 ( ora României) în 
ultima Zi Lucrătoare din Perioada de Ofertă. 

În cazul în care banii sunt transferaţi într-un Cont Colector, ordinul de plată corespunzător trebuie să cuprindă 
codul numeric personal/seria paşaportului/codul de identificare al Investitorului de Retail. Sumele transferate de 
Investitorul de Retail în contul bancar sau în contul de client nu vor fi purtătoare de dobândă în favoarea 
respectivului investitor. 

O subscriere a unui Investitor de Retail pentru achiziţionarea Acţiunilor Oferite nu poate fi acoperită printr-o 
combinaţie de sume disponibile în contul(urile) de client şi de ordine de plată direct într-un cont bancar pentru 
sumele rămase. Numerarul existent în contul de client deschis la un Manager sau Participant Eligibil care este 
destinat plăţii Acţiunilor Oferite nu poate fi utilizat de Investitorul de Retail pentru alte tranzacţii. 

Combinarea mai multor ordine de plată pentru o singură subscriere validă nu este permisă. Preţul pentru 
Acţiunile Oferite cumpărate nu include comisioanele bancare sau alte taxe aplicabile, inclusiv orice comisioane 
sau taxe aplicabile ale instituţiilor relevante ale pieţei de capital. Investitorii trebuie să aibă în vedere taxele 
aplicabile transferurilor bancare şi durata acestora . 

Managerii nu vor fi ţinuţi răspunzători dacă, din motive independente de aceştia, banca relevantă sau contul sau 
conturile de client nu sunt efectiv creditate cu sumele reprezentând valoarea subscrierilor până la ora 18:00 (ora 
României) în ultima Zi Lucrătoare din Perioadă de Ofertă; sau 

2. o declaraţie privind angajamentul de decontare emisă de agentul custode care îşi asumă răspunderea pentru 
decontare; sau 

3. scrisoare de garanţie bancară emisă de o instituţie de credit din Uniunea Europeană în scopul acoperirii 
riscului de decontare asumat de Managerul sau de Participantul Eligibil, după caz, prin care s-a făcut 
subscrierea; sau 

4. declaraţie scrisă din partea Managerului sau Participantului Eligibil, după caz, prm care s-a făcut 

subscrierea, care îşi asumă răspunderea pentru decontarea sumei reprezentând valoarea subscrierii, în 
confonnitate cu limitările prevăzute de ASF. 

Subscrierile pentru achiziţionarea Acţiunilor Oferite vor fi luate în considerare numai pentru suma efectiv 
transferată în Contul Colector relevant sau în contul (conturile) de client respective sau menţ~, mod 
valabil în angajamentele menţionate la punctele (2}-(4) de mai sus. A;<i-1)":' A'¾-., 

/4/ V 1>' 

Dacă suma transferată de un Investitor de Retail în Contul Colector relevant sau în contul ~jint]t~$,~e;:'ţJie~~ 
respectiv(e) sau menţionată în angajamentele prevăzute la punctele (2)-{4) de mai sus e~~ ~a~ ţn'âf~?ecâţ / 
Preţul Maxim de Ofertă înmulţit cu numărul de Acţiuni Oferite menţionat de către Inves t,2&! di ~~il #;1/ 
respectivul ordin de subscriere, subscrierea va fi validată numai pentru numărul de Acţiuni O :.it}, menţion.af fin 

respectivul formular/ordin. ..:r:·:?L 1 · 

Dacă suma transferată de un Investitor de Retail în Contul Colector relevant sau în contul (conturile) de client 
respective sau menţionată în angajamentele prevăzute la punctele (2}-( 4) de mai sus este mai mică decât Preţul 
Maxim de Ofertă înmulţit cu numărul de Acţiuni Oferite menţionat de către Investitorul de Retail în respectivul 
ordin de subscriere, sau dacă procedurile de subscriere din prezentul document nu au fost respectate, 
subscrierea respectivului Investitor de Retail va fi invalidată pentru numărul total de Acţiuni Oferite subscrise, 
iar investitorului i se va restitui suma transferată în termen de 5 (cinci) Zile Lucrătoare de la închiderea 
Perioadei de Ofertă. 

Subscrierile pentru Acţiunile Oferite care nu sunt validate nu vor fi luate în considerare în procesul de alocare. 

Orice restituiri către investitori se vor efectua fără acordarea de dobânzi şi vor fi nete de orice comisioane de 
transfer bancar şi orice comisioane aplicabile ale instituţiilor pieţei, în contul bancar precizat de fiecare 
investitor în formularul de subscriere depus în legătură cu achiziţionarea Acţiunilor Oferite, în contractul de 
servicii de investiţii financiare sau agreat în alt mod cu Managerul sau cu Participantul Eligibil prin care s-a 
făcut subscrierea, după caz. Nu se va plăti nicio dobândă investitorilor cu privire la sumele respective. Dacă un 
investitor a indicat mai mult de un cont pentru restituirea oricăror asemenea sume, întreagă sumă poate fi 
restituită doar în unul dintre conturile indicate de investitor, la libera alegere a Managerului sau Participantului 
Eligibil. 
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Preţul Acţiunilor Oferite nu include comisioanele bancare sau alte taxe aplicabile. Investitorii trebuie să aibă în 
vedere taxele aplicabile transferurilor bancare ş i durata acestora. 

Documentaţia de subscriere 

În toate celelalte situaţii în care un Investitor de Retail nu a încheiat un contract de servicii de investiţii 
financiare cu un Manager prin care pot fi efectuate subscrieri în Tranşa Investitorilor de Retail în conformitate 
cu acest Prospect sau cu un Participant Eligibil , după caz, acest investitor poate subscrie în mod valabil pentru 
achiziţionarea Acţiunilor Oferite prin completarea şi semnarea unui fornmlar de subscriere, în 2 (două) 

exemplare originale, însoţit de Dovada Plăţii pentru Investitorii de Retail şi documentele menţionate mai jos . 

Managerul sau Participantul Eligibil, după caz, prin care un investitor subscrie pentru achiziţionarea Acţiunilor 
Oferite poate solicita documente suplimentare necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin privind 
respectarea regulilor de „cunoaştere a clientelei" ş i a procedurilor de identificare a clienţilor, în confonnitate cu 
procedurile sale interne. 

Managerii şi Participanţii Eligibili vor accepta, valida, transmite şi executa ordinele de cumpărare în sistemul 
electronic al Bursei de Valori Bucureşti în confonnitate cu regulile şi reglementările interne privind gestionarea 
riscurilor de decontare şi cu cerinţele prevăzute în prezentul Prospect şi în legislaţia aplicabilă . 

Toate documentele depuse de investitori în legătură cu subscrierea de către aceştia pentru achiziţionarea 

Acţiunilor Oferite vor fi în limba engleză sau în limba română sau vor fi însoţite de o traducere legalizată a 
acestora în limba engleză sau în limba română . 

A. 

B. 

D. 

E. 

Persoane fizice rezidente care subscriu pentru 
Acţiunile Oferite în nume propriu: 

Persoane fizice rezidente care subscriu pentru 
Acţiunile Oferite în numele altor persoane fizice : 

Persoane fizice rezidente incapabile (rară 
discernamant) sau aflate sub curatelă : 

Persoane fizice nerezidente care subscriu pentru 
Acţiunile Oferite în nume propriu: 

Persoane fizice nerezidente care subscriu pentru 
Acţiunile Oferite prin reprezentanţi autorizaţi 
rezidenţi : 
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Carte / buletin de identitate (în original şi copie); 

Paşaport (original şi copie) şi/sau pennis de 
şedere ( original şi copie) 

Carte / buletin de identitate (în original şi copie) 
al reprezentantului şi carte/buletin de identitate 
(copie) al persoanei fizice reprezentate ; 

Procură în fonnă autentică a reprezentantului (în 
original şi copie). 

Carte / buletin de identitate (în original şi copie) 
al persoanei fizice rezidente care subscrie pentru 
persoana fizică reprezentată ş1 carte/buletin de 
identitate (copie) a persoanei incapabile; 

Paşaport (în original şi copie) şi/sau pennis de 
şedere (în original şi copie) al persoanei fizice 
care subscrie pentru achiziţionarea Acţiunilor 

Oferite pentru persoana incapabilă-aplicabil 

doar în cazul cetăţenilor străini ; 

Actul juridic care stabileşte curatela sau, după 
caz, documentul care stabileşte curatela. 

Paşaport şi dovada domiciliului, în cazul în care 
nu este menţionat în paşaport, sau carte/buletin de 
identitate emis de un stat membru al SEE (în 
original şi copie) 

Paşaport şi dovada domiciliului, în cazul în care 
nu este menţionat în paşaport, sau carte/buletin de 
identitate al persoanei fizice reprezentate emis de 
un stat membru al SEE (copie) 

Carte / buletin de identitate al reprezentantului 
autorizat (în original şi copie) 



F. 

G. 

Persoane juridice rezidente care subscriu pentru 
Acţiunile Oferite în nume propriu: 

Persoane juridice nerezidente care subscriu pentru 
pentru Acţiunile Oferite în nume propriu: 
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Procură în formă autentică (şi, dacă este necesar, 
apostilată) pentru reprezentant (copie) 

Certificat de înregistrare eliberat de Registrul 
Comerţului (copie) 

Act constitutiv / statut actualizat (copie conformă 
cu originalul certificată pentru confonnitate cu 
originalul de către reprezentantul legal al 
persoanei juridice) 

Certificat constatator eliberat de Registrul 
Comerţului cu cel mult 30 Zile Lucrătoare 

înainte de data subscrierii (în original) 

Procură / mandat în original pentru persoana sau 
persoanele care semnează formularul de 
subscriere, emis în forma prevăzută de actul 
constitutiv sau dovada că persoana respectivă 

reprezintă în mod legal persoana juridică ce 
subscrie, cu , drept de reprezentare individual 
(dacă societatea este reprezentată în mod 
colectiv de către două sau mai multe persoane 
care sunt toate prezente pentru semnarea 
formularului de subscriere, asemenea dovadă va 
fi prezentată pentru toate aceste persoane) 
(procură în original şi orice alte documente 
certificate conform cu originalul de către 

reprezentantul legal al persoanei juridice) 

Carte I buletin de identitate (în original şi copie) 
al persoanei care subscrie pentru achiziţia 

Acţiunilor Oferite în numele persoanei juridice 

Certificat de înregistrare sau act de -~~ 
eliberat de registrul comertului sau ; -,.;a"' in_stit.utie 1><') 

• _, t!&r~~[Ja ~~ 
ec~i~alentă_ din jurisdicţia de în 1ţţa~iR-'iH} ·' ţ:., 
exista (copie) \2 ~r:. ,·r c 

\o APR.ud,- 1 ,~ 

Act constitutiv / statut actualizat (cop~t,.conformă I ~ ·y 
cu originalul certificată pentru confo it~ :9 ~V 
originalul de către reprezentantul legal- al 
persoanei juridice nerezidente) 

Certificat constatator / certificat privind situaţia 

actuală sau documente echivalente eliberate de 
registrul comerţului sau de o instituţie echivalentă 
din jurisdicţia de înfiinţare sau, în cazul în care 
mc10 instituţie nu este autorizată să emită un 
astfel de certificat, orice alt document care să 

dovedească deţinerea calităţii de reprezentanţi 

legali ai entităţii respective (în original), şi care 
să fie emis cu cel mult 30 Zile Lucrătoare înainte 
de data subscrierii (în original) ; un astfel de 
document corporativ al persoanei juridice 
nerezidente va preciza în mod clar dacă 

reprezentanţii legali au dreptul să acţioneze 

separat sau împreună 

În cazul în care subscrierile se fac printr-o altă 
persoană decât reprezentantul (reprezentanţii) 

legal(i) al (ai) persoanei juridice nerezidente, 



H. Persoane juridice nerezidente care subscriu pentru 
Acţiunile Oferite printr-o persoană juridică 
rezidentă 

) 
/ 
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procura/mandatul semnat de reprezentanţii legali 
ai persoanei juridice nerezidente împuternicind 
persoana respectivă să subscrie Acţiunile Oferite 
pe seama persoanei juridice nerezidente în 
legătură cu Acţiunile Oferite (în original şi copie) 

Carte / buletin de identitate al persoanei care 
subscrie în calitate de reprezentant legal sau de 
mandatar al persoanei juridice 
nerezidente: paşaport şi dovada domiciliului, în 
cazul în care nu este menţionat în paşaport, carte 
de identitate (pentru cetăţeni ai UE/SEE) (copie) 

Certificat de înregistrare sau act de înfiinţare 

eliberat de registrul comerţului sau de o instituţie 
echivalentă din jurisdicţia de înfiinţare, dacă 

există (copie) 

Act constitutiv / statut actualizat (copie confonnă 
cu originalul certificată pentru confonnitate cu 
originalul de către reprezentantul legal al 
persoanei juridice nerezidente) 

Certificat constatator / certificat privind situaţia 

actuală sau documente echivalente eliberate de 
registrul comerţului sau de o instituţie echivalentă 
din jurisdicţia de înfiinţare sau, în cazul în care 
nicio instituţie nu este autorizată să emită un 
astfel de certificat, orice alt document care să 

dovedească deţinerea calităţii de reprezentanţi 

legali ai entităţii respective (în original), şi care 
să fie emis cu cel mult 30 Zile Lucrătoare înainte 
de data subscrierii (în original); un astfel de 
document corporativ al persoanei juridice 
nerezidente va preciza în mod clar dacă 

reprezentanţii legali au dreptul să acţioneze 

separat sau împreună 

Certificat de înregistrare al reprezentantului 
persoană juridică rezidentă emis de Registrul 
Comerţului (copie) 

Act constitutiv I statut actualizat al 
reprezentantului , persoană juridică rezidentă 

( copie confonnă cu originalul certificată pentru 
confonnitate cu originalul de reprezentantul legal 
al persoanei juridice) 

Certificat constatator pentru reprezentantul 
persoană juridică rezidentă emts de Registrul 
Comerţului cu cel mult 30 Zile Lucrătoare înainte 
de data subscrierii (în original) 

Carte / buletin de identitate al reprezentantului 
legal al persoanei juridice rezidente care subscrie 
pentru Acţiunile Oferite în calitate de 
reprezentant pe seama persoanei juridice 
nerezidente (în original şi copie); 

Procura semnată de reprezentantul/reprezentanţii 

legal(i) al/ai persoanei juridice nerezidente prin 
care se împuterniceşte persoana juridică rezidentă 
să subscrie pentru Acţiunile Oferite; 



I. 

J. 

K. 

lnstitutii Financiare Internaţionale (IFI) 

Persoane fizice rezidente I nerezidente 
reprezentate de o societate de administrare a 
activelor prin intern1ediul unui mandat de 
administrare a portofoliului. 

Documente pentru societatea de administrare a 
activelor 

Entităţi administrate de alte persoane juridice 
rezidente sau nerezidente ( e.g. fonduri de 
investiţii, fonduri de pensii) 
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Act constitutiv I statut al IFI sau o copie a legii 
române prin care România a acceptat sau a aderat 
la actul constitutiv/statutul IFI respective 

Procură / certificat prin care se împuterniceşte 

persoana care va semna formularul de subscriere 
în vederea subscrierii pentru Acţiunile Oferite pe 
seama IFI (în original sau copie legalizată) 

Carte I buletin de identitate al persoanei care va 
semna formularul de subscriere pe seama IFI 
(copie) 

Carte I buletin de identitate (copie), în cazul 
persoanelor fizice rezidente; 

Paşaport şi dovada domiciliului, în cazul în care 
nu este menţionat în paşaport, sau carte de 
identitate pentru cetăţenii unui stat membru al 
UE/SEE (copie), în cazul persoanelor fizice 
nerezidente; • 

Mandat de reprezentare (în original şi copie); 

Certificat de înregistrare emis de Registrul 
Comerţului (copie). 

Act constitutiv I statut actualizat ( copie certificată 
de reprezentantul legal al persoanei juridice) 

Certificat constatator eliberat de Registrul 
Comerţului cu cel mult 30 Zile Lucrătoare 

înainte de data subscrierii (în original) 

Procură / mandat în original pentru persoana sau 
persoanele care semnează formularul de 
subscriere, emis în forma prevăzută de actul 
constitutiv sau dovada că persoana respectivă 

reprezintă în mod legal persoană juridică ce 
subscrie, cu drept de reprezentare indi - ~~~ Vi'?;, 
(dacă societatea este reprezentată ' ~ mod '·~./-
colectiv de către două sau mai mult {4{5erff~. , f!f':.:' ţ~\ 
care sunt toate prezente pentru ~enfl\'â\-~'ăi ' i'l ~ 
formularului de subscriere, asemenea ~ vli'dak\@13A1T . J 1 

fi prezentată pentru toate aceste ' lersoane) ..:,'> 

(procură în original şi orice alte do '.u@_enJ.~1.;,. 
certificate conform cu originalul de caire 
reprezentantul legal al persoanei juridice); 

Carte I buletin de identitate (în original şi copie) 
al persoanei care subscrie pentru Acţiunile 

Oferite în numele persoanei juridice. 

Documentele listate mai jos vor fi prezentate 
pentru persoana juridică ce administrează 

entitatea respectivă ş1 vor fi însoţite de 
autorizaţia obţinută de către entitatea respectivă 
de la autoritatea de supraveghere competentă. 

Certificat de înregistrare emis de Registrul 
Comerţului (copie); 



Alocare 

Principii generale 

Act constitutiv / statut actualizat (copie confonnă 
cu originalul certificată de reprezentantul legal al 
persoanei juridice); 

Certificat constatator eliberat de Registrul 
Comerţului cu cel mult 30 Zile Lucrătoare 

înainte de data subscrierii (copie); 

Procură / mandat în original pentru persoana sau 
persoanele care semnează formularul de 
subscriere, emis în fonnă prevăzută de actul 
constitutiv sau dovadă că persoana respectivă 

reprezintă în mod legal persoana juridică ce 
subscrie, cu drept de reprezentare individual 
( dacă societatea este reprezentată în mod 
colectiv de către două sau mai multe persoane 
care sunt toate prezente pentru semnarea 
fonnularului de subscriere, asemenea dovadă va 
fi prezentată pentru toate aceste persoane) 
(procura în original şi orice alte documente 
certificate C<'mform cu originalul de către 

reprezentantul legal al persoanei juridice); 

Carte / buletin de identitate (în original şi copie) 
al persoanei care subscrie pentru Acţiunile 

Oferite în numele persoanei juridice. 

Acţiunile Oferite vor fi alocate investitorilor pe baza criteriilor stabilite de Societate şi de Acţionarii Vânzători 
în consultare cu Coordonatorii Globali (En. ,,Joint Global Coordinators") (pe seama Managerilor), la Data 
Alocării . 

