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Comunicat de presă 

 
 
Vimetco Extrusion, subsidiara din aval a ALRO, investește 

aproximativ 10 milioane EUR într-o linie de extrudare 
automată a profilelor de aluminiu 

 
 

 Vimetco Extrusion continuă programul de investiții pentru creșterea capacității de 
producție cu un nou proiect evaluat la circa 10 milioane EUR 
 

 Proiectul vizează implementarea și punerea în funcțiune, până în septembrie 2022, a unei 
linii de extrudare a profilelor de aluminiu, care este complet nouă și folosește 
echipamente de ultimă generație 

 
 Linia de producție este complet automatizată cu impact semnificativ în creșterea eficienței 

procesului de producție, concomitent cu utilizarea sustenabilă a resurselor naturale 
 

 Vimetco Extrusion va continua să dezvolte și să asigure un portofoliu extins de soluții în 
conformitate cu toate standardele de protecție a mediului prin investiții constante în toate 
ariile sale de activitate 

 
 

Slatina, 10 martie 2021 – ALRO S.A. (BVB: ALR, „Compania” sau „ALRO”), unul dintre cei mai mari 
producători de aluminiu integrați pe verticală din Europa, după capacitatea de producție, anunță că 
Vimetco Extrusion, filiala din aval a ALRO responsabilă de linia de afaceri cu produse extrudate, 
continuă investițiile în dezvoltarea de produse cu valoare adăugată mare și foarte mare printr-un 
proiect investițional de circa 10 milioane EUR, care constă în achiziția și instalarea unei linii de 
extrudare automatizate, furnizată de către Presezzi Extrusion spa. 
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Pe lângă atingerea obiectivelor Vimetco Extrusion de creștere a valorii adăugate oferite acționarilor, 
clienților și comunității prin reducerea impactului asupra mediului și crearea unui portofoliu extins de 
soluții personalizate, obținute prin implementarea celor mai noi tehnologii disponibile, proiectul va 
genera, de asemenea, economii de costuri și o eficiență operațională sporită.  

„Expertiza în crearea produselor cu valoare adăugată mare și foarte mare este obținută doar 
prin investiții constante în inovație și pregătirea profesională remarcabilă a angajaților, iar 
Vimetco Extrusion a demonstrat că este nu doar hotărâtă să își asume aceste responsabilități, 
cât și să le execute cu o foarte mare eficiență”,  a declarat Marian NĂSTASE, Președintele 
Consiliului de Administrație al ALRO. „Această ultimă investiție reprezintă încă un pas în 
realizarea viziunii pe termen lung a companiei, împreună cu parteneriatele realizate recent cu 
companii din industrii recunoscute pentru standardele înalte ale materialelor utilizate, precizia 
în execuție, stabilitatea și predictibilitatea în livrarea produselor finite”, a adăugat Marian 
NĂSTASE. 

Noua linie completă de extrudare de 7” este echipată cu tehnologia necesară funcționării cu 
intervenții umane reduse, întregul procesul fiind automatizat prin sistemul de gestionare DMS 
(“Sistem de management al datelor”) dezvoltat de Presezzi. Pe lângă capacitatea de extrudare a 
profilelor până la o lungime de 60 de metri, cu o viteză de 50 m/min, echipamentul are cel mai mic 
consum de gaz de pe piață, este dotat cu un sistem eficient ESS (Energy-saving system – sistem de 
economisire a energiei), precum și cu zone de răcire cu apă și aer, pentru valorificarea eficientă a 
resurselor utilizate. Acest proiect de investiții este finanțat din două surse, prin credit comercial și prin 
credit bancar pentru investiții. 

„Vimetco Extrusion continuă să investească în tehnologie, asigurând calea către o afacere 
durabilă, eficientă și orientată spre client”, a declarat Igor HIGER, Președintele Consiliului de 
Administrație al Vimetco Extrusion. „Considerăm Presezzi a fi partenerul potrivit pentru acest 
demers și suntem încrezători că acesta este doar primul pas către un parteneriat de succes, 
de lunga durata”, a adăugat Igor HIGER. 

Vimetco Extrusion va continua să dezvolte și să asigure un portofoliu extins de soluții, respectând 
cele mai ridicate standarde de protecție ale mediului prin investiții continue în fiecare arie de 
activitate. 
 
„Presezzi Extrusion își exprimă recunoștința pentru acest nou parteneriat, pentru încrederea 
în tehnologia și în calitatea companiei noastre de a realiza acest proiect ambițios și complex 
fiind dispuși să oferim sprijinul nostru lui Vimetco Extrusion și pentru planurile sale viitoare”, 
a declarat Valerio PRESEZZI, Fondator și Președinte al Presezzi Extrusion.  
 
Presezzi Extrusion spa este implicată, de mai bine de 25 de ani în proiectarea, producția și punerea 
în funcțiune a preselor de extrudare a profilelor din aluminiu, aliajelor dure, cuprului și alamei, oferind 
instalații complete și personalizate de extrudare a aluminiului. Presezzi Extrusion oferă sisteme 
automatizate unice, durabile, și sigure, concepute pentru a asigura cel mai bun management care să 
permită un grad mare de flexibilitate și ușurință în utilizare. 
 
Pentru mai multe informații, vă rugăm contactați: 
 

www.alro.ro  
 
Florența Ghiță 
Bucharest 
Phone: +40 744 644 004 
Email: investor.relations@alro.ro  
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Note către editori: 
 
Grupul ALRO 
 
Companiile care fac parte din Grupul ALRO sunt: ALRO S.A. - producătorul de aluminiu, Alum S.A. - 
producătorul de alumină, Sierra Mineral Holdings I, Ltd. - societatea de extracție a bauxitei, Vimetco Extrusion 
S.R.L. – producător de aluminiu extrudat, Conef S.A. – societate de tip holding și de management, Global 
Aluminium Ltd. - societate de tip holding  și Bauxite Marketing Ltd - marketing. Având această structură, Grupul 
a creat un lanț de producție integrat, asigurând materiile prime pentru ALRO. 
 
ALRO 
 
ALRO este o subsidiară a Vimetco N.V., companie globală de aluminiu primar și procesat, integrată pe verticală. 
ALRO este unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integrați pe verticală din Europa, după capacitate, 
având o capacitate de producție instalată de 265.000 tpa, 35.000 tpa de aluminiu reciclat și 335.000 tpa de 
aluminiu turnat. 
 
Principalele piețe de desfacere pentru produsele ALRO sunt Uniunea Europeană, dar Compania are exporturi și 
în SUA și Asia. Combinatul este certificat cu ISO 9001 pentru managementul calității și are certificatele 
NADCAP și EN 9100 pentru unitățile de producție pentru industria aero, produsele sale respectând standardele 
de calitate pentru aluminiul primar ale Bursei de Metale din Londra (London Metal Exchange – LME), cât și 
standardele internaționale pentru produsele laminate plate. 
 
Începând cu data de 18 martie 2019, Comitetul Index al Bursei de Valori București a aprobat includerea ALRO 
(codul ALR) în BET, indicele principal al pieței și în BET-TR (indice de tip total return). Acțiunile ALRO sunt 
listate la Bursa de Valori București din octombrie 1997, iar ALRO este prima companie din industria aluminiului 
prezentă în cei doi indici. 
 
Începând cu 16 noiembrie 2020, ALRO este membru al ASI (Aluminium Stewardship Initiative), o asociație 
internațională care contribuie la îmbunătățirea durabilității în sectorul global al aluminiului. 


