Nr. 15/03.03.2021
Către:Autoritatea de Supraveghere Financiară
Bursa de Valori București
Raport curent întocmit în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2017 și
Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de
piață
Data raportului: 03 martie 2021
Denumirea entității emitente: Alro S.A.
Sediul social: Slatina, Str. Pitești, nr.116, Jud. Olt
Numărul de telefon/ fax: 0249 431 901 / 0249 437 500
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : RO 1515374
Număr de ordine in Registrul Comerțului: J28/8/1991
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ28/8/1991
Cod LEI: 5493008G6W6SORM2JG98
Capital social subscris și vărsat: 356.889.567,5 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori
București - Categoria Premium (simbol de piață: ALR)
Eveniment important de raportat: Plângere tarife antidumping
Societatea ALRO S.A. anunță investitorii si persoanele interesate că, în ceea ce privește
plângerea pentru stabilirea de tarife antidumping pentru anumite produse din aluminiu
provenind din 18 tari, printre care si Romania, primită de Comisia de Comerț Internațional a
Statelor Unite, hotărârea preliminara a Departamentului de Comerț al Statelor Unite este aceea
de a impune producătorilor vizați tarife antidumping între 1,24 % și 352,71 %.
Plângerea a fost înaintată de Asociația Aluminiului din Statele Unite (US Aluminium
Association) și se referă la table din aluminiu cu o grosime intre 0,2 mm si 6,3 mm, fabricate
din aliaje comune (seriile 1xxx, 3xxx si 5xxx).
In cazul tablelor originare din Romania, fabricate de Alro S.A., urmare a poziției ferme și a
argumentelor suplimentare prezentate de către societate, Departamentul de Comerț din Statele
Unite și-a anunțat poziția referitoare la calculația finală privind tariful antidumping,
revizuindu-și poziția inițiala si reducând acest tarif de la 83,94% la 37,26%.
Compania continuă să considere plângerea ca fiind nefondată și intenționează să își apere cu
fermitate poziția în fața autorităților americane implicate.
Vom continua să informăm permanent investitorii si publicul referitor la desfășurarea
evenimentelor legate de această plângere antidumping.
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