Numărul de Acţiuni Oferite ce vor fi efectiv vândute şi alocarea Acţiunilor Oferite între cele două tranşe ale 
Ofertei vor fi stabilite de comun acord de către Societate si Actionarii Vânzători, în consultare cu Coordonatorii 

~1--~<:ilobali (En. ,,Joint Global Coordinators") (pe seamă M~nage~ilor), la Data Alocării . 
~ 

IJ. . i ~ /.(J~~~e,a Acf iunilor Oferite În cadrul Tranşei Investitorilor Instituţionali 
i ~ilJmnile Oferite vor fi alocate [nvestitorilor Instituţionali pe baza stabilită de Societate şi de Acţionarii 

,a,o< ~ânzătorijrt consultare cu Coordonatorii Globali (En. ,,Joint Global Coordinators") (pe seama Managerilor), la 
rJ atr-r .tocării . 

Prin subscrierea în cadrul Ofertei, Investitorii Instituţionali înţeleg şi sunt de acord că li se poate aloca un 
număr mai mic de Acţiuni Oferite decât numărul pentru care au subscris sau că este posibil să nu primească 
nicio Acţiune Oferită. Investitorii Instituţionali înţeleg şi sunt de acord că nu pot refuza Acţiunile Oferite care 
le-au fost alocate şi nu vor avea niciun drept de a contesta ori de a se opune acestei alocări. 

Investitorii Instituţionali înţeleg şi sunt de acord, de asemenea, că nu vor avea dreptul de a cere să afle, iar 
Societatea sau Managerii nu vor avea obligaţia de a divulga, motivele privind alocarea şi deciziile privind 
preţul şi nu îşi vor asuma nicio răspundere în legătură cu respectiva alocare. 

Alocarea Acţiunilor Oferite În cadrul Tranşei Investitorilor de Retail 

În cazul în care numărul de Acţiuni Oferite subscrise în mod valabil de către Investitorii de Retail este mai mic 
decât, sau egal cu, numărul de Acţiuni Oferite alocate Tranşei Investitorilor de Retail (astfel cum este stabilit la 
Data Alocării), fiecare Investitor de Retail care a tăcut o subscriere sau subscrieri valabile în conformitate cu 
secţiunea „Subscriere şi Vânzare-Tranşa Investitorilor de Retail'' va primi numărul de Acţiuni Oferite 
subscrise de acesta. 

Dacă numărul Acţiunilor Oferite subscrise în mod valabil de Investitorii de Retail este mai mare decât numărul 
Acţiunilor Oferite alocate Tranşei Investitorilor de Retail (astfel cum este stabilit la Data Alocării), 
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Investitorilor de Retail care au făcut o subscriere sau subscrieri valide în conformitate cu secţiunea „Subscriere 
şi Vânzare-Tranşa de Retair' de mai sus le vor fi alocate Acţiuni Oferite după cum urmează mod pro rata. În 
acest scop, un factor pro rata va fi calculat după cum urmează: 

Factor pro rata = 
Numărul total al Acţiunilor Oferite subscrise în Tranşa Investitorilor de Retail 

Numărul total al Acţiunilor Oferite alocate Tranşei Investitorilor de Retail 

Investitorilor de Retail li se va aloca un număr de Acţiuni Oferite egal cu numărul Acţiunilor Oferite subscrise 
în mod valabil de aceştia, înmulţit cu factorul pro rata, care va avea 10 (zece) zecimale. 

În cazul în care numărul de Acţiuni Oferite alocate unui Investitor de Retail după aplicarea factorului pro rata 
nu este un număr întreg, numărul Acţiunilor Oferite alocate respectivului Investitor de Retail va fi rotunjit în 
jos la numărul întreg imediat inferior. În scopul alocării oricăror fracţiuni rezultate în unna acestui proces de 
alocare pro rata, Investitorii de Retail vor fi clasificaţi în ordine descrescătoare în funcţie de numărul 
Acţiunilor Oferite subscrise de fiecare dintre aceştia şi, în cazul în care unul sau mai mulţi Investitori de Retail 
au subscris exact acelaşi număr de Acţiuni Oferite, aceştia vor fi clasificaţi în ordine crescătoare în baza datei şi 
orei subscrierii lor, iar Acţiunile Oferite nealocate rezultate vor fi alocate câte una pentru fiecare Investitor de 
Retail (dar fără ca în acest fel numărul Acţiunilor Oferite alocat în total unui Investitor de Retail să depăşească 
numărul Acţiunilor Oferite subscris iniţial de respectivul Investitor de Retail), începând cu Investitorul de 
Retail clasat pe primul loc. 

in cazul în care Tranşa Investitorilor de Retail este suprasubscrisă, Investitorii de Retail vor primi diferenţa 
dintre suma plătită pentru Acţiunile Oferite subscrise de aceştia şi valoarea Acţiunilor Oferite alocate, în termen 
de 5 (cinci) Zile Lucrătoare de la închiderea Perioadei de Ofertă . 

Prin subscrierea Acţiunilor Oferite în Ofertă, Investitorii de Retail înţeleg şi sunt de acord că li se poate aloca 
un număr mai mic de Acţiuni Oferite decât numărul pentru care au subscris, în conformitate cu paragrafele de 
mai sus . De asemenea, Investitorii de Retail înţeleg şi sunt de acord că nu pot refuza Acţiunile Oferite care 
le-au fost alocate în conformitate cu acest Prospect, şi nu vor avea niciun drept de a contesta ori de a se opune 
acestei alocări . 

Realizarea subscrierilor prin intermediul unui Manager sau al unui Participant Eligibil nu va avea nicio 
influenţă asupra tratamentului aplicat subscrierilor efectuate de Investitorii de Retail în cadrul procedurii de 
alocare. 

Pentru evitarea oricărui dubiu, Investitorii de Retail ale căror subscrieri nu sunt validate în con 
secţiunea „Subscriere şi Vân:::are-Tranşa Investitorilor de Reraif' nu li se vor aloca Acţiuni Oferi 
restitui sumele (dacă există) plătite pentru Acţiunile Oferite subscrise, în termen de 5 (cinci) Zile 
la închiderea Perioadei de Ofertă. 

':>\)l'RA\ti,G 
Qx, ·,y.._,, 

it'Afe cu ·t\ 
. ./lf:$ i~,,_.,~ r.f-'l ~i\ \ 

1 ij.-se v.er, X··' z1\ 
;;: • u ci': .::.,,,;_,-• '..:o! ··c:--

igrătoar~ de. =~' 
0 , Ai..,,·,··C1q •,· n/ 
,.., ~-- .•;) 

f.,"' · t..Jr\ i ~1/ 
Orice restituiri către investitori se vor efectua fără acordarea de dobânzi si nete de orice comisioane • t=sf.er, "':-,• 

" --~J'f.-'1.--\. l~U .... 
bancar şi orice comisioane aplicabile ale instituţiilor pieţei, în contul bancar precizat de fiecare investitor 111 

formularul de subscriere depus în legătură cu achiziţionarea Acţiunilor Oferite, în contractul de servicii de 
investiţii financiare sau agreat în alt mod cu Managerul sau cu Participantul Eligibil prin care se face 
subscrierea, după caz. Nu se va plăti nicio dobândă investitorilor cu privire la sumele respective . Dacă un 
investitor a indicat mai mult de un cont pentru restituirea oricăror asemenea sume, întreaga sumă poate fi 
restituită doar în unul dintre aceste conturi, la libera alegere a Managerului sau a Participantului Eligibil. 

Factori independenţi de controlul Societăţii , Acţionarilor Vânzători sau Managerilor pot determina întârzieri în 
prelucrarea datelor şi în elaborarea, transmiterea şi publicarea notificării privind rezultatele Ofertei . Pe cale de 
consecinţă, Societatea, Acţionarii Vânzători şi Managerii nu vor fi ţinuţi răspunzători pentru restituirea cu 
întârziere a sumelor datorate investitorilor în astfel de situaţii . 

Tranzacţionare 

Ordinele corespunzătoare subscrierilor validate pentru Acţiunile Oferite transmise de Investitorii de Retail sunt 
înscrise în segmentul relevant al sistemului electronic „Piafa Ofertelor Publice"' al Bursei de Valori Bucureşti 
potrivit unui program convenit cu Bursa de Valori Bucureşti , pe durata Perioadei de Ofertă şi până la oră 18:00 
(ora României) în ultima zi a Perioadei de Ofertă de către BCR, BRD, BTCP şi RCB şi de Participanţii 

Eligibili. În măsura în care este necesar, perioada poate fi prelungită pentru înscrierea tuturor subscrierilor 
valide primite de Manageri şi de Participanţii Eligibili. 
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La Data Tranzacţiei, ordinele corespunzătoare Acţiunilor Oferite alocate Investitorilor Instituţionali vor fi 
înscrise în segmentul relevant al sistemului electronic „Piaţa Ofertelor Publice" al Bursei de Valori Bucureşti, 
exclusiv în conformitate cu alocările stabilite de Societate şi de Acţionarii Vânzători în consultare cu 
Coordonatorii Globali (En. ,,Joint Global Coordinators'') (pe seama Managerilor), cu menţiunea ca subscrierile 
corespunzătoare să fie validate. 

La aceeaşi dată, Managerii relevanţi vor plasa ordinele de vânzare pentru Acţiunile Oferite pe sistemul de 
tranzacţionare al Bursei de Valori Bucureşti şi vor efectua tranzacţiile aferente Acţiunilor Oferite prin sistemul 
electronic „Piaţa Ofertei Publice" al Bursei de Valori Bucureşti. 

Supraalocare şi Stabilizare 

În legătură cu Oferta, Managerul de Stabilizare are dreptul (dar nu şi obligaţia), în limita permisă de legea 
aplicabilă, să supraaloce Acţiuni sau să efectueze alte tranzacţii de stabilizare în vederea susţinerii preţului de 
piaţă al Acţiunilor la un nivel mai ridicat decât cel care ar prevala pe piaţa deschisă în alte condiţii . Managerul 
de Stabilizare nu are obligaţia de a încheia astfel de tranzacţii , iar respectivele tranzacţii pot fi efectuate pe 
Bursa de Valori Bucureşti şi pot fi întreprinse în orice moment pe durata perioadei care începe la Data Alocării 
şi se termină în cel mult 30 de zile calendaristice de la acest moment. Cu toate acestea, Managerul de 
Stabilizare nu va avea obligaţia de a efectua tranzacţii de stabilizare şi nu exista nicio garanţie că vor fi 
efectuate tranzacţii de stabilizare . În niciun caz nu se vor lua măsuri pentru stabilizarea preţului de piaţă al 
Acţiunilor la un nivel mai mare decât Preţul de Ofertă. O astfel de stabilizare, dacă este începută, poate fi 
întreruptă în orice moment fără nicio notificare prealabilă . Cu excepţia cazurilor prevăzute de lege sau 
reglementări , Managerul pentru Stabilizare nu intenţionează să divulge dimensiunea oricăror supraalocari 
efectuate şi/sau a tranzacţiilor de stabilizare efectuate în legătură cu Oferta. 

În legătură cu Oferta, Managerul de Stabilizare poate, în scopuri de stabilizare, să supraaloce Acţiuni până la 
un maxim de I O la sută din numărul iniţial de Acţiuni Oferite cuprinse în Ofertă. Cu scopul de a permite 
Managerului de Stabilizare să ocupe poziţii de vânzare (En. ''short option") rezultate din orice asemenea 
supraalocări şi/sau din vânzări ale Acţiunilor Oferite efectuate de către acesta în perioada de stabilizare, este de 
aşteptat ca Acţionarii Supraalocaţi să acorde Managerului de Stabilizare Opţiunea de Supraalocare, Managerul 
de Stabilizare urmând să poată cumpăra sau să găsească cumpărători pentru Acţiuni Oferite suplimentar până la 
un maxim de I O la sută din Acţiunile Oferite la Preţul de Ofertă. Opţiunea de Supraalocare va putea fi 
exercitată în tot sau în parte, ca urmare a notificării Managerului de Stabilizare în orice moment înainte de Data 
Alocării sau î 1i;, ~eă'Rd1Yr:i:l0-a zi calendaristică calculată de la Data Alocării . Orice Acţiuni Supraalocate 
disponibile +"urmare a O~~nii de Supraalocare vor conferi aceleaşi drepturi cu Acţiunile Oferite sub toate 
aspectele, · ~us~ :C\.1: 'prjyire 1~\ toate djvidendele şi alte distribuiri declarate, făcute sau plătite pentru Acţiunile 
Oferite , v efi c'tir\'i~ăt-Mefî~ cdfiformitate cu aceeaşi termeni şi condiţii precum cei ai Acţiunilor Oferite vândute 
în cadrul rt&i=ţi:/ ~QJ: , fcyrm.i:~/În toate privinţele o singură categorie cu celelalte Acţiuni Oferite. 

;o.. -~-/ 

-:,\l'W,,"!) 9?Acţiuni 
În legătură cu înţelegerile detaliate în secţiunea .,Subscriere şi Vân:wre- Supraalocare şi Stabili=are'', 
Managerul pentru Stabilizare a încheiat un Contract de Împrumut de Acţiuni cu Acţionarul cu Opţiune de 
Supraalocare, la data sau în jurul datei prezentului Prospectului, în baza căruia Managerul pentru Stabilizare va 
putea să împrumute Acţiuni , de la Acţionarul cu Opţiune de Supraalocare, cu titlu gratuit, până la un număr 
reprezentând 10 la sută din mărimea Ofertei cu scopul, printre altele, de a permite Managerului pentru 
Stabilizare să deconteze supraalocarile, dacă există, făcute în legătură cu Oferta. Dacă Managerul pentru 
Stabilizare împrumută orice Acţiuni în conformitate cu Contractul de Împrumut de Acţiuni, acesta va avea 
obligaţia de a restitui titlurile de valoare echivalente către Acţionarul cu Opţiune de Supraalocare, la prima 
dintre următoarele date: (a) închiderea activităţii în Ziua Lucrătoare ulterioară zilei care survine în termen de 30 
de zile de la Data Alocării; şi (b) o dată anterioară pe care Managerul pentru Stabilizare o poate notifica 
Acţionarului cu Opţiune de Supraalocare. 

Aranjamente de tranzacţionare şi decontare 

Oferta este supusă îndeplinirii anumitor condiţii conţinute de Contractul de Intermediere, inclusiv a condiţiei ca 
acest Contract de Intermediere să nu fi încetat. Detalii suplimentare cu privire la Contractul de Intermediere 
sunt prevăzute în secţiunea „Subscriere şi Vân:::are- Contracte de Intermediere" şi în secţiunea ,,Subscriere şi 
Vânzare- Termenii şi Condiţiile Aferente Tranşei Investitorilor de Retair'. 

Acţiunile sunt admise la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori 
Bucureşti la Categoria Premium Acţiuni , cu simbolul „ALR" . 
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Decontarea tranzacţiilor din cadrul Ofertei se va realiza prin intermediul RoClear (Sistemul de Decontare şi 

Compensare, Custodie, Depozit şi Registru), administrat de Depozitarul Central, în termen de două Zile 
Lucrătoare de la Data Tranzacţiei . 

Depozitarul Central 

Toate clasele de valori mobiliare ( cu excepţia instrumentelor derivate) tranzacţionate pe o piaţă reglementată 
din România sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare, inclusiv Acţiunile Oferite, sunt depozitate, 
în mod obligatoriu, la Depozitarul Central în vederea efectuării în mod centralizat a operaţiunilor cu valori 
mobiliare şi asigurării unei evidenţe unitare a acestor operaţiuni . Toate valorile mobiliare admise în sistemul 
Depozitarului Central, inclusiv Acţiunile Oferite, sunt dematerializate şi evidenţiate prin înscriere în cont. 

Depozitarul Central este o societate pe acţiuni organizată şi care funcţionează în conformitate cu legea română, 
având sediul social situat în Bd. Carol I nr. 34-36, etaj 3, etajele 8 şi 9, Bucureşti , 020922, Sector I, România, 
cod unic de înregistrare RO9638020, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 140/5890/1997, care este 
autorizată şi supravegheată de ASF şi fumizează servicii de depozitare, registru, compensare şi decontare şi alte 
servicii conexe în legătură cu valorile mobiliare ( cu excepţia instrumentelor derivate) tranzacţionate pe Bursa 
de Valori Bucureşti . 

Dreptul de proprietate asupra valorilor mobiliare listate pe Bursa de Valori Bucureşti este transferat 
cumpărătorului la Data Decontării . Decontarea este, în general, efectuată la momentul T+2, prin debitarea/ 
creditarea conturilor relevante, în baza mecanismului livrare contra plată '(i.e ., valorile mobiliare fiind livrate 
doar dacă preţul de cumpărare corespunzător este plătit). 

În mod excepţional , există anumite cazuri în care Depozitarul Central poate opera transferuri directe ale 
dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare listate pe Bursa de Valori Bucureşti , sub rezerva condiţiilor 
prevăzute în regulamentele Depozitarului Central, ca efect, printre altele, al : (i) unei hotărâri judecătoreşti 

definitive emise de o instanţă ; (ii) succesiunii ; (iii) transferului de acţiuni între emitent şi salariaţii săi ; 

(iv) transferului de acţiuni ca efect al fuziunii , divizării sau lichidării ; (v) transferului de acţiuni între o 
societate-mamă şi subsidiarele sale sau între subsidiarele aceleiaşi societăţi-mamă, cu acordul prealabil al ASF; 
sau (vi) altor transferuri, în conformitate cu legile şi reglementările aplicabile. 

În anumite cazuri, Depozitarul Central îşi rezervă dreptul de a suspenda sau anula înre,~·, 1.n.-<1;1:-CJ;! 
instrucţiuni , dacă există dubii cu privire la conţinutul acesteia, autoritatea persoanei care <fc- 'ffi1ţiat tă 
instru,cţi~ne sau în situaţia !n care _constat~ c~ prevederii~ regul~mentelor sal~ ~~u ale conqţlte1fr ţ~r~l,1,ţl1 
fost mcalcate, sau de a ignora mstrucţmm care conţin eron sau alte v1c11 sau car (fm /~ţ;~fietua~ 
corespunzător de persoane autorizate. Societatea, Acţionarii Vânzători , Managerii sau age i lcp; fffei.0t:f~Y-i, Jf# 
vor fi răspunzători pentru îndeplinirea sau neîndeplinirea de către Depozitarul Centra 'i au de către _ţl.ţi 
participanţi a obligaţiilor lor conform normelor, procedurilor şi contractelor care guvern ză,.,~9P,~Ţ.aţi, ri'ile 
acestora la data la care respectivele obligaţii sunt sau ar fi trebuit să fie îndeplinite. · ,,_. .. " 

Societatea nu va impune niciun comision în legătură cu deţinerile Acţiunilor Oferite; cu toate acestea, 
deţinătorii de Acţiuni Oferite pot suporta comisioane care se plătesc în mod nonnal pentru menţinerea şi 

operarea conturilor în sistemul Depozitarului Central. 

