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Indicatori privind mediul economic

Indicator T1/22 T2/22 T3/22 T4/22

Media LME 3M USD/tonă 3.269        2.898        2.358        2.345         

Cursul de schimb valutar (mediu) RON/USD 4,4107      4,6390      4,8794      4,8288       

Cursul de schimb valutar (la sfârșitul perioadei) RON/USD 4,4508      4,7424      5,0469      4,6346       

EUA preț la termen* (medie) EUR -            -            -            54,06         

EUA preț la vedere* (medie) EUR 82,82        83,43        79,65        77,38         

Sursa: Bloomberg, Reuters, Platts, NBR

Alte informații

Producție & Vânzări

Producție T1/22 T2/22 T3/22 T4/22

Aluminiu lichid tone 8.291        7.610        1.606        2.815         

Aluminiu electrolitic tone 28.427      17.805      16.945      15.339       

Aluminiu primar tone 63.545      55.093      35.700      37.116       

Sârmă tone 10.620      4.787        6.947        6.199         

Bare tone 11.251      10.955      11.989      9.927         

Sleburi tone 37.277      32.627      11.919      16.321       

Sârmă