Contractul de Intermediere 

Managerii , Acţionarii Vânzători şi Societatea au încheiat Contractul de Intermediere, semnat la data sau în jurul 
datei de prezentului Prospect, în conformitate cu care Mangerii au convenit, sub rezerva îndeplinirii anumitor 
condiţii, să aducă cumpărători pentru Acţiunile Oferite spre vânzare de către Acţionarii Vânzători în Ofertă. 
Sub rezerva îndeplinirii condiţiilor din Contractul de Intermediere si a stabilirii Preţului de Ofertă, Managerii, 
Acţionarii Vânzători şi Societatea vor încheia un Contract de Stabilire a Preţului , care va prevedea proporţia 
aferentă fiecărui Manager din numărul final de Acţiuni Oferite ce urmează a fi vândute, pentru care respectivii 
Manageri au atras cumpărători . În cazul in care respectivii cumpărători nu plătesc la Data Decontării 
contravaloarea Acţiunilor Oferite pe care le-au subscris în cadrul Ofertei, Managerii înşişi convin să cumpere 
respectivele Acţiuni Oferite, la Preţul de Ofertă în proporţiile stabilite în Contractul de Stabilire a Preţului, cu 
mentiunea că, în ceea ce priveşte orice Acţiuni Oferite pentru care cumpărătorii atraşi de oricare dintre 
Deutsche Bank sau UBS Limited nu a plătit la Data Decontării, toate respectivele Acţiuni Oferite vor fi 
cumpărate de către Deutsche Bank (şi, pentru evitarea oricărui dubiu, nu de către UBS Limited) . 

Obligaţiile părţilor la Contractul de Intermediere sunt supuse anumitor condiţii care sunt uzuale pentru un 
contract de acest tip, inclusiv, printre altele, exactitatea declaraţiilor şi garanţiilor din Contractul de Intermediere 
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şi absenţa neexecutărilor, precum şi semnarea Contractului deSstabilire a Preţului între Acţionarii Vânzători , 

Societate şi Manageri în legatură cu Preţul de Ofertă la Data Alocării sau în jurul acestei date . 

Contractul de Intem1ediere conţine prevederi care dau Coordonatorilor Globali (En . ,,Joint Global 
Coordinators") (pe seama acestora şi a celorlalţi Manageri) dreptul de a înceta Oferta (şi acordurile asociate 
acesteia) în orice moment înainte de închiderea Ofertei în anumite circumstanţe. În cazul în care acest drept 
este exercitat, Oferta şi aceste acorduri vor expira şi orice sume de bani încasate în legătură cu Oferta vor fi 
restituite subscriitorilor fără nicio dobândă . Contractul de Intennediere prevede plata unor comisioane către 
Manageri în legătură cu Acţiunile Oferite vândute şi orice Acţiuni Supraalocate vândute în unna exercitării 
Opţiunii de Supraalocare. Orice comisioane încasate de Manageri pot fi păstrate , şi orice Acţiun i Oferite 
dobândite de aceştia pot fi păstrate sau tranzacţionate, de aceştia, în propriul beneficiu. 

Acorduri privind perioada de interdicţie 

În baza Contractului de Intermediere semnat la data sau în jurul datei prezentului Prospect, Societatea a 
convenit ca, sub rezerva anumitor excepţii în perioada de la data Contractului de Intennediere şi până la 360 de 
zile de la Data Decontării , nici ea, nici oricare dintre subsidiarele acesteia la orice moment, nici orice alta 
persoană care acţionează în numele ei fără consimţământul scris al Coordonatorilor Globali (En. ,,Joint Global 
Coordinators") (pe seama Managerilor), direct sau indirect, (a) nu vor emite, oferi, vinde, împrumuta, ipoteca, 
cesiona sau nu vor încheia niciun contract de vânzare, de gaj , de grevare, contract de vânzare sau emitere, de 
vânzare a oricărei opţiuni sau contract de cumpărare , de cumpărare a oriGărei opţiuni sau contract de vânzare 
sau emitere, acordare a oricărei optiuni, drept sau mandat de cumpărare, împrumut, sau nu vor transfera sau 
înstrăina în alt mod (sau nu vor anunţa public orice asemenea acţiune) , direct sau indirect, niciuna dintre 
Acţiunile sau valorile mobiliare convertibile sau schimbabile cu sau exercitabile pentru , sau care sunt în mod 
semnificativ similare oricăror Acţiuni sau oricăror valori mobiliare sau produse financiare ale căror valoare este 
stabilită în mod direct sau indirect prin referire la preţul valorilor mobiliare suport, inclusiv contracte swap de 
capital, contracte forward de vânzare şi opţiuni sau certificate de depozit global, reprezentând dreptul de a 
primi orice asemenea valori mobiliare, sau (b) nu vor încheia niciun contract swap sau niciun alt contract prin 
care se transferă, integral sau parţial , oricare dintre efectele economice ale deţinerii oricăror Acţiuni, sau (c) nu 
vor încheia nicio tranzacţie cu un efect economic similar, sau nu vor fi de acord cu, sau nu vor anunţa public 
orice intenţie de a încheia orice tranzacţie descrisă mai sus, independent de faptul că oricare asemenea 
tranzacţie descrisă mai sus urmează să fie decontată prin livrare de Acţiuni sau de alte asemenea valori 
mobiliare, în numerar sau în alt mod. 

În baza Contractului de Intennediere şi , în cazul membrilor Consiliului, Genoveva Năstase , Marin Cilianu, 
Mircea Popa şi Ioan Sava, acorduri privind perioada de interdicţie, semnate la data sau în jurul datei prezentului 

cS . -. J/' Prospech fie~,are dintre Societatea, Acţionarii Vânzători, membrii Consilului, Genoveva Năstase, Marin Cilianu, 
uf Mii;ţţ~.:ropa şi Ioan Sava au convenit ca, sub rezerva anumitor excepţii, în perioada dintre data Contractului de 
~ mfteI'i_fi_ţd.iere şi a acordurilor privind perioada de interdicţie, respectiv 360 de zile (în privinţa Societăţii şi a 
"% pjefnlrrifor Consiliului, Genoveva Năstase , Marin Cilianu, Mircea Popa şi Ioan Sava) şi 180 de zile (în privinţa 

"-?b- Acţionarilor Vânzători) de la Data Decontării , nici ei, nici oricare dintre subsidiarele lor la orice moment, nici 
cice alta persoană care acţionează în numele lor, fără consimţământul scris prealabil al Coordonatorilor Globali 

(En. ,,Joint Global Coordinators") (pe seama Managerilor), direct sau indirect (a) nu vor emite, oferi, vinde, 
împrumuta, ipoteca, cesiona sau nu vor încheia niciun contract de vânzare, de gaj, de grevare, contract de 
vânzare sau emitere, de vânzare a oricărei opţiuni sau contract de cumpărare, de cumpărare a oricărei opţiuni 
sau contract de vânzare sau emitere, acordare a oricărei opţiuni, drept sau mandat de cumpărare, împrumut, sau 
nu vor transfera sau înstrăina în alt mod (sau nu vor anunţa public orice asemenea acţiune), direct sau indirect, 
niciuna dintre Acţiunile sau valorile mobiliare convertibile sau schimbabile cu sau exercitabile pentru, sau care 
sunt în mod semnificativ similare oricăror Acţiuni sau oricăror valori mobiliare sau produse financiare ale căror 
valoare este stabilită în mod direct sau indirect prin referire la preţul valorilor mobiliare suport, inclusiv 
contracte swap cu suport acţiuni, contracte forward de vânzare şi opţiuni sau certificate de depozit global, 
reprezentând dreptul de a primi orice asemenea valori mobiliare, sau (b) nu vor încheia niciun contract swap 
sau niciun alt contract prin care se trasferă, integral sau parţial, oricare dintre efectele economice ale deţinerii 
oricăror Acţiuni , sau (c) nu vor încheia nicio tranzacţie cu un efect economic similar, sau nu vor fi de acord cu, 
sau nu vor anunţa public orice intenţie de a încheia orice tranzacţie descrisă mai sus, independent de faptul că 
oricare asemenea tranzacţie descrisă mai sus unnează să fie decontată prin livrare de Acţiuni sau de alte 
asemenea valori mobiliare, în numerar sau în alt mod. 

În plus, confonn unui acord privind perioada de interdicţie semnat la data sau în jurul datei prezentului 
Prospect, Fondul Proprietatea S.A. a convenit ca, cub rezerva anumitor excepţii , în perioada de la data 
acordului privind interdicţia de înstrăinare şi până la 180 de zile de la Data Decontării , fără consimţământul 
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scris prealabil al Coordonatorilor Globali (En. ,,Joint Global Coordinators") (pe seama Managerilor) (a) nu vor 
oferi,emite, vinde, împrumuta, ipoteca, cesiona sau nu vor încheia niciun contract de vânzare, de gaj , de 
grevare, contract de vânzare sau emitere, de vânzare a oricărei opţiuni sau contract de cumpărare, de cumpărare 
a oricărei opţiuni sau contract de vânzare sau emitere, acordare a oricărei optiuni, drept sau mandat de 
cumpărare , împrumut, sau nu vor transfera sau înstraina în alt mod (sau nu vor anunţa public orice asemenea 
acţiune) , direct sau indirect, niciuna din Acţiuni sau valori mobiliare convertibile sau schimbabile cu sau 
exercitabile pentru, sau care sunt în mod semnificativ similare oricăror Acţiuni sau oricăror valori mobiliare sau 
produse financiare ale caror valoare este stabilită în mod direct sau indirect prin referire la preţul valorilor 
mobiliare suport, inclusiv contracte swap cu suport acţiuni , contracte forward de vânzare şi opţiuni sau 
certificate de depozit global, reprezentând dreptul de a primi orice asemenea valori mobiliare, sau (b) nu vor 
încheia niciun contract swap sau niciun alt contract prin care se transferă, integral sau parţial , oricare dintre 
efectele economice ale deţinerii oricăror Acţiuni , sau (c) nu vor încheia nicio tranzacţie cu un efect economic 
similar, sau nu vor fi de acord cu, sau nu vor anunţa public orice intenţie de a încheia orice tranzacţie descrisă 
mai sus, independent de faptul că oricare asemenea tranzacţie descrisă mai sus urmează să fie decontată prin 
livrare de Acţiuni sau de alte asemenea valori mobiliare, în numerar sau în alt mod. 

Drepturi de retragere 

Investitorii Instituţionali nu îşi pot modifica sau retrage subscrierea pentru Acţiunile Oferite după alocarea 
Acţiunilor Oferite la Data Alocării. Investitorii de Retail nu îşi pot modifica sau retrage nicio subscriere cu 
privire la Acţiunile Oferite, altfel decât în conformitate cu secţiunea „Subscriere şi Vânzare-Mărimea Ofertei, 
Tranşele Ofertei şi Preţul de Ofertă-Declaraţia privind Preţul" şi „Subscriere şi Vânzare- Termenii şi 

Condiţiile aferente Tranşei Investitorilor de Retail-Ofertă de Cumpărare de Acţiuni Oferite". 

În cazul în care Societatea va publica un amendament la Prospect, Investitorii de Retail care au subscris pentru 
Acţiunile Oferite în cadrul Ofertei vor avea dreptul legal de a-şi retrage oferta de cumpărare a Acţiunilor 
Oferite în cadrul Ofertei în întregimea să înainte de sfârşitul unei perioade de două Zile Lucrătoare care începe 
în prima Zi Lucrătoare după data publicării amendamentului la prospect (sau la o dată ulterioară astfel cum 
poate fi specificată în amendamentul la prospect). În cazul publicării unui amendament la prospect, acesta va fi 
pus la dispoziţie în acelaşi mod în care a fost pus la dispoziţie Prospectul. 

Modalităţile de retragere a ofertelor de cumpărare a Acţiunilor Oferite vor fi clarificate în amendamentul la 
prospect. 

Alte relaţii -~"?-t>€. SUPli',<J1,,~Q} 
În legătură cu Oferta, fiecare dintre Manageri şi oricare afiliat, acţionând în calitate de i ~s~ f{~l on'h 
propriu pot subscrie Acţiuni Oferite şi în această calitate, pot păstra, cumpăra sau vindije-459,~tt:'ffeJ:tfu S 
asemenea Acţiuni Oferite şi orice investiţii conexe şi pot oferi sau vinde asemenea Acţiun'40fer~!/ - alteţ 
investiţii î~ altă manie~ă ~ecât ~n legătur~ cu Oferta. Pr!n urm,are, r~ferinţele_ din prezent_ul Pr ~~:, la·_ ofefr~l 
sau subscrierea de Acţmm Oferite vor fi mterpretate ca mcluzand orice oferta sau subscriere de A~ţ1µni Ofi •=1fe 
către Manageri şi orice afiliat acţionând în această calitate. Niciunul dintre Manageri nu intenţionează să 

divulge dimensiunea oricărei asemenea investiţii sau tranzacţii altfel decât în confonnitate cu orice obligaţie 
legală sau de reglementare de a acţiona astfel. În plus, în legătură cu Oferta, anumiţi Manageri pot încheia 
contracte de finanţare cu investitori, cum ar fi contracte swap pe acţiuni sau contracte de împrumut garantate cu 
valori mobiliare, ceea ce ar putea avea ca rezultat dobândirea de participaţii în capitalul Societăţii de către 

Managerii respectivi. 

Termenii şi condiţiile aferente Tranşei Investitorilor Instituţionali 

Aceşti tenneni şi condiţii se aplică investitorilor care sunt de acord să cumpere Acţiuni Oferite în baza Tranşei 
Investitorilor Instituţionali. Fiecare Investitor Instituţional convine cu Societatea, Acţionarii Vânzători şi 

Managerii să fie ţinut de aceşti tenneni şi condiţii ca fiind termenii şi condiţiile în care Acţiunile Oferite vor fi 
vândute în bază Ofertei . 

Acordul de achiziţionare a Acţiunilor Oferite 

Cu condiţia ca, printre altele, Acţiunile Oferite să fie alocate Investitorului Instituţional, fiecare Investitor 
Instituţional este de acord să devină acţionar al Societăţii şi este de acord să achiziţioneze Acţiunile Oferite la 
Preţul de Ofertă. Numărul Acţiunilor Oferite alocate respectivului investitor în baza Ofertei va fi în 
conformitate cu aranjamentele descrise în secţiunea „Subscriere şi Vânzare- Alocare" . În măsura maximă 
permisă de lege, fiecare investitor confirmă şi este de acord că nu va fi îndreptăţit să exercite niciun drept de 
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anulare sau încetare ori, sub rezerva oricăror drepturi legale, de retragere a subscrierii pentru Acţiunile Oferite 
în cadrul Ofertei, sau de retragere în alt mod din acest angajament. 

Declaraţii şi garanţii 

Fără a aduce atingere oricărei alte declaraţii sau garanţii considerate a fi făcute de investitori în altă parte în 
acest Prospect, fiecare Investitor Instituţional şi, în cazul subparagrafelor (k) şi (u) de mai jos, orice persoană 
care îşi dă acordul de cumpărare a Acţiunilor Oferite în numele unui Investitor Instituţional sau care 
autorizează Coordonatorii Globali (En. ,,Joint Global Coordinators") (în nume propriu şi în numele celorlalţi 
Manageri) să notifice numele investitorului către Depozitarul Central, declară, garantează şi confirmă Societăţii , 

Acţionarilor Vânzători şi Managerilor că : 

(a) în cazul în care investitorul este o persoană fizică, respectivul investitor nu are mai puţin de vârsta 
majoratului (18 ani în România) la data acordului respectivului investitor de a cumpăra Acţiunile Oferite 
în baza Ofertei; 

(b) conţinutul acestui document este exclusiv responsabilitatea Societăţii şi , după caz, a fiecărui Acţionar 

Vânzător şi nici Managerii, nici vreo persoană care acţionează în numele acestora nu este responsabilă 
pentru sau nu va avea nicio responsabilitate pentru nicio informaţie, declaraţie sau afirmaţie conţinută în 
acest document sau orice infonnaţie publicată în prealabil de către sau în numele Societăţii sau oricărui 
membru al Grupului şi nu va fi răspunzătoare pentru nicio decizie a unui investitor de a participa la Ofertă 
pe baza oricărei informaţii, declaraţii sau afirmaţii conţinute în acest document sau în alt mod; 

(c) acceptând să cumpere Acţiuni Oferite în baza Ofertei, investitorul se bazează pe acest document şi orice 
amendament la prospect care poate fi emis de Societate, şi nu pe orice alte informaţii sau declaraţii privind 
Grupul, Acţionarii Vânzători , Acţiunile Oferite sau Oferta. Respectivul investitor este de acord că nici 
Societatea, Acţionarii Vânzători , Managerii, nici vreunul dintre respectivii lor directori, parteneri sau 
administratori nu va avea nicio răspundere pentru orice astfel de infonnaţii sau declaraţii şi renunţă în mod 
irevocabil şi necondiţionat la orice drepturi pe care le-ar putea avea în legatură cu orice alte asemenea 
informaţii sau declaraţii ; 

(d) Managerii nu fac nicio recomandare investitorilor sau nu oferă consultanţă niciunuia dintre aceştia cu 
privire la oportunitatea sau avantajele oricărei tranzacţii pe care o pot încheia în legătură cu Ofertă, şi 

fiecare investitor recunoaşte că participarea la Ofertă se face pe baza faptului că Managerii acţionează în 
numele Societăţii şi al Acţionarilor Vânzători şi al niciunei alte persoane, şi aceştia nu vor fi răspunzători 
faţă de nicio altă persoană pentru protecţia acordată clienţilor lor respectivi, şi că Managerii nu vor fi 

.,.-:-;.. răspunzători faţă de nimeni altcineva în afară de Societate pentru consultanţa oferită în legătură cu Oferta, 
c,,·82'. ccinţipţitul acestui document sau orice tranzacţie, aranjamente sau alte aspecte la care se face trimitere în 

l'-<,, , .. P~:zerq~l, iar Managerii nu vor fi răspunzători faţă de nicio altă persoană în afară de partea relevantă la 
/:! 1.1.t~~( l i"ntract)-ll de Intermediere pentru orice declaraţii , garanţii , angajamente sau compensaţii conţinute în 
~ 0,::,c,B,9{\tractţil de Intennediere sau pentru exercitarea ori executarea drepturilor şi obligaţiilor Managerilor în 
~ f,..t 

1
' ·baza re~i,ectivului contract, inclusiv a oricărui drept de a renunţa la sau de a modifica orice condiţie sau de 

-?b-. a exertita orice drept de încetare prevăzut de respectivul contract; 
FiF· · · 

(e) a respectat toate legile aplicabile cumpărării Acţiunilor Oferite şi Societatea, Acţionarii Vânzători sau 
Managerii nu vor încalca nicio lege în afara României ca urmare a acordului respectivului investitor de a 
cumpăra Acţiunile Oferite sau a oricăror acţiuni care rezultă din drepturile şi obligaţiile respectivului 
investitor în baza acordului respectivului investitor de a cumpăra Acţiunile Oferite şi în baza Actului 
Constitutiv (şi , dând această declaraţie şi garanţie , investitorul confirmă că are cunoştinţă de restricţiile de 
vânzare şi transfer prevăzute în secţiunea „Restricţii de vânzare şi transfer"); 

(t) înţelege că nu a fost întreprinsă şi nu se va întreprinde nicio acţiune de către Societate sau orice altă 

persoană într-o jurisdicţie, alta decât România, care ar putea permite ofertarea către public a Acţiunilor 
Oferite, sau posesia ori distribuirea acestui document, în orice ţară sau jurisdicţie în care este solicitată 
orice acţiune în acest scop; 

(g) întrucât a avut posibilitatea de a obţine şi de a citi Prospectul, Declaraţia privind Preţul şi orice 
amendament la prospect, se va considera că investitorul a citit toate aceste documente în întregimea lor şi 
a notat toate informaţiile referitoare la Societate, Acţionarii Vânzători sau orice membru al Grupului şi 

Oferta conţinută în Prospect, Declaraţia privind Preţul şi/sau orice amendament la acestui prospect; 

(h) nicio persoană nu este autorizată în legătură cu Oferta să dea vreo informaţie sau să facă vreo declaraţie , 

alta decât cea conţinută de Prospect, Declaraţia privind Preţul şi orice amendament la prospect şi , în cazul 
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în care o astfel de informaţie sau declaraţie a fost dată sau făcută, aceasta nu trebuie considerată ca fiind 
autorizată de Societate, Acţionarii Vânzători , oricare dintre Manageri sau de orice altă persoană ; 

(i) în cazul în care investitorul este în orice stat membru al SEE, este: (a) o entitate juridică care este un 
investitor calificat astfel cum este definit în Directiva privind Prospectul ; sau (b) autorizat în alt mod prin 
lege să-i fie oferite şi vândute Acţiunile Oferite în circumstanţe care nu necesită publicarea de către 

Societate a unui prospect în conformitate cu Articolul 3 din Directiva privind Prospectul sau alte legi 
aplicabile; 

U) investitorul nu este resortisant, rezident sau cetăţean al Australiei, Canadei, Japoniei sau Africii de Sud sau 
o corporaţie , un parteneriat ori o altă entitate organizată în conformitate cu legile din Australia, Canada, 
Japonia sau Africa de Sud, investitorul nu va oferi, vinde, renunţa, transfera sau livra, direct sau indirect, 
oricare dintre Acţiunile Oferite în Australia, Canada, Japonia sau Africa de Sud sau către niciun 
resortisant, rezident sau cetăţean al Australiei, Canadei, Japoniei sau Africii de Sud, iar investitorul 
confirmă că Acţiunile nu au fost şi nu vor fi înregistrate conform legilor privind valorile mobiliare 
aplicabile în Australia, Canada, Japonia sau Africa de Sud şi că acestea nu sunt oferite spre vânzare, şi nu 
pot fi , în mod direct sau indirect, oferite, vândute, transferate ori livrate, în Australia, Canada, Japonia sau 
Africa de Sud; 

(k) investitorul participă la Ofertă în conformitate cu restricţiile de vânzare şi transfer prevăzute în secţiunea 
„Restricţii de vânzare şi transfer", inclusiv declaraţiile şi confirmările conţinute de aceasta. Acţiunile 
Oferite nu au fost şi nu vor fi înregistrate conform Legii privind Valorile Mobiliare, sau calificate pentru 
vânzare în baza legilor oricărui stat din Statele Unite . Sub rezerva anumitor excepţii , Acţiunile Oferite nu 
pot fi oferite sau vândute în sau pe teritoriul Statelor Unite . Acţiunile Oferite sunt oferite şi vândute în 
Statele Unite unor persoane care sunt în mod rezonabil considerate a fi QIB în baza Regulii 144A sau în 
baza unei alte excepţii de la, sau în cadrul unei tranzacţii care nu face obiectul, cerinţelor de înregistrare 
prevăzute de Legea privind Valorile Mobiliare şi în afara Statelor Unite în conformitate cu 
Regulamentul S; 

(I) 

(m) 

(n) 

(o) 

(p) 

(q) 

investitorul este răspunzător pentru orice impozit pe capital, taxa de timbru, SORT şi toate celelalte taxe 
sau impozite de timbru, emisiune, valori mobiliare , transfer, înregistrare, pe documente sau de altă natură 
(inclusiv orice dobânzi , amenzi sau penalităţi aferente acestora) datorate în afara României de către acesta 
sau de orice altă persoană în legătură cu achiziţionarea de către acesta a oricăror Acţiuni Oferite sau 
acordul acestuia de a achiziţiona orice Acţiuni Oferite; 

investitorul şi-a respectat obligaţiile în legătură cu prevenirea spălării banilor şi finanţarea terorism_!!..l.ylj_n 
baza Legii privind Produsele provenite din săvârşirea de infracţiuni din 2002, Legii privind Te~ -ti,i-rftli ·tfi~ ~ 
2000 şi Reglementărilor privind combaterea spălării banilor din 2007 şi , în cazul în care efec7t@'lz~~ţi în •~> 
numele unui terţ, a ~bţinut şi înregist~at_ dovezi satisfăcătoare_ car~ pe'::111!t ~erificar~a idem~ ti}, t ·• ,, · ~\ 
astfel cum este prevazut de Legea pnvmd Produsele provenite dm savarşirea de mfracţ~· cfllpd ';; 
Legea privind Terorismul din 2000 şi Reglementările privind combaterea spălării banilor ·• i;,007; ,'9-1;-

0
/ 

investitorul nu este şi nu subscrie în calitate de reprezentant sau agent pentru, o persoană ca ·!:' .eşte . s~w-<l' 
poate fi menţionată în oricare dintre secţiunile 67, 70, 93 şi 96 din Legea finanţelor din 1986 (certt 1cate 
de depozit şi servicii de compensare); 

în cazul în care investitorul este în Marea Britanie, este: (a) o persoană care are o experienţă profesională 
în domeniul investiţiilor care se încadrează în definiţia „profesionişti în domeniul investiţiilor" din 
Articolul 19(5) din Legea privind Serviciile şi Pieţele Financiare din 2000, Ordinul (privind Promovarea 
Financiară) din 2005; sau (b) o companie cu venituri ridicate, asociaţie fără personalitate juridică sau agent 
de trust al unui trust de înaltă valoare astfel cum este descris în Articolul 49(2) din Ordinul privind 
Promovarea Financiară , sau este în alt mod o persoană căreia i se poate comunica o invitaţie sau un 
îndemn de a se implica în activitatea de investiţii fără ca acest lucru să contravină Ordinului privind 
Promovarea Financiară; 

dacă achiziţionează Acţiunile Oferite în calitate de fiduciar sau agent pentru unul sau mai multe conturi de 
investitori, aceştia declară că deţin putere de decizie discreţionară şi exclusivă în ceea ce priveşte investiţia 
cu privire la fiecare dintre aceste conturi şi au puteri depline de a da confirmările , declaraţiile şi acordurile 
de mai sus cu privire la fiecare dintre aceste conturi; 

fiecare investitor dintr-un stat membru al SEE care achiziţionează orice Acţiuni Oferite în baza Ofertei 
prevăzută în prezentul se va considera că a declarat, garantat şi agreat cu fiecare dintre Manageri şi 

Societatea că: 
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(i) este un investitor calificat în sensul legii din respectivul Stat Membru care pune în aplicare 
Articolul 2( I)( e) din Directiva privind Prospectul ; şi 

(ii) în cazul oricăror Acţiuni Oferite achiziţionate de acesta în calitate de intermediar financiar, astfel cum 
acest termen este utilizat în Articolul 3(2) din Directiva privind Prospectul , (i) este unul dintre 
intermediari ; sau (ii) Acţiunile Oferite achiziţionate de acesta în cadrul Ofertei nu au fost 
achiziţionate în numele şi nici nu au fost achiziţionate în vederea oferirii sau revânzării lor către 
persoane din orice Stat Membru, altele decât Investitori Calificaţi , astfel cum acest termen este definit 
în Directiva privind Prospectul , sau în alte circumstanţe care sunt reglementate de Articolul 3(2) din 
Directiva privind Prospectul, iar acordul prealabil al Managerilor a fost obţinut pentru ofertă sau 
revânzare; sau (iii) în cazul în care Acţiunile Oferite au fost achiziţionate de acesta în numele unor 
persoane din orice Stat Membru, altele decât Investitorii Calificaţi, oferirea acestor Acţiuni Oferite nu 
este considerată, conform Directivei privind Prospectul, ca fiind făcută unor astfel de persoane. 

În scopul acestei prevederi , expresia „oferta" în legătură cu oricare dintre Acţiunile Oferite în orice 
Stat Membru înseamnă comunicarea în orice formă şi prin orice mijloace a unor informaţii suficiente 
cu privire la termenii ofertei şi la oricare Acţiuni Oferite ce urmează a fi oferite, astfel încât să 
permită unui investitor să decidă dacă achiziţionează Acţiunile Oferite, astfel cum această expresie ar 
putea fi modificată în respectivul Stat Membru prin orice măsură de implementare a Directivei 
privind Prospectul în respectivul Stat Membru; 

(r) orice material descărcat de pe pagina web a Grupului în legătură cu Oferta (i) este pe riscul propriu al 
investitorului, iar investitorul va fi singurul răspunzător pentru orice daune sau pierdere de date care 
rezultă în unna descărcării oricărui material şi (ii) va fi utilizat exclusiv în scop personal şi nu va fi 
distribuit în sau pe teritoriul Statelor Unite, Australiei , Canadei, Japoniei sau Africii de Sud sau către orice 
altă persoană indiferent unde este situată sau unde îşi are reşedinţa ; şi 

(s) în cazul unei persoane care confirmă oricărui Manager, în numele unui investitor care este o entitate, alta 
decât o persoană fizică, un acord de cumpărare a Acţiunilor Oferite şi/sau care autorizează notificarea 
numelui respectivului investitor către Depozitarul Central, respectiva persoană garantează că are autoritatea 
de a face acest lucru în numele investitorului; şi 

(t) Societatea, Acţionarii Vânzători şi Managerii se vor baza pe veridicitatea şi exactitatea declaraţiilor, 

garanţiilor şi angajamentelor de mai sus. 

Societatea, Acţionarii Vânzători şi Coordonatorii Globali (En. ,,Joint Global Coordinators") (în nume propriu şi 
în numele celorlalţi Manageri) îşi rezervă în mod expres dreptul de a modifica Oferta (inclusiv, fără a se limita 
la, calendarul şi perioada de decontare) în orice moment înainte că Preţul de Ofertă şi alocările să fie stabilite. 

eiŞ:~~enii si conditiile aferente Transei Investitorilor de Retail ~/ , . . 
i ~i,? rezerv~ anu_m_it_or condiţii '. fi~care In~estitor de Retail este_ de acord să devină ~cţionar al Societăţii şi :ste 
~ i e acorfl· sa ach1Z1ţ1oneze Acţ1untle Ofente la Preţul de Oferta (redus sau nu, dupa cum este cazul). Numarul 
\ ~ ltinilor Oţerite alocate respectivului investitor în baza Ofertei va fi în conformitate cu aranjamentele descrise 

~'?iR pref entuJ Prospect. În măsura maximă permisă de lege, fiecare Investitor de Retail confirmă şi este de acord 
c • J: ' ă'fi îndreptăţit să exercite niciun drept de anulare sau încetare ori, sub rezerva oricăror drepturi legale, 
de retragere a subscrierii pentru Acţiunile Oferite în cadrul Ofertei, sau de retragere în alt mod din acest 
angajament. 

Introducere 

În scopul exclusiv al acestor termeni şi condiţii , trimiterile la „dumneavoastră" sunt către persoana care 
subscrie pentru Acţiunile Oferite în cadrul Tranşei Investitorilor de Retail. 

În cazul în care subscrieţi pentru Acţiunile Oferite în cadrul Tranşei Investitorilor de Retail, vă exprimaţi 
acordul faţă de Societate, Acţionari Vânzători, BCR, BRD, BTCP şi Raiffeisen Centrobank A.G. să respectaţi 
tennenii şi condiţiile prevăzute mai jos. 
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Oferta de cumparare a Actiunilor Oferite 

Prin subscrierea pentru Acţiunile Oferite în cadrul Tranşei Investitorilor de Retail, dumneavoastră, în calitate de 
subscriitor (sau, dacă semnaţi ori depuneţi formularul de subscriere în numele unei alte persoane, respectiva 
persoană, şi trimiterile din această secţiune la „dumneavoastră" vor fi către acea persoană) vă angajaţi : 

(a) să vă oferiţi să achiziţionaţi la Preţul de Ofertă (redus sau nu , după cum este cazul) numărul de Acţiuni 
Oferite alocate, sub rezerva prevederilor Prospectului, acestor termeni şi condiţii , termenilor subscrierii 
dumneavoastră, Declaraţiei privind Preţul , oricărui amendament la prospect şi Actului Constitutiv; 

(b) să confirmaţi şi să agreaţi că, în cazul în care Societatea are obligaţia de a publica un amendament la 
prospect, investitorii care au subscris Acţiuni Oferite în cadrul Ofe11ei vor avea o perioadă de cel puţin 
două Zile Lucrătoare după publicarea amendamentului la prospect în cadrul cărora vor putea să îşi retragă 
oferta de a achiziţiona Acţiuni Oferite în cadrul Ofertei , dar dacă respectiva subscriere nu este retrasă în 
perioada de retragere corespunzătoare , atunci orice ofertă de a subscrie Acţiuni Oferite în cadrul Ofertei se 
va considera a fi valabilă şi obligatorie; 

(c) să fiţi de acord că, în cazul în care subscrierea dumneavoastră este diminuată în urmă unei alocări pro 
rata, este posibil să nu primiţi Acţiuni Oferite ce reprezintă întreaga valoare sau orice (pe baza Preţului de 
Ofertă, diminuat sau nu după cum este cazul) sumă pe care aţi investit-o; 

(d) să împuterniciţi Managerii să efectueze toate demersurile şi , dacă este cazul, să întreprindă toate acţiunile 
necesare pentru a se asigura că numele dumneavoastră este trecut fu registrul acţionarilor Societăţii în 
legătură cu Acţiunile Oferite pentru care subscrierea dumneavoastră este acceptată ; 

(e) în considerarea faptului că Societatea şi Acţionarii Vânzători au fost de acord ca, înainte de Data 
Decontării , să nu vândă niciunei persoane sau să nu faciliteze vânzarea către nicio persoană a oricărora 
dintre Acţiunile Oferite cuprinse în Ofertă, altfel decât prin procedurile menţionate în Prospect, 
dumneavoastră : 

(i) sunteţi de acord ca, sub rezerva oncaror drepturi legale de retragere, subscrierea dumneavoastră 
pentru Acţiunile Oferite este irevocabilă, nu poate fi revocată sau retrasă de către dumneavoastră ; 

(ii) sunteţi de acord, la cererea Societăţii, Acţionarilor Vânzători sau a Managerilor, să divulgaţi imediat 
în scris Societăţii , Acţionarilor Vânzători sau Managerilor informaţiile pe care aceştia le pot solicita 
în legătură cu subscrierea dumneavoastră şi autorizaţi Societatea, Acţionarii Vânzători şi Managerii să 
divulge orice informaţii legate de subscrierea dumneavoastră pe care aceştia le pot considera 
oportune; 

(iii) 

(iv) 

sunteţi de acord ca orice comunicare viitoare transmisă de Societate către dumneavoa t ij~Înllr~dr 'i., 

de acţionar al Societăţii să fie în limbile română şi engleză ; /
1 A\ (::'.;'; k}~ (;ti\ 

sunteţi de acord că, prin depunerea unui fommlar de subscriere, informaţiile dumnea Qf!Stra.Jte~liâ'fe ~\ 
pot fi deţinute şi utilizate de către Societate, Acţionarii Vânzători şi Manageri în scqpd'?t"'fi ~ r pe F 
Ofertă, care pot include fumizarea datelor dumneavoastră către terţe părţi pentru a ef~tua verificăq-5' 
ale referinţelor privind creditele anterioare, verificări în materie de spălare a banito0::s>iLpen 
depunerea unor declaraţii fiscale, precum şi pentru păstrarea unei evidenţe a subscriitorilor în baza 
Ofertei pentru o perioadă de timp rezonabilă. Sunteţi, de asemenea, de acord ca, în cazul în care vi se 
alocă Acţiuni Oferite în baza Tranşei Investitorilor de Retail, informaţiile dumneavoastră personale 
vor fi comunicate Societăţii şi deţinute şi utilizate de Societate şi Manageri în scopuri legate de 
Ofertă şi pentru obiectivele lor în curs care necesită ţinerea unei evidenţe a, şi interactionarea cu, 
acţionarii Societăţii în cursul normal al activităţii (care poate presupune fumizarea informaţiilor 

dumneavoastră personale către terţe părţi) . 

În cazul în care subscrierea dumneavoastră pentru Acţiunile Oferite este efectuată pe baza unui formular de 
subscriere şi (a) formularul dumneavoastră de subscriere nu este completat corect, sau numele şi/sau adresa 
pretipărite (dacă este cazul) sunt modificate, (b) formularul de subscriere este complet cu informaţii , altele 
decât cele necesare în mod specific pentru formularul de subscriere, (c) formularul dumneavoastră de subscriere 
este primit la respectivele unităţi ale BCR, BRD, BTCP, Bancii Transilvania S.A. şi ale Participantului Eligibil 
după ora 12:00 (ora României) în ultima zi a Perioadei de Ofertă, sau Dovada Plătii pentru Investitorii de Retail 
este pentru o sumă mai mică decât numărul de Acţiuni Oferite subscrise de respectivul Investitor de Retail 
înmulţit cu Preţul Maxim de Ofertă, (d) formularul de subscriere nu este însoţit de documentele de subscriere 
pe care aveaţi obligaţia să le depuneţi sau (e) depuneţi , sau sunteţi suspectat că aţi depus, mai mult de o 
subscriere în cadrul Tranşei Investitorilor de Retail la diferiţi Manageri şi/sau Participanţi Eligibili, subscrierea 
dumneavoastră poate fi respinsă de Managerul sau de Participantul Eligibil prin care s-a făcut subscrierea. În 
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aceste circumstanţe, decizia respectivului Manager sau Participant Eligibil de a respinge sau de a considera 
subscrierea dumneavoastră că fiind valabilă va fi definitivă şi obligatorie pentru dumneavoastră. Nici 
Societatea, Acţionarii Vânzători , Managerii , nici vreunul dintre respectivii lor directori , agenţi sau angajaţi nu 
îşi vor asuma nicio răspundere pentru orice astfel de decizie şi nicio pretenţie nu va fi formulată împotriva 
oricăror aceste persoane în legătură cu nelivrarea către dumneavoastră a Acţiunilor Oferite, sau pentru orice 
pierdere care rezultă din respectivă nelivrare. 

Declaraţii şi garanţii 

Fără a aduce atingere oricărei alte declaraţii sau garanţii date de dumneavoastră în altă parte a acestui Prospect, 
prin subscrierea pentru achiziţia Acţiunilor Oferite în cadrul Tranşei Investitorilor de Retail, declaraţi , garantaţi 

şi confirmaţi Societăţii , Acţionarilor Vânzători şi Managerilor că: 

(a) nu aveţi mai putin de vârsta majoratului (18 ani în Romania) la data subscrierii pentru Acţiunile Oferite în 
baza Ofertei; 

(b) conţinutul acestui document este exclusiv responsabilitatea Societăţii şi , după caz, a Acţionarilor Vânzători 
şi nici Managerii , nici vreo persoană care acţionează în numele acestora nu este responsabilă pentru sau nu 
va avea nicio responsabilitate pentru nicio informaţie , declaraţie sau afirmaţie conţinută în acest document 
sau orice informaţie publicată în prealabil de/sau în numele Societăţii sau orice membru al Grupului şi nu 
va fi răspunzătoare pentru nicio decizie a unui investitor de a participa la Ofertă pe baza oricărei 

informaţii, declaraţii sau afirmaţii conţinute în acest document sau în alt mod; 

(c) acceptând să cumpăraţi Acţiuni Oferite în baza Ofertei, vă bazaţi pe acest document şi orice amendament 
la prospect care poate fi emis de Societate, şi nu pe orice alte informaţii sau declaraţii privind Grupul, 
Acţionarii Vânzători, Acţiunile Oferite sau Oferta. Sunteţi de acord că nici Societatea, Acţionarii 

Vânzători, Managerii, nici vreunul dintre directorii lor, parteneri sau administratori nu va avea nicio 
răspundere pentru orice astfel de informaţii sau declaraţii şi renunţaţi în mod irevocabil şi necondiţionat la 
orice drepturi pe care le-aţi putea avea în legătură cu orice alte informaţii sau declaraţii ; 

( d) Managerii nu fac nicio recomandare investitorilor sau nu oferă consultanţă niciunuia dintre aceştia cu 
privire la oportunitatea sau avantajele oricărei tranzacţii pe care o pot încheia în legătură cu Oferta, şi 

participarea la Ofertă se face pe baza faptului că Managerii acţionează în numele Societăţii şi al 
Acţionarilor Vânzători şi al niciunei alte persoane, iar aceştia nu vor fi răspunzători faţă de nicio altă 

persoană pentru protecţia acordată clienţilor lor, şi că Managerii nu vor fi răspunzători faţă de nimeni 
altcineva în afară de Societate pentru consultanţa oferită în legătură cu Oferta, conţinutul acestui document 
sau orice tranzacţie, aranjamente sau alte aspecte la care se face trimitere în prezentul, iar Managerii nu 
vor fi răspunzători faţă de nicio altă persoană în afară de partea relevantă la Contractul de Intermediere 
pentru orice declaraţii , garanţii , angajamente sau compensaţii conţinute în Contractul de Intermediere sau 
pentru exercitarea ori executarea drepturilor şi obligaţiilor Managerilor în baza respectivului contract, 

c.-'. inclusiv a.- oricărui drept de a renunţa la sau de a modifica orice condiţie sau de a exercita orice drept de ,,; ' 
o încetare prevăzut de respectivul contract; 

{ (t ) -~~-J~
1

; pecta~ toate legile aplicabile cumpărării Acţiunilor Oferite şi Societatea, Acţionarii Vânzători sau 
~o ţ.:<Managerii nu vor încalca nicio lege în afara României ca urmare a acordului dumneavoastră de a cumpăra 

°"l)i,, Acţiunile Oferite sau a oncaror acţiuni care rezultă din drepturile şi obligaţiile dumneavoastră în baza 
acordului investitorului de a cumpăra Acţiunile Oferite şi în baza Actului Constitutiv (şi , dând această 
declaraţie şi garanţie, confirmaţi că aveţi cunoştinţă de restricţiile de vânzare şi transfer prevăzute în 
secţiunea „Restricţii de vânzare şi transfer") ; 

(f) înţelegeţi că nu a fost întreprinsă şi nu se va întreprinde mc10 acţiune de către Societate sau orice altă 
persoană într-o jurisdicţie, alta decât România, care ar putea permite oferirea către public a Acţiunilor 
Oferite, sau posesia ori distribuirea acestui document, în orice ţară sau jurisdicţie în care este solicitată 
orice acţiune în acest scop; 

(g) întrucât aţi avut posibilitatea de a obţine şi de a citi Prospectul şi orice amendament la prospect, se va 
considera că aţi citit toate aceste documente în întregimea lor şi aţi notat toate informaţiile referitoare la 
Societate, Acţionarii Vânzători sau orice membru al Grupului şi Oferta conţinută în Prospect şi/sau orice 
amendament la prospect; 

(h) nicio persoană nu este autorizată în legătură cu Oferta să dea vreo informaţie sau să facă vreo declaraţie , 

alta decât cea conţinută de Prospect, Declaraţia privind Preţul şi orice amendament la Prospect şi , în cazul 
în care o astfel de informaţie sau declaraţie a fost dată sau făcută, aceasta nu trebuie considerată că fiind 
autorizată de Societate, Acţionarii Vânzători , oricare dintre Manageri sau de orice altă persoană; 
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(i) toate documentele în legătură cu Oferta vă pot fi transmise prin e-mail sau prin poştă la adresa 
dumneavoastră de e-mail sau la adresa fizică comunicată către BCR, BRD, BTCP, RCB sau către 

Participantul Eligibil prin intermediul căruia s-a făcut subscrierea şi orice sume de bani restituite vor fi 
transferate în contul bancar menţionat în formularul de subscriere şi orice astfel de documente şi sume 
restituite vor fi transmise pe riscul dumneavoastră ; 

(j) subscrierea dumneavoastră pentru achiziţia Acţiunilor Oferite nu este şi nu va fi finanţată folosind fonduri 
fumizate de o altă persoană în bază unei înţelegeri prin care orice Acţiuni Oferite alocate către 

dumneavoastră sau întreaga sau o parte semnificativă din întreaga valoare a acestor Acţiuni Oferite 
urmează să fie transferată acestei alte persoane; 

(k) nu sunteţi şi nu subscrieţi în numele unei persoane angajate în, sau despre care ştiţi sau aveţi motive să 
credeţi că este, angajată în operaţiuni de spălare a banilor; 

(I) sunteţi de acord că orice material descărcat de pe pagina web a Grupului în legătură cu Oferta (i) este pe 
riscul dumneavoastră propriu, iar dumneavoastră veţi fi singurul răspunzător pentru orice daune sau 
pierdere de date care rezultă în unna descărcării oricărui material şi (ii) va fi utilizat exclusiv în scop 
personal şi nu va fi distribuit în sau pe teritoriul Statelor Unite, Australiei, Canadei, Japoniei sau Africii de 
Sud sau către o altă persoană indiferent unde este situată sau unde îşi are reşedinţa; şi 

(m) sunteţi de acord că Societatea, Acţionarii Vânzători , Managerii nu vor fi răspunzători pentru nicio pierdere 
de date în cursul primirii şi/sau procesării formularelor de subscriere sau nu vor fi răspunzători pentru 
pierderea sau distrugerea accidentală a oricărui formular de subscriere sau a oricăror date cu caracter 
personal referitoare la investitori sau orice pierdere ori daună financiară sau de altă natură care poate 
rezulta, în mod direct sau indirect, din acestea, inclusiv orice pierdere în legătură cu nealocarea sau 
nelivrarea oricăror Acţiuni Oferite că urmare a unei astfel de pierderi sau distrugeri . 

Investitori străini 

Nicio persoană care primeşte o copie a Prospectului şi/sau un formular de subscriere în orice teritoriu în afara 
României nu poate considera formularul de subscriere că reprezentând o invitaţie sau ofertă către aceasta şi în 
niciun caz nu trebuie să utilizeze respectivul formular de subscriere. Niciun document legat de Ofertă nu a fost 
depus pentru procedurile de compensare ale autorităţilor, altele decât ASF. 

Diverse 

Persoanele care subscriu pentru Acţiunile Oferite în baza Ofertei se pot baza doar pe infomiaţiile conţinute de 
Prospect şi , în măsura maximă permisă de lege, orice răspundere pentru declaraţii, garanţii şi condiţii, expresă 

sa~ impl~cită, şi de n_~tură legală sau ,de altă natură (inclusiv,, fără ~ se !imita la,_ de_claraţiil~ ~./4r~cl?}~~!MYîi~ t,~ ar 
nemcluzand declaraţ11le false), sunt m mod expres excluse m legatura cu Acţ1umle Ofentt ]l O erta. ~t 
Cu excepţia cazului în care se prevede altfel sau contextul impune altfel, termenii utilizaţi!~ a , ~~i ~ 
condiţii sunt definiţi în Prospect (astfel cum a fost completat de orice amendament lh~ r6i1p~\jlf,fj is l 
Societat_e în _ legătu~ă cu Oferta~: . _ .. . . , _ . . . , \ 'i».,. r-f.~f? . 
Drepturile ş1 măsurile reparatoru ale Soc1etaţ11 , Acţ10nanlor Vanzaton ş1 Managerilor m baza acestor te m ş1 

condiţii vin în completarea oricăror drepturi şi măsuri reparatorii de care oricare dintre aceştia ar dispune altfel, 
iar exercitarea sau exercitarea parţială a oricăruia dintre aceste drepturi sau măsuri nu va împiedica exercitarea 
celorlalte sau exercitarea deplină. 

Fiecare Investitor de Retail este de acord să respecte prevederile Actului Constitutiv (astfel cum a fost 
modificat la diferite intervale de timp) odată ce Acţiuni le Oferite pe care respectivul investitor a fost de acord 
să le cumpere au fost transferate respectivului investitor. 

Investitorii din Tranşa Investitorilor de Retail care doresc să-şi retragă oferta de cumpărare a Acţiunilor Oferite 
după publicarea oricărui amendament la prospect pot face acest lucru prin depunerea unui formular de revocare 
la BCR, BRD, BTCP şi Banca Transilvania S.A. şi RCB sau la Participantul Eligibil prin care s-a făcut 

subscrierea. Respectivul formular trebuie să fie primit de BCR, BRD, BTCP, Banca Transilvania S.A., RCB sau 
de Participantul Eligibil relevant în cel târziu două Zile Lucrătoare de la data publicării amendamentului la 
prospect (sau o altă dată ulterioară care poate fi specificată în acel amendament la prospect). În cazul în care nu 
depuneţi formularul de revocare în maniera solicitată şi în termenul prevăzut mai sus, subscrierea 
dumneavoastră pentru Acţiunile Oferite în cadrul Tranşei Investitorilor de Retail va rămâne valabilă şi 

obligatorie pentru dumneavoastră . 
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Oferta poate înceta fără nicmn fel de obligaţie în sarcină dumneavoastră . În cazul în care Oferta încetează, 
aceasta va expira şi orice sume de bani primite în legătură cu subscrierea dumneavoastră va vor fi restituite fără 
nicio dobândă şi nete de orice comisioane de transfer bancar şi orice comisioane aplicabile ale instituţiilor de 
piaţă respective. 

Sunteţi de acord că toate subscrierile, acceptările subscrierilor şi contractele care rezultă din acestea în cadrul 
Tranşei Investitorilor de Retail vor fi în mod exclusiv guvernate de şi interpretate în conformitate cu legea 
română (sub rezerva aspectelor care fac obiectul contractului cu Managerul sau Participantul Eligibil prin care 
se face subscrierea, care vor fi guvernate de legea aplicabilă respectivului contract) şi să vă supuneţi în mod 
irevocabil jurisdicţiei exclusive a instanţelor române şi acceptaţi că nicio prevedere nu va limita dreptul 
Societăţii, al Acţionarilor Vânzători sau al Managerilor de a intenta orice acţiune, proces sau proceduri care 
rezultă din sau în legătură cu orice astfel de subscrieri , acceptări sau contracte în orice mod permis de lege sau 
în faţa oricărei instanţe competente. 

Sunteţi de acord şi confirmaţi că niciunul dintre Manageri nu acţionează pentru dumneavoastră şi nici nu vă 
tratează că pe un client de-al lor în baza acceptării unei subscrieri în cadrul Tranşei Investitorilor de Retail şi 

sunteţi de acord că Managerii acţionează pentru Societate şi Acţionarii Vânzători şi pentru nicio altă persoană 
în legătură cu Oferta şi că nu vor avea responsabilitatea de a vă oferi protecţia acordată clienţilor lor şi că 

niciunul dintre Manageri nu are vreo datorie sau responsabilitate faţă de dumneavoastră în ceea ce priveşte 
preţul Acţiunilor Oferite sau oportunitatea unei investiţii în Acţiunile Oferite sau în alt mod în legătură cu 
Oferta. 

Împuterniciţi Societatea, Acţionarii Vânzători şi agenţii lor să facă toate demersurile necesare pentru a efectua 
înregistrarea pe numele dumneavoastră a oricăror Acţiuni Oferite achiziţionate de dumneavoastră şi 

împuterniciţi orice reprezentant al Societăţii şi al Acţionarilor Vânzători să semneze şi/sau să completeze 
orice document de titlu necesar în acest sens . 

Întreaga corespondenţă , toate documentele şi remiterile transmise sau livrate către sau de către investitori în 
cadrul Tranşei Investitorilor de Retail vor fi transmise sau livrate pe riscul propriu al fiecărui investitor. 
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RESTRICŢII DE VÂNZARE ŞI TRANSFER 

Generalităţi 

Distribuirea prezentului Prospect şi a ofertei Acţiunilor Oferite în anumite jurisdicţii poate fi restricţionată prin 
lege şi , în consecinţă, persoanele care intră în posesia prezentului Prospect ar trebui să se informeze cu privire 
la şi să respecte aceste restricţii, inclusiv cele prevăzute în paragrafele de mai jos. Orice nerespectare a acestor 
restricţii poate constitui o încălcare a legii valorilor mobiliare a oricărei astfel de jurisdicţii . 

Prezentul Prospect nu reprezintă o ofertă de achiziţionare a Acţiuni lor Oferite adresată vreunei persoane în 
oricare jurisdicţie unde este nelegal să se facă o astfel de ofertă sau solicitare în respectiva jurisdicţie . 

Cumpărătorilor Acţiunilor Oferite li se poate solicita să achite anumite taxe de timbru sau alte taxe în 
conformitate cu legile şi practica ţării în care se realizează achiziţia, după caz, în mod suplimentar faţă de 
Preţul de Ofertă. 

Nu va fi făcută o ofertă către public în afara României 

Nu a fost întreprinsă şi nu se va întreprinde nicio acţiune într-o altă ţară sau jurisdicţie (decât România) care ar 
putea permite o ofertă către public a Acţiunilor Oferite sau posesia de către sau distribuirea către public a 
prezentului Prospect (sau altă ofertare sau publicitate substanţială cu privire la Acţiunile Oferite) în orice ţară 
sau jurisdicţie în care este solicitată orice acţiune în acest scop sau în care o astfel de acţiune ar putea fi 
restricţionată de lege. • 

Ca atare, Acţiunile Oferite nu vor putea fi oferite sau vândute, direct sau indirect, şi acest Prospect sau orice alt 
material sau anunţuri cu privire la Acţiunile Oferite nu vor putea fi distribuite către public sau publicate în sau 
din orice altă ţară sau jurisdicţie (alta decât România) cu excepţia cazului în care vor fi în concordanţă cu 
regulile şi reglementările unei astfel de ţări sau jurisdicţii . 

Prezentul Prospect va putea fi distribuit şi Acţiunile Oferite vor putea fi oferite spre vânzare sau cumpărare 
către public doar în România în conformitate cu Legea Pieţei de Capital, Regulamentul nr. 5/2018, 
Regulamentul (CE) nr. 809/2004 din 29 aprilie 2004 de punere în aplicare a Directivei 2003/71/CE în ceea ce 
priveşte informaţiile conţinute în prospecte, structura prospectelor, includerea de informaţii prin trimiteri, 
publicarea prospectelor şi difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar, precum şi cu alte prevederi obligatorii 
aplicabile. 

Spaţiul Economic European _ 

În raport cu fiecare stat membru care a implementat Directiva privind Prospectul (fiecare, tt??(ăf~,u 
Relevant) (cu excepţia României), cu efect inlusiv data la care Directiva privind Prospectul .ffist~ 1ffl?. enti . 
în ~ecar~ Stat M~m~ru Relevant (,,Data Relevantă de Impl~mentare'_'): Acţiuni!e Of~ntj_ ~-"ioti,p}1JJt i 
ofente catre public m acel Stat Membru Relevant, cu excepţia cazului m care, mcepan mcÎU'!;"~{fU Daţ~ 
Relevantă de Implementare, Acţiunile Oferite pot fi oferite în acel Stat Membru Releva • Ş,,,ub urml:troar.~ 
exceptări în conformitate cu Directiva privind Prospectul: ~''.:'.·,::,3 
(i) în orice moment către entităţi care sunt autorizate sau reglementate să opereze în pieţele financiare sau, 

dacă nu sunt autorizate sau reglementate, cele al căror obiectiv este investiţia în valori mobiliare; 

(ii) în orice moment către oricare entitate care are două sau mai multe din (a) o medie de cel puţin 250 
angajaţi în ultimul an financiar, (b) un bilanţ total de mai mult de 43 milioane EUR, şi (c) o cifră de 
afaceri netă anuală mai mare de 50 milioane EUR, aşa cum este indicată în ultimele conturi anuale 
consolidate; 

(iii) către mai puţin de 150 persoane fizice sau juridice (altele decât investitorii calificaţi , aşa cum sunt definiţi 
în Directiva privind Prospectul), sub condiţia obţinerii în prealabil a aprobării Managerilor cu privire la 
orice astfel de ofertă; sau 

(iv) în orice alte circumstanţe reglementate de Articolul 3(2) din Directiva privind Prospectul , 

sub condiţia ca nicio astfel de ofertă a Acţiunilor Oferite să nu impună publicarea de către Societate, 
Acţionarii Vânzători, orice Manager sau Consultantul Financiar al Prospectului conform Articolului 3 din 
Directiva privind Prospectul. 

Prezentul Prospect a fost aprobat de ASF şi nu a fost şi nu va fi aprobat de sau notificat către nicio altă 

autoritate competentă din nicio altă ţară, niciun alt stat sau nicio altă jurisdicţie . 
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În înţelesul prezentei secţiuni , expresia „ofertă de Acţiuni" în legătură cu orice Acţiuni Oferite în orice Stat 
Membru Relevant înseamnă comunicarea în orice formă şi prin orice mijloace a unor informaţii suficiente cu 
privire la termenii ofertei şi cu privire la Acţiunile Oferite astfel încât să permită oricărui investitor să decidă să 
achiziţioneze sau să subscrie Acţiunile Oferite, astfel cum aceasta ar putea fi definită în respectivul Stat 
Membru Relevant prin orice măsură de implementare a Directivei privind Prospectul în Statul Membru 
Relevant respectiv. 

Cu privire la fiecare cumpărător al Aqiunilor Oferite în Ofertă, situat într-un Stat Membru Relevant (altul decât 
România), se va considera că a declarat, luat la cunoştinţă şi agreat că este un „investitor calificat" conform 
sensului prevăzut de Articolul 2(1) I din Directiva privind Prospectul. Societatea, Acţionarii Vânzători , 

Managerii, afiliaţii acestora şi alte părţi se vor baza pe acurateţea şi veridicitatea declaraţiei , recunoaşterii şi 

acordului anterior menţionate . 

Restricţii de Vânzare în Statele Unite 

Acţiunile Oferite nu au fost şi nu vor fi înregistrate potrivit Legii Valorilor Mobiliare din Statele Unite sau 
potrivit legilor valorilor mobiliare din orice stat al Statelor Unite şi , prin urmare, nu pot fi oferite sau vândute 
în Statele Unite, cu excepţia unei exceptări sau a unei tranzacţii care nu este supusă cerinţelor de înregistrare 
prevăzute de Legea Valorilor Mobiliare şi legile valorilor mobiliare din orice stat al Statelor Unite. În 
consecinţă , Acţiunile Oferite sunt oferite şi vândute în afara Statelor Unite, prin tranzacţii offshore, în 
conformitate cu Regulamentul S în baza Legii Valorilor Mobiliare, iar în Statele Unite către persoane 
considerate în mod rezonabil ca fiind investitori instituţionali calificaţi , în conformitate cu Regula nr. 144A a 
Legii Valorilor Mobiliare. Termenii utilizaţi în acestă secţiune sunt utilizaţi astfel cum au fost definiţi în 
Regulamentul S şi/sau Regula 144A. 

În completare, până la împlinirea a 40 de zile de la data de începere a Ofertei , o ofertă sau o vânzare a 
Acţiunilor Oferite în Statele Unite de către orice distribuitor (indiferent dacă este participant sau nu la Ofertă) 
poate încălca cerinţele de înregistrare ale Legii Valorilor Mobiliare din SUA dacă o astfel de ofertă sau vânzare 
este tăcută astfel decât cu respectarea Regulii 144A. 

Restricţii de Transfer în Statele Unite 

Fiecare cumpărător al Acţiunilor Oferite în afara Statelor Unite în conformitate cu Regulamentul S, prin 
acceptarea primirii acestui Prospect, se va considera că a declarat, agreat şi luat la cunoştinţă că a primit o 
copie a Prospectului şi orice alte informaţii pe care le consideră necesare pentru a lua o decizie de investiţie în 
cunoştinţă de cauză şi că : 

(i) cumpărătorul este autorizat să finalizeze cumpărarea Acţiunilor Oferite în conformitate cu toate legile şi 

reglementările aplicabile; 
··.: r " 

.ţ.{it)" ~umpărătorul este sau, în momentul achiziţionării acestor Acţiuni Oferite, va fi proprietarul efectiv al 
j ,,:,.Acţiunilor Oferite; şi este, el şi persoana pentru care, dacă este cazul, achiziţionează Acţiunile Oferite, 

:g ~~;:focll/z:at î~ af~ra St_at:lo: Unite (în s_ensul Regula~entului S) ,şi nu _ a c~~părat Acţiunile Oferite în ~un'.ele 
-:'fi w~ ~@'În ben, ficml oncare1 persoane dm Statele U111te sau nu a mcheiat 111c1un acord de transfer al Acţ1u111lor 
% ţ.-'\Oferite s7u al oricărui interes economic care îi revine către orice persoane din Statele Unite ; 

<1/o , .• ,., 
'.f. cu "pârătorul a luat la cunoştinţă faptul că Acţiunile Oferite sunt oferite şi vândute conform prevederilor 

Regulii 903 sau 904 ale Regulamentului S în baza Legii Valorilor Mobiliare şi înţelege că Acţiunile 

Oferite nu au fost şi nu vor fi înregistrate conform Legii Valorilor Mobiliare şi nu vor putea fi oferite, 
revândute, gajate sau transferate în orice alt mod, cu excepţia unei tranzacţii offshore în confonnitate cu 
Regula 903 sau 904 sau Regulamentului S; 

(iv) cumpărătorul nu este un afiliat al Societăţii sau al oricăruia dintre Acţionarii Vânzători sau o persoană ce 
acţionează pe seama unui afiliat ; 

(v) cumpărătorul a luat la cunoştinţă că Societatea, Acţionarii Vânzători şi Managerii nu vor recunoaşte orice 
oferire, vânzare, gajare sau orice alt transfer al Acţiunilor Oferite realizate în alt mod decât în conformitate 
cu restricţiile mai sus menţionate ; şi 

(vi) cumpărătorul a luat la cunoştinţă că Societatea, Acţionarii Vânzători, Managerii şi afiliaţii acestora se vor 
baza pe veridicitatea şi acurateţea recunoaşterilor, declaraţiilor şi acordurilor menţionate în alineatele 
precedente. 
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Fiecare cumpărător al Acţiunilor Oferite din Statele Unite, prin acceptarea primirii acestui Prospect, se va 
considera că a declarat, agreat şi luat la cunoştinţă că a primit o copie a Prospectului şi orice alte informaţii pe 
care le consideră necesare pentru a lua o decizie de investiţie în cunoştinţă de cauză şi că : 

(i) cumpărătorul este autorizat să finalizeze cumpărarea Acţiunilor Oferite în conformitate cu toate legile şi 
reglementările aplicabile; 

(ii) cumpărătorul a luat la cunoştinţă faptul că Acţiunile Oferite nu au fost şi nu vor fi înregistrate potrivit 
Legii Valorilor Mobiliare sau potrivit oricăror alte autorităţi de reglementare a valorilor mobiliare ale 
oricărui stat al Statelor Unite şi că fac obiectul unor restricţii de transfer; 

(iii) cumpărătorul (i) este un investitor instituţional calificat în sensul Regulii 144A a Legii Valorilor 
Mobiliare; (ii) este conştient, şi fiecare beneficiar efectiv al Acţiunilor Oferite a fost informat despre 
faptul că vânzarea către acesta este făcută în baza Regulii 144A sau în baza unei alte excepţii sau într-o 
tranzacţie care nu este supusă cerinţelor de înregistrare prevăzute în Legea Valorilor Mobiliare şi (iii) 
achiziţionează Acţiunile Oferite în scopuri proprii sau pentru unul sau mai mulţi investitori instituţionali 
calificaţi , în scopuri de investiţie şi nu cu scopul de a distribui mai departe Acţiunile Oferite; 

(iv) cumpărătorul a luat la cunoştinţă faptul că Acţiunile Oferite sunt oferite în Statele Unite într-o tranzacţie 
ce nu implică vreo ofertă publică în sensul Legii Valorilor Mobiliare; 

(v) dacă, în viitor, cumpărătorul decide să ofere, revândă, gajeze sau să transfere în orice alt mod Acţiunile 
Oferite sau orice interes economic în legătură cu acestea, acest'e Acţiuni Oferite sau orice interes 
economic în legătură cu acestea pot fi oferite, vândute, gajate sau transferate în orice alt mod 
doar: (i) unei persoane care ea însăşi şi orice altă persoană care acţionează în numele său consideră în 
mod rezonabil că este un investitor instituţional calificat care achiziţionează în scopuri proprii sau 
pentru un investitor instituţional calificat într-o tranzacţie care îndeplineşte cerinţele prevăzute în 
Regula 144A, sau orice altă excepţie de la aceasta, sau într-o tranzacţie care nu este supusă cerinţelor de 
înregistrare ale Legii Valorilor Mobiliare; (ii) printr-o tranzacţie offshore în conformitate cu Regula 903 
sau Regula 904 din Regulamentul S în baza Legii Valorilor Mobiliare; (iii) potrivit unei excepţii de la 
înregistrarea în temeiul Legii Valorilor Mobiliare prevăzută de Regula 144 (dacă este valabilă) sau (iv)) 
în baza unei declaraţii de înregistrare efective făcută conform Legii Valorilor Mobiliare, în fiecare caz în 
conformitate cu orice legi privind valorile mobiliare aplicabile în oricare stat din Statele Unite; 

(vi)) cumpărătorul a luat la cunoştinţă faptul că Acţiunile Oferite reprezintă „titluri de valoare restricţionate" 
în înţelesul Regulii 144 (a)(3) în temeiul Legii Valorilor Mobiliare, că nu se face nicio declaraţie cu 
privire la valabilitatea excepţiei prevăzută de Regula 144 pentru revânzarea de Acţiuni Oferite şi că atât 
timp cât Acţiunile Oferite rămân „titluri de valoare restricţionate" cumpărătorul va fi de acord să 1121, şi 
îi va determina pe afiliaţii săi să nu revândă nicio Acţiune Oferită achiziţionată de către e a,l'l~"illi 
afiliaţi în Statele Unite şi va revinde Acţiunile Oferite numai în afara Statelor Unite în e>Mormit~tr.,_su~~ 
Regula 903 din Regulamentul S sau prin tranzacţii înregistrate ori exceptate de I * nr~f§~fîn l 
conformitate cu Legea Valorilor Mobiliare; ~-=. i,,; . 0 , -r !? \o AP',:?,Oo,'d s' 

(vii) cumpărătorul nu va depozita sau nu va determina depozitarea Acţiunilor Oferite în orr ei,J acilitate de.-, 
depozit stabilită sau menţinută de către o bancă depozitară atât timp cât Acţiunile Oferite s~ţitlyri~cw 

valoare restricţionate" în înţelesul Regulii 144 (a)(3) în temeiul Legii Valorilor Mobiliare din :sit(' 
(viii) cumpărătorul a luat la cunoştinţă că Societatea nu va recunoaşte orice ofertă, vânzare, gajare sau orice 

alt transfer al Acţiunilor Oferite realizate în alt mod decât în conformitate cu restricţiile mai sus 
menţionate; 

(ix) în cazul în care achiziţionează oricare dintre Acţiunile Oferite ca fiduciar sau agent, pentru unul sau mai 
multe conturi, cumpărătorul consideră că are libertate de investiţie exclusivă în legătură cu fiecare astfel 
de cont şi că are puterea deplină de a face confirmări, declaraţii şi acorduri în legătură cu un astfel de 
cont; 

(x) declară că dacă, în viitor, oferă, revinde, gajează sau transferă în orice alt mod Acţiunile Oferite în 
timpul cât erau "titluri de valoare restricţionate" în înţelesul Regulii 144, va notifica ulterior 
respectivului cesionar restricţiile prevăzute mai sus. 

(xi) cumpărătorul a luat la cunoştinţă că Societatea, Acţionarii Vânzători, Managerii, afiliaţii acestora şi alţii 
se vor baza pe adevărul şi acurateţea confirmărilor, declaraţiilor şi acordurilor menţionate anterior. 
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Australia 

Acest Prospect (a) nu reprezintă un prospect sau o declaraţie de prezentare a unui produs conform Legii 
Societăţilor din 200 I a Federaţiei Australiene (,,Legea Societăţilor Federaţiei Australiene"); (b) nu pretinde a 
include informaţiile necesare unui prospect conform Părţii 6D.2 din Legea Societăţilor Federaţiei Australiene 
sau unei declaraţii de prezentare a unui produs conform Părţii 7 .9 din Legea Societăţilor Federaţiei Australiene; 
nu a fost şi nu va fi depus ca un document de prezentare la Comisia pentru Valori Mobiliare şi Investiţii din 
Australia (,,ASIC"), Bursa de Valori Mobiliare din Australia operată de ASX Limited sau orice alt organism 
sau agenţie de reglementare din Australia; şi (c) nu poate fi fumizat în Australia decât investitorilor selectaţi 
(,,Investitori Scutiţi") care pot demonstra că (i) se încadrează în una sau mai multe din categoriile de 
investitori prevăzute de secţiunea 708 din Legea Societăţilor Federaţiei Australiene cărora li se poate face o 
ofertă fără divulgare de informaţii conform Părţii 6D.2 din Legea Societăţilor Federaţiei Australiene şi (ii) sunt 
,,clienţi en-gros" în sensul secţiunii 761 G din Legea Societăţilor Federaţiei Australiene. 

Acţiunile Oferite nu pot fi oferite direct sau indirect pentru subscriere sau cumpărate ori vândute şi nicio 
invitaţie de a subscrie pentru, sau de a cumpăra, Acţiunile Oferite nu poate fi emisă, şi niciun memorandum de 
ofertă preliminar sau definitiv, material publicitar ori alt material de ofertă în legătură cu oricare Acţiuni Oferite 
nu poate fi distribuit, primit sau publicat în Australia, cu excepţia cazului în care nu este necesară divulgarea de 
infonnaţii către investitori confom1 Capitolelor 6D şi 7 din Legea Societăţilor Federaţiei Australiene sau acesta 
respectă, în orice alt mod, toate legile şi reglementările aplicabile din Australia. Prin depunerea unui act de 
subscriere pentru Acţiunile Oferite, fiecare cumpărător al Acţiunilor Oferite declară şi garantează Societăţii , 

Acţionarilor Vânzători , Băncilor şi afiliaţilor acestora că respectivul cumpărător este un Investitor Scutit. 

Întrucât orice ofertă de Acţiuni Oferite în baza acestui Prospect, în baza oricărui supliment la Prospect ori a 
prospectului de însoţire sau a unui alt document se va face fără divulgare de informaţii în Australia confonn 
Părţii 6D.2 şi 7.9 din Legea Societăţilor Federaţiei Australiene, oferirea acestor Acţiuni Oferite spre revânzare 
în Australia în termen de 12 luni poate, conform Legii Societăţilor Federaţiei Australiene, necesita divulgarea 
de informaţii către investitori în cazul în care niciuna dintre scutirile prevăzute în Legea Societăţilor Federaţiei 
Australiene nu se aplică respectivei revânzări. Prin subscrierea pentru Acţiunile Oferite, fiecare cumpărător al 
Acţiunilor Oferite se angajează faţă de Societate, Acţionarii Vânzători şi Bănci că respectivul cumpărător, pe o 
perioadă de 12 luni de la data cumpărării Acţiunilor Oferite, nu va oferi , transfera, cesiona sau înstrăina în alt 
mod respectivele Acţiuni Oferite către investitori din Australia, cu excepţia circumstanţelor în care nu este 
necesară divulgarea de informaţii către investitori confonn Legii Societăţilor Federaţiei Australiene sau în cazul 
în care un document de divulgare care respectă legea este întocmit şi depus la ASIC . 

Canada 

Acţiunile Oferite pot fi vândute numai cumpărătorilor care cumpară sau care se consideră că cumpără şi care, 
în principal, sunt investitori acreditaţi , aşa cum sunt definiţi în Instrumentele Naţionale 45-106 Exceptări de la 

,,, Prospect sau subsecţiunea 73 .3 ( 1) din Legea privind Valorile Mobiliare (Ontario) şi sunt clienţi autorizaţi , aşa 

j'- . ~um sunt definiţi în Instrumentul Naţional 31-103 Cerinţe de Înregistrare, Scutiri, Obligaţii în Curs de 
~ [ Inregistrare. Orice revânzare a Acţiunilor trebuie efectuată în conformitate cu o excepţie de la, sau într-o 
\ · ~~nzacţie c~re nu face obiectul cerinţelor privind prospectul din legile privind valorile mobiliare aplicabile . 

"'-?t-L,egislaţia privind valorile mobiliare din anumite provincii sau teritorii din Canada poate da cumpărătorului 
ptul de a pretinde anularea sau daune-interese în cazul în care acest Prospect (inclusiv orice modificare 

adusă acestuia) conţine o declaraţie falsă , sub condiţia ca drepturile de a pretinde anularea sau daune-interese să 
fie exercitate de cumpărător în termenul prevăzut de legislaţia privind valorile mobiliare din provincia sau 
teritoriul cumpărătorului. Cumpărătorul trebuie să se raporteze la orice prevederi aplicabile ale legislaţiei 

privind valorile mobiliare din provincia sau teritoriul cumpărătorului pentru mai multe detalii despre aceste 
drepturi sau să consulte un consultant juridic. 

În conformitate cu secţiunea 3A.3 din Instrumentul Naţional 33-105 privind Conflictele de Interes ale 
Managerilor ("NI 33-105"), Subscriitorii nu sunt obligaţi să respecte cerinţele de divulgare prevăzute de 
Instrumentul Naţional 33-105 privind Conflictele de Interese ale Subscriitorilor în legătură cu Oferta. 

Japonia 

Acţiunile Oferite nu au fost şi nu vor fi înregistrate în baza Legii privind Instrumentele Financiare şi Bursa din 
Japonia (Legea nr. 25 din 1948, astfel cum a fost modificată, ,,FIEL"), iar divulgarea conform FIEL nu a fost 
şi nu va fi făcută cu privire la Acţiunile Oferite. Nici Acţiunile Oferite şi niciun interes în legătură cu acestea 
nu vor fi oferite, vândute, revândute sau transferate în orice alt fel , cu excepţia unei scutiri de la cerinţele de 
înregistrare prevăzute de FIEL şi în conformitate cu FIEL şi cu toate celelalte legi, regulamente şi îndrumări 
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aplicabile promulgate de autorităţile guvernamentale şi de reglementare japoneze relevante . După cum se 
utilizează în acest paragraf, un rezident al Japoniei este orice persoană care este rezidentă în Japonia, inclusiv 
orice corporaţie sau altă entitate organizată în conformitate cu legile Japoniei . 

Africa de sud 

În Africa de Sud, Oferta se va face numai prin plasament privat către Investitori Calificaţi din Africa de Sud, 
fiind (a) persoane selectate care se încadrează într-una din categoriile specificate, enumerate în 
secţiunea 96( I )(a) din Legea societăţilor comerciale din Africa de Sud, şi (b) persoane selectate, care 
acţionează ca mandanţi, achiziţionând Acţiuni Oferite pentru un cost total de achiziţie de I .OOO.OOO ZAR sau 
mai mult, aşa cum se prevede la secţiunea 96(1)(b) din Legea societăţilor comerciale din Africa de Sud şi 

cărora Oferta li se va adresa în mod special şi care vor fi capabili să accepte Oferta, iar acest Prospect este pus 
la dispoziţia Investitorilor Calificaţi din Africa de Sud. Informaţiile cuprinse în acest Prospect în legătură cu 
fiecare clasă de Investitori Calificaţi din Africa de Sud sunt combinate în acest Prospect numai din considerente 
practice. În consecinţă (a) informaţiile cuprinse în acest Prospect nu constituie şi nu fac parte din nicio ofertă 
sau invitaţie de vânzare sau de emisie, publicitate sau orice solicitare de ofertă sau de invitaţie de a cumpăra 
sau de a subscrie pentru orice Acţiuni Oferite sau orice alte valori mobiliare şi nu este o ofertă adresată 
publicului, aşa cum se prevede în Legea societăţilor comerciale din Africa de Sud, (b) acest Prospect nu 
constituie şi nici nu intenţionează să constituie un „prospect înregistrat" sau o „publicitate", aşa cum este 
prevăzut în Legea Societăţilor Comerciale din Africa de Sud şi (c) nu a fost depus niciun prospect la Comisia 
de Proprietate Intelectuală a Societăţilor ",,CIPC") cu privire la Ofertă. Ca urmare, acest Prospect nu respectă 
cerinţele de fond şi formă ale unui prospect prevăzut în Legea societăţilor comerciale din Africa de Sud şi în 
Regulamentul privind Societăţile Comerciale din Africa de Sud din 2011 şi nu a fost aprobat de şi/sau 

înregistrat la CIPC sau la orice altă autoritate din Africa de Sud. 

Informaţia cuprinsă în Prospect constituie informaţie concretă, aşa cum se prevede în secţiunea I (3)(a) din 
Legea Serviciilor Financiare Consultative şi de lntennediere din Africa de Sud nr. 37 din 2002, astfel cum a 
fost modificată (,,Legea FAlS") şi nu ar trebui interpretată ca o recomandare expresă sau implicită, ghid sau 
propunere pe care orice tranzacţie particulară cu privire la Acţiunile Oferite descrise aici sau în legătură cu 
activitatea sau investiţiile viitoare ale Societăţii este adecvată obiectivelor particulare de investiţii, situaţiilor 

financiare sau nevoilor unui potenţial investitor şi nicio prevedere a prezentului Prospect nu va fi interpretată ca 
reprezentând act de prospectare a pieţei sau publicitate pentru servicii financiare în Africa de Sud. Compania nu 
este un furnizor de servicii financiare licenţiat astfel cum este prevăzut în Legea FAlS. 
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ASPECTE JURIDICE 

Societatea a fost asistată cu privire la anumite aspecte juridice în legătură cu Oferta de către Dentons UK şi 

Middle East LLP în ceea ce priveşte legile federale privind valorile mobiliare din Statele Unite şi legislaţia 

britanică şi de către SCA Zamfirescu Racoti & Partners cu privire la legislaţia din România. Managerii au fost 
asistaţi cu privire la anumite aspecte juridice în legătură cu Oferta de către Clifford Chance LLP cu privire la 
legislaţia britanică, Clifford Chance Deutschland LLP cu privire la legile federale privind valorile mobiliare din 
Statele Unite şi de către Clifford Chance Badea SPRL cu privire la legislaţia din România. 
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AUDITORI INDEPENDENŢI 

Situaţiile Financiare Auditate Consolidate ale Grupului la data de şi pentru exerciţiile financiare încheiate la 
data de 31 decembrie 2017, 2016, 2015, incluse în acest Prospect, au fost auditate de către Ernst & Young 
Assurance Services S.R.L. , o societate de audit independentă, după cum se menţionează în raportul prezentat. 
De asemenea Situaţiile Financiare Interimare Neauditate ale Societăţii la data de şi pentru perioada de trei luni 
încheiată la data de 31 martie 2018 au fost revizuite de către Ernst & Young Assurance Services S.R.L. , după 
cum se menţionează în raportul prezentat. 

Ernst & Young Assurance Services S.R.L., cu sediul în Romania, Bucureşti, Sectorul I, Bulevardul Ion 
Mihalache nr. 15-17, Bucharest Tower Building, Etajul 21, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/ 
5964/ 1999, având C .U.I. I 1909783, este membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, fiind 
înregistrată în Registrul Public al Auditorilor Financiari sub numărul 77/15 august 2001. Ernst & Young 
Assurance Services S.R.L. a acordat şi nu şi-a retras consimţământul său scris pentru includerea rapoartelor sale 
de audit şi a raportului său de revizuire, astfel cum sunt identificate mai sus, în prezentul Prospect în forma şi 
în contextul în care apar, şi a aprobat conţinutul acestor rapoarte, în conformitate cu punctul 23 .1 al Anexei r la 
Regulamentul Comisiei (CE) 809/2004. În conformitate cu Regulamentul Comisiei (CE) nr. 809/2004, Ernst & 
Young Assurance Services S.R.L. a declarat faptul că este responsabil pentru rapoartele respective identificate 
mai sus ce fac parte din prezentul Prospect şi că a luat toate măsurile rezonabile pentru a asigura că informaţiile 
cuprinse în fiecare dintre aceste rapoarte sunt, după cunoştinţele lor, în conformitate cu situaţiile de fapt şi nu 
cuprind omisiuni care ar putea afecta conţinutul acestora. Această deGlaraţie este inclusă în Prospect în 
concordanţă cu punctul 1.2 . al Anexei I la Regulamentul Comisiei (CE) nr. 809/2004. Consimţământul scris 
menţionat mai sus diferă de consimţământul depus la SEC în conformitate cu secţiunea 7 din Legea Valorilor 
Mobiliare. Întrucât acţiunile nu au fost şi nu vor fi înregistrate confonn Legii Valorilor Mobiliare, Ernst & 
Young Assurance Services S.R.L. nu a exprimat un consimţământ în conformitate cu secţiunea 7 din Legea 
Valorilor Mobiliare. 
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DECONTARE ŞI TRANSFER 

Compensarea şi decontarea Acţiunilor 

Transferurile Acţiunilor în cadrul Ofertei şi vânzările de Acţiuni pe piaţa secundară vor fi decontate şi 

compensate prin intermediul sistemului de decontare fumizat de Depozitarul Central, în conformitate cu 
reglementările aplicabile din România. 

Depozitarul Central din România 

Depozitarul Central o societate pe acţiuni din România, cu sediul în România, Bucureşti , Sector 2, Bulevardul 
Carol I nr. 34-36, Etajele 3, 8, 9, este autorizat şi supravegheat de către ASF şi fumizează servicii de 
depozitare, registru, compensare şi decontare a tranzacţiilor implicând instrumente financiare . Depozitarul 
Central este administratorul sistemului de plăţi RoClear (Sistemul Român de Compensare-Decontare, Custodie, 
Depozitare şi Registru) care asigură compensarea fondurilor şi decontarea operaţiunilor cu instrumente 
financiare . 

Toate clasele de valori mobiliare tranzacţionate pe o piaţă reglementată din România sau în cadrul unui sistem 
alternativ de tranzacţionare, inclusiv Acţiunile , sunt în mod obligatoriu înregistrate la Depozitarul Central în 
vederea efectuării în mod centralizat a operaţiunilor cu valori mobiliare şi asigurării unei evidenţe unitare a 
acestor operaţiuni. Toate valorile mobiliare admise în sistemul Depozitarului Central sunt dematerializate şi 

evidenţiate în conturi . • 

Înregistrare şi formă 

Acţiunile au fost emise ca „titluri dematerializate nominative" şi au fost înregistrate la ASF şi la Depozitarul 
Central, acesta din urmă în calitatea sa de registrator al Acţiunilor Societăţii . Acţiunile sunt în prezent listate pe 
piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti, sub simbolul „ALR". 

Depozitarul Central păstrează înregistrările tuturor deţinerilor de Acţiuni . 

Societatea nu va impune nicio taxă în ceea ce priveşte Acţiunile ; cu toate acestea, deţinătorii de Acţiuni pot 
suporta taxele care în mod obişnuit sunt plătibile cu privire la menţinerea şi operarea conturilor în sistemul 
Depozitarului Central. 

Proceduri de compensare şi decontare 

Decontare iniţială 

Pentru o descriere a procedurilor de decontare aplicabile transferurilor Acţiunilor Oferite în cadrul Ofertei, a se 
vedea „Subscriere şi Vânzare" . 

,~'.Tranzacţionare pe piaţa secundară 

~ Pf ntru o descriere a restricţiilor de transfer în legătură cu Acţiunile , a se vedea „Restric/ii de Vânzare şi 
~ Tra[lsfer'1: . .' 
~ i,,:.. I 

o-<? ,, 

Transferul drepturilor de proprietate asupra Acţiunilor Oferite are loc la Data Decontării , în cadrul sistemului de 
compensare-decontare al Depozitarului Central. 

Tranzacţiile cu Acţiunile Oferite sunt decontate ca livrare contra plată, Acţiunile Oferite fiind livrate numai 
dacă preţul de achiziţionare este plătit. Transferul dreptului de proprietate este de obicei înregistrat într-un 
termen de T+2 zile prin debitarea/creditarea conturilor relevante de Acţiuni. 

Ca excepţie de la principiul conform căruia Acţiunile pot fi transferate numai prin intermediul unei tranzacţii pe 
Bursa de Valori Bucureşti, există anumite situaţii în care Depozitarul Central poate opera în mod direct 
transferurile drepturilor de proprietate asupra Acţiunilor ca urmare, printre altele, a: (i) succesiunii ; (ii) 
retragerii ; (iii) transferului Acţiunilor proprii ale Societăţii către salariaţi; (iv) în cazul în care Societatea 
dobândeşte propriile Acţiuni ca urmare a retragerii acţionarilor care nu sunt de acord cu hotărârile Adunării 
Generale a Acţionarilor Societăţii , în conformitate cu prevederile legale în vigoare; (v) fuziunii , divizării sau 
dizolvării ; (vi) punerii în executare a unei decizii finale şi irevocabile a unei instanţe ; (vii) transferului între o 
societate-mamă şi subsidiarele sale sau între subsidiarele aceleiaşi societăţi-mamă, cu acordul prealabil al ASF; 
(viii) alte transferuri de drepturi în conformitate cu legi sau reglementări speciale în vigoare, cu acordul expres 
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al ASF sau al altui organ autorizat. Transferurile directe ale drepturilor de proprietate asupra Acţiunilor vor fi 
operate de Depozitarul Central in termen de trei zile de la data depunerii aplicaţiei şi a documentaţiei 

j usti ficati ve. 

Aspecte generale 

Chiar dacă cele mai sus menţionate stabilesc procedurile Depozitarului Central de facilitare a transferurilor de 
Acţiuni Oferite. acesta nu este obligat să îndeplinească sau să continue să îndeplinească asemenea proceduri 
conform celor descrise mai sus, iar astfel de proceduri pot fi întrerupte în orice moment. 

Niciunul dintre Acţionarii Vânzători, Societatea, Managerii sau agenţii lor nu va avea nicio răspundere pentru 
îndeplinirea de către Depozitarul Central sau de către participanţii acestuia a obligaţiilor lor conform regulilor şi 
procedurilor care guvernează operaţiunile lor la data prezentului Prospect. 
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INFORMAŢII GENERALE 

I. Acţionarii Vânzători 

Vimetco este o societate cu răspundere limitată (naamlo::e vennootschap) înfiinţată în conformitate cu legislaţia 
Olandei, cu sediul principal (statutaire ::etel) in Olanda, I 077 XX Amsterdam, Strawinskylaan 403. World 
Trade Center, A Tower, Etaj 4. Vimetco este înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Camera de Comerţ 
din Amsterdam sub numărul 34 I 69722 , CIF NL8 I 058546780 I. 

Conef este o societate pe acţiuni infiinţată în conformitate cu legislaţia României , cu sediul social în Bucureşti , 

România, Splaiul Unirii nr. 64, Etaj I , Sector 4, şi inregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub 
nr. J40/3 77/l 99 l , Identificator Unic European (EUID) ROONRC.128/8/99 I, Cod Unic de Înregistrare 1555107. 
atribut fiscal RO. Societatea deţine 99 ,9 la sută din acţiuni în Conef. 

2. Autorizaţii 

Consiliul de administraţie al Vimetco a aprobat vânzarea a maxim 356.889.569 de Acţiuni Oferite din Ofertă 
prin hotărârea consiliului de administraţie . 

Administratorul unic al Conef, aşa cum a fost imputernicit de către Adunarea generală extraordinară a 
acţionarilor Conef la data 25 iunie 2018 a aprobat vânzarea a maxim 26 .901,-571 de Acţiuni Oferite din cadrul 
Ofertei, prin decizia nr. 35 emisă în 25 iunie 2018. 

Societatea a aprobat Prospectul prin decizia Consiliului nr. 1408 emisă in 25 iunie 20 I 8. 

3. Documente disponibile pentru inspecţie 

Pe durata valabilităţii prezentului Prospect. următoarele documente vor fi disponibile investitorilor pe pagina de 
internet a Societăţii la www.alro.ro: 

a) Prospect; 

b) Actul Constitutiv; şi 

c) Situaţiile Financiare Consolidate Auditate, împreună cu rapoartele de audit aferente şi Situaţiile Financiare 
In e, uditate, cu raportul de revizuire aferent. 

Q<v"v G,s,~ 
ijltul P r~ ,e~ct ~ fi de asemenea disponibil în România pe paginile de internet ale Băncii Comerciale 

_ n~{ {~ •.)~'. bc _ o. BRD- Groupe Societe Generale la www.brd.ro şi BT Capital Partners la 
. btpi,pLtălbârtners] . 
~ i,i_,- ,WB,\T J,_? 

A- .::,-
4. ~et_ de Ofertă-

În prez~'i'AAN\~c~nizează că Preţul de Ofertă la care Acţiunile Oferite vor fi alocate investitorilor se va situa 
în limita Preţului Maxim de Ofertă respectiv 6, 18 RON pe Acţiune Oferită. Preţul de Ofertă va fi agreat de 
comun acord de către Societate şi de către Acţionarii Vânzători in consultare cu Coordonatorii Globali (En . 
. .Joint Global Coordinators" ) (pe seama Managerilor). după terminarea procesului de bookbuilding printre 
participanţii la Tranşa Investitorilor Instituţionali . Pentru mai multe detalii . a se vedea secţiunea .. Subscriere şi 
Vânzare'' din prezentul Prospect. 

5. Modificări semnificative 

Cu excepţia informaţiilor incluse în secţiunea .,Anali::a Situaţiei Financiare şi Operaţionale-Evoluţii Recente" 
ale prezentului Prospect. la data de 31 martie 2018. nu a intervenit nicio modificare semnificativă în situaţia 

financiară sau comercială a Grupului. 

6. Subsidiarele 

Pentru mai multe detalii , a se vedea secţiunea .,Activitatea Grupului- Istoric şi De::voltare ·• a prezentului 
Prospect. 
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7. Informaţii care nu se aplică Prospectului conform Anexei I şi Anexei III a Regulamentului 
(CE) 809/2004 

Um1ătoarele puncte din Anexa I şi Anexa III ale Regulamentului (CE) nr. 809/2004 nu sunt aplicabile 
Prospectului : 

Anexa I-2.2, 6.1.2, 6.3, 10.4, 13 , 17.3 , 18.4, 20.2, 20.4.2, 20.6.2, 21.1.2-21.1.6, 21.2.6. 

Anexa III-4.6, 4.7, 4. I O, 5.1.1 O, 5.2.2, 5.2 .3(d}-(e), 5.3.3, 5.3.4, 5.4.2-5.4.4, 6.1--6.4, 9.1, 9.2. 
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DEFINIŢII ŞI GLOSAR DE TERMENI SELECTAŢI 

Acord Minier . . . . . . . . . Acordul privind Explorarea şi Exploatarea Bauxitei încheiat între Sierra 
Mineral şi Guvernul statului Sierra Leone la data de 16 iulie 2012 . 

Acordul de Stabilire a 
Preţului 

Actul Constitutiv 

Acţionarii Vânzători 

Acţiuni 

Acţiuni Supraalocate 

Acţiunile Ofertei sau 
Acţiuni Oferite 

Adunarea Generală a 
Acţionarilor sau 
Adunarea Generală 

Adunarea Generală 
Extraordinară a 
Acţionarilor 

Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor 

Anod 

ASF 

Bară 

Bauxită . . ....... . .. . 

BNR .. . . . ... .. . 

Bursa de Metale din 
Londra LME 

Acordul de stabilire a preţului dintre Societate, Acţionarii Vânzători ş i 

Manageri în legătură cu Preţul de Ofertă încheiat la sau în jurul Datei Alocării . 

Actul constitutiv al Societăţii , în vigoare şi aplicabil la data Prospectului . 

Vimetco N .V. and Conef S.A. 

oricare din şi toate acţiunile nominative ordinare emise din timp în timp de 
Societate în formă dematerializată. 

Acţiunile Oferite suplimentar, până la un procent de maxim 1 O la sută din 
numărul iniţial de Acţiuni Oferite cuprinse în Ofertă, pe care Coordonatorii 
Globali (En. ,,Joint Global Coordinators") le pot cumpăra sau pentru care pot 
găsi cumpărător în conformitate cu Opţiunea de Supraalocare aşa cum este 
prezentată în secţiunea "Subscriere ş i Vânzare " din prezentul Prospect. 

Un număr de până la 383.791.140 Acţiuni deţinute de Acţionarii Vânzători , 

incluzând un număr de până la 356.889 .569 Acţiuni deţinute de Vimetco şi un 
număr de până la 26.901.571 Acţiuni deţinute de Conef oferite în cadrul ofertei 
publice secundare iniţiate în baza prezentului Prospect. 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii şi Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor Societăţii . 

Adunarea generală extraordinară a acţionarilor Societăţii 

Adunarea generală ordinară a acţionarilor Societăţii 

o substanţă cu proprietăţi metalice, compusă din două sau mai multe elemente 
chimice dintre care cel puţin unul este un metal ; mai precis, aluminiu plus unul 
sau mai multe alte elemente produse pentru a avea anumite caracteristici 
specifice dorite . 

Alro S.A. 

oxid de aluminiu produs din bauxită printr-un proces chimic complex. Alumina 
este un material alb, sub formă de pulbere, extrasă din bauxită în scopul de a 
produce aluminiu. 

electrodul prin care curentul intră în cuvă. Pentru rafinarea aluminiului este 
utilizat un anod de carbon. 

Autoritatea de Supraveghere Financiară din România. 

aluminiu sau aliaj din aluminiu turnat în formă cilindrică prin topirea 
lingourilor de aluminiu şi , în cazul barelor din aliaje de aluminiu, produsă din 
alte metale . 

un minereu din care este extrasă alumina şi din care se obţine în cele din urmă 
aluminiul. 

Banca Naţională a României 

organism internaţional de tranzacţionare care facilitează cumpărarea ş1 

vânzarea de metale pe piaţa deschisă globală . 
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Bursa de Valori Bucureşti Bursa de Valori Bucureşti S.A., operator al pieţei reglementate la vedere, cu 
sediul în Bucureş ti , Bulevardul Carol I nr. 34-36, Etaj 14, Sector 2, 
cod poştal 020922, România. 

Capacitate instalată randament continuu la capacitate totală a unui generator astfel cum a fost 
indicat de către producător, de obicei exprimat în MWh. 

Catod . . . . . . . . . . . . . . catodul este conductorul prin care curentul electric iese din cuvă. În cazul 
topirii aluminiului , catodul este denumit şi linie de electroliză . 

Certificat Verde . . . . . . . Titlul ce atestă producerea din surse regenerabile de energie a unei cantităţi de 
energie electrică . Certificatul verde se poate tranzacţiona, distinct de cantitatea 
de energie electrică pe care acesta o reprezintă, pe o piaţă organizată, în 
condiţiile legii ; certificatul verde nu este un instrument financiar. Furnizorilor 
şi producătorilor de energie electrică li se cere să prezinte certificate verzi pe 
bază de cote anuale, ca parte a mecanismului de promovare pentru producători 
de energie electrică din surse regenerabile introdus prin Legea 220. 

Cod Fiscal . . . . . . . . . . . Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în vigoare de la I ianuarie 2016, 
republicată, astfel cum a fost amendată şi completată . 

Cogenerare producerea concomitentă de energie electrică şi căldură de către o centrală 

electrică . 

Conef . . . . . . . . . . . . . . Conef S.A., o societate pe acţiuni înfiinţată în conformitate cu legislaţia 

României , cu sediul social în Bucureşti, România, Splaiul Unirii nr. 64, Etaj I , 
Sector 4, şi înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/ 
377/ 1991 , Identificator Unic European (EUID) ROONRC.J28/8/991 , Cod Unic 
de Înregistrare 1555107, atribut fiscal RO. 

Consiliul . . . . . . . . . . . . Consiliul de Administraţie al Societăţii . 

Contractul de Intermediere contractul de intermediere încheiat la sau în jurul datei prezentului Prospect 
între Acţionarii Vânzători, Societate şi Manageri . 

Convenţia de la Lugano . . Tratat multilateral privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea 
hotărârilor judecătoreşti în materie civilă şi comercială, încheiat în data _s!e 
30 octombrie 2007, între state membre ale Uniunii Europene şi st ,em?lfi.~ 
sunt membre ale UE, şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii/ .;- ;,-ro11_Fne în '\?p 
21 decembrie 2007 (L339/3). fi:~' -4.ţ';t ,.~; fi;;;' I:'~ 

I o . .~, fif {; 
Cuve . . . . . . . . . . . . . . . cuvele sun! containerele în care are loc procesul electrolitic pent,~ J.icitfiiţ~~r /;/ 

~e_talului. In ca~~ topirii aluminiului, acestea sunt cunoscute sub ~ n~~irea de ./f 
hme de electroliza. • . .:"'· ·_.- ,. ,, • 

Data Alocării . . . . . . . . . data când Acţiunile Oferite vor fi alocate, identificată în secţiunea „Subscriere 
şi Vânzare- Rezumatul Ofertei"' din prezentul Prospect. 

Data Decontării 

Data Relevantă a 
Implementării 

Data Tranzacţiei 

Declaraţie de Preţ 

Directiva de Modificare a 
DP din 2010 ...... . 

data când tranzacţiile aferente Acţiunilor Oferite vor fi decontate, identificată 
în secţiunea „Subscriere şi Vânzare- Rezumatul Ofertei"' a prezentului 
Prospect. 

Data când Directiva privind Prospectul a fost implementată în orice Stat 
Membru Relevant. 

data când vor avea loc tranzacţiile aferente Acţiunilor Oferite, identificată în 
secţiunea „Subscriere şi Vânzare- Rezumatul Ofertei" a prezentului Prospect. 

O declaraţie cuprinzând Preţul de Ofertei şi alte informaţii aferente care se 
preconizează că va fi publicat la sau în jurul datei de 17 iulie 2018 . 

Directiva 2010/73/EU. 
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Directiva privind Pieţele 
Instrumentelor 
Financiare sau MIFID II 

Directiva privind 
Prospectul ... 

Dovada Plăţii 

Eco-Topitoria ...... . . . 

Ernst & Young Assurance 
Services S. R.L. . . . . . . 

Extrudare . ..... . ... . 

Fabricare . ... . . . .. . . . 

Fondul Proprietatea 

Formular de Subscriere . 

: Franco la bord sau FOB 
Q 
~ 
Ul 

~ 

~~ rlÎp .......... ... . 
'Ît:,-

Haldă de şlam 

IFRS .... .. . 

Investitori Calificaţi 

Investitori de Retail 

Investitori Instituţionali 

Directiva 2014/65/U E a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 mai 
2014. privind pieţele instrumentelor financiare ş i de modificare a 
Directivei 2002/92/CE şi a Directivei 2011/61 /UE. 

Directiva 2003/7 1/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 
4 noiembrie 2003 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei 
oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la 
tranzacţionare (şi amendamente la aceasta, incluzând Directiva de Modificare a 
DP din 20 I O, în măsura implementării de către un stat membru al SEE). 

Documentele care dovedesc plata sau garanţia plăţii pentru Acţiunile Oferite 
subscrise în cadrul Ofertei, în conformitate cu secţiunea „Subscriere ş i 

Vânzare- Subscrierea Acţiunilor Oferite de către Investitorii Retaif' a 
prezentului Prospect. 

Unitatea de reciclare a deşeurilor din aluminiu a Societăţii , situată în Slatina, 
România. 

Ernst & Young Assurance Services S.R.L. , o societate independentă de audit, 
care a auditat Situaţiile Financiare Auditate Consolidate şi a revizuit Situaţiile 
Financiare Interimare Neauditate. 

procedura de deformare a aluminiului solid, de obicei sub forma unor bare 
cilindrice, prin trecerea acestuia dintr-un recipient închis într-o matriţă, în 
scopul de a fonna un produs cu secţiune transversală mare. 

procesul de transfonnare a aluminiului primar în plăci, benzi, bare, tuburi etc ., 
care pot fi ulterior transformate în produse de consum sau alte produse finite . 

Fondul Proprietatea este o societate pe acţiuni înfiinţată în confonnitate cu 
legislaţia României , având sediul social în Bucureşti , Sector I, Str. Buzesti 
nr. 78-80, Premium Point Building, Etajele 7-8, şi înregistrată la Oficiul 
Registrului Bucureşti sub nr. J40/2l901 /2005, Cod Unic de Înregistrare 
I 8253260, atribut fiscal RO. 

formular de subscriere pentru Acţiunile Oferite. 

modalitate de livrare prin care vânzătorul plăteşte transportul mărfurilor la port, 
plus cheltuielile de încărcare . Cumpărătorul plăteşte navlul, asigurarea, 
costurile cu descărcarea, precum şi transportul de la port la destinaţia finală. 

Societatea împreună cu subsidiarele sale, astfel cum sunt prezentate în 
secţiunea ,,Activitatea Grupului din prezentul Prospect. 

lac pentru depozitarea deşeurilor. 

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea 
Europeană prin Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei din 
3 noiembrie 2008. de adoptare a anumitor standarde internaţionale de 
contabilitate în confonnitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al 
Parlamentului European şi al Consiliului. 

investitorii calificaţi , astfel cum sunt definiţi de Articolul 2( I)( e) al Directivei 
privind Prospectul. 

investitorii care pot subscrie în Tranşa de Retail, astfel cum este definită în 
secţiunea „Subscriere şi Vânzare-Tranşele Ofertei"' a prezentului Prospect. 

investitorii care pot subscrie în cadrul Tranşei Investitorilor Instituţionali , astfel 
cum este definită în Secţiunea „Subscriere ş i Vânzare-Tranşele Ofertei"' a 
prezentului Prospect. 
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ISO Organizaţia Internaţională pentru Standardizare, o reţea non-guvernamentală de 
instituţii de standardizare naţionale din 146 de ţări . 

IT Sisteme de tehnologia informaţiilor. 

kA kiloamperi , unitate de măsură a puterii curentului electric, un kiloamper fiind 
egal cu I.OOO de amperi. 

kW . . . . . . . . . . . . . . . . kilowatt, unitate de măsură a energiei electrice indicând rata de capacitate de a 
produce, echivalent cu o mie de waţi . 

kWh . . . . . . . . . . . . . . . kilowatt-oră, unitate de măsură a energiei electrice de-a lungul timpului , 
însemnând un kilowatt de energie electrică pe oră . 

Laminare . . . . . . . . . . . . acţiunea de deformare între doi cilindri pentru a forma o foaie de tablă plată 
sau o folie în secţiune : la început acţiunea se poate efectua în stare "fierbinte" 
pentru a reduce grosimea şi ulterior în stare "rece" pentru a obţine rezultate de 
durată şi pentru a obţine toleranţele dimensionale finale . 

Laminor la rece . . . . . . . instalaţia în care aluminiul este laminat în table sau folii prin trecerea lui prin 
dispozitive de rulat sub presiune. Metalul utilizat în laminarea la rece este de 
obicei la temperatură ambientală. 

Legea Pieţei de Capital Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de 
piaţă . 

Legea Societăţilor . . . . . . Legea nr. 31 / 1990 privind societăţile, republicată, astfel cum a fost amendată şi 
completată. 

Legea Valorilor Mobiliare Legea Valorilor Mobiliare din 1933 a Statelor Unite, astfel cum a fost 
modificată . 

Lingouri . . . . . . . . . . . . O fonnă turnată pentru retopire sau fabricaţie , un lingou poate avea mai multe 
fonne ; unele pot avea 30 de picioare lungime şi pot cântări 15 tone, în timp ce 
altele sunt crestate sau au o formă specială pentru stivuire şi manipulare. 

Manager de Stabilizare Banca Comercială Română S.A. 

Manageri . 

Metalurgie 

MPA ........ ..... . . 

Mtpa 

MW. 

MWh 

Ofertă 

Perioada de Ofertă . . . . . 

PlB .... 

Preţ spot 

Preţul de Ofertă 

Procedeul Bayer 

Deutsche Bank şi UBS Limited, BRD-Groupe Societe Generale S.A., BT 
Capital Partners, Raiffeisen Centrobank AG şi Banca Comercială Română S.A. 

tehnica sau ştiinţa de a procesa sau de a încălzi metale astfel încât a ~ ,.!\ i>· 
capete anumite forme sau proprietăţi . ,.,_'v,.,v fc.,,_·:,, 

măsurile de performanţă alternativă, aşa cum sunt definite în G ~~I t,t~.,~j:~• \;:i\ 
Asociaţia Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe ("ES ~")4,p_q~ii;i~ J':j 
Măsurile de Perfonnanţă Alternativă emis în data de 5 Octombri :&;o 15 ş-fqnn·· ,.::_,! 
ghidurile ulterioare publicate de către ESMA până la data prezentulu · Pc~J~~ 
tone metrice pe an . 

megawatt, echivalentul a un milion de waţi . 

megawatt-oră, echivalent a o mie de kilowaţi-oră . 

oferta publică în legătură cu Acţiunile Ofertei, pentru care a fost întocmit 
prezentul Prospect. 

perioada pe parcursul căreia Acţiunile Oferite vor fi oferite pentru subscriere în 
temeiul prezentului Prospect, astfel cum este prevăzut în secţiunea „Subscriere 
şi Vânzare-Rezumatul Ofertei'' a prezentului Prospect. 

Produsul intern brut al unei ţări. 

preţul actual al unui metal pentru livrare imediată. 

Preţul la care Acţiunile Oferite vor fi vândute în cadrul Ofertei, în conformitate 
cu Secţiunea "Subscriere şi Vânzare" din prezentul Prospect. 

un procedeu de rafinare utilizat în scopul extragerii aluminei din zăcământul de 
bauxită, pe baza unei soluţii puternice de sodă caustică, la temperaturi ridicate . 
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proces de reducţie 
pre-coacere aplicarea aluminiului cu anozi pre-copţi . 

Producţie cantitatea efectivă de energie electrică vândută de o centrală electrică într-un 
an , care este echivalentă cu totalul energiei electrice generate mai puţin energia 
auxiliară . 

Prospect Prezentul prospect, astfel cum a fost aprobat de ASF. 

PVAFM . Produsele cu valoare adăugată foarte mare ale Grupului aşa cum sunt 
prezentate în secţiunea "Activitatea Grupului" din prezentul Prospect. 

PVAM . . . . . . . . . . . . . . Produsele cu valoare adăugată mare ale Grupului aşa cum sunt prezentate în 
secţiunea "Activitatea Grupu/za"' din prezentul Prospect. 

Rafinare . . . . . . . . . . . . procesul chimic final de îmbunătăţire a calităţii metalului, care, deşi pentru 
aluminiu, constituie etapa intermediară de transformare a bauxitei în alumină . 

Rata anuală compusă de 
creştere sau CAGR creşterea de la an la an a unei investiţii pe o anumită perioadă de timp. 

Registrul . . . ..... .. . 

Regulamentul nr. 1215/ 
2012 . .. . . . .... . 

Regulamentul nr.5/2018 

Regulamentul S 

Reţea 

SEE . 

Situaţii Financiare 

Situaţiile Financiare 
Interimare Neauditate 

Registrul ţinut de Manageri în care sunt înregistrate numărul de Acţiuni Oferite 
pe care Investitorii Instituţionali ar fi gata să le achiziţioneze şi preţul la care 
respectivii investitori şi-au exprimat interesul să achiziţioneze Acţiunile Oferite 
pe durata Ofertei . 

Regulamentul (UE) Nr 1215/20 I 2 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 12 decembrie 2012 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi 

executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială . 

Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi 

operaţiuni de piaţă. 

Regulamentul S din Legea Valorilor Mobiliare. 

sistem de transmisie pentru distribuţia de electricitate. 

Spaţiul Economic European 

Situaţiile Financiare Auditate Consolidate şi Situaţiile Financiare Interimare 
Neauditate. 

Situaţiile financiare consolidate şi individuale auditate ale Societăţii pentru 
exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017, 31 decembrie 2016 şi 

situaţiile financiare consolidate auditate ale Societăţii pentru exerciţiul financiar 
încheiat la 31 decembrie 2015, întocmite în confonnitate Ordinul Ministrului 
Finanţelor Publice din România nr. 2844/2016, astfel cum a fost modificat, 
care este în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 
adoptate de Uniunea Europeană, cu excepţia prevederilor !AS 21 Efectele 
variaţiei cursurilor de schimb valutar în ceea ce priveşte moneda funcţională, şi 

cu regulamentele precedente aplicabile în România. 

situaţiile financiare interimare consolidate neauditate simplificate ale Societăţii 
pentru perioada încheiată la 31 martie 2018, întocmite în conformitate 
prevederile IAS 34 Raportarea financiară interimară aşa cum au fost 
adoptate de către Uniunea Europeană . Politicile contabile sunt în 
conformitate cu Ordinul ministrului finanţelor publice din România nr. 2844/ 
2016, astfel cum a fost modificat, care este în conformitate cu Standardele 
Internaţionale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană, cu 
excepţia prevederilor IAS 21 Efectele variaţiei cursurilor de schimb valutar în 
ceea ce priveşte moneda funcţională, prevederile, IAS 20 Contabilitatea 
subvenţiilor guvernamentale privind recunoaşterea veniturilor din certificate 
verzi şi dispoziţiile IFRS 15 Venituri din contracte cu clienţii privind veniturile 
din impozitele de racordare la reţeaua de distribuţie . 
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SLL ..... . 

Stat Membru 

Stat Membru Relevant 

Topire .......... . 

tpa ... . ... . . 

Tranşa de Retail 

Tranşa Investitorilor 
Instituţionali 

Tranşele Ofertei 

Turnare 

Sierra Leonean Leone, moneda legală a Sierra Leone 

Stat Membru al Uniunii Europene 

Statul Membru SEE care a implementat Directiva privind Prospectul. 

proces termic prin care metalul topit este eliberat dintr-un concentrat, 
impurităţile fiind separate într-o zgură mai uşoară. 

tone per an. 

Tranşa în care Investitorii de Retail pot subscrie, în conformitate cu prevederile 
secţiunii „Subscriere şi Vânzare-Tranşele Ofertei'' a prezentului Prospect. 

tranşa în care Investitorii Instituţionali pot subscrie, în confonnitate cu 
prevederile secţiunii „Subscriere şi Vânzare-Tranşele Ofertei"' a prezentului 
Prospect. 

Tranşele Ofertei, astfel cum sunt descrise în secţiunea „Subscriere şi 

Vânzare-Tranşele Ofertei"' a prezentului Prospect 

procesul de producere a metalului topit într-o formă specială prin turnarea sa 
într-o matriţă, în vederea întăririi . 

TWh terawatt-oră, echivalentul a un milion de megawaţi oră . 

UE . Uniunea Europeană. 

Vimetco Vimetco N.V. (naamloze vennootschap) înfiinţată în conformitate cu legislaţia 
Olandei, cu sediul principal (statutaire zetel) în Olanda, 1077 XX Amsterdam, 
Strawinskylaan 403 , World Trade Center, A Tower, Etaj 4 şi înregistrată la 
Registrul Comerţului de pe lângă Camera de Comerţ din Amsterdam sub 
numărul 34169722, CIF NL8 l 058546780 I. 

Zi Lucrătoare . . . . . . . . . O zi în care sunt deschise pentru tranzacţionare atât piaţa interbancară din 
România, cât şi sistemul de tranzacţionare al Bursei de Valori Bucureşti . 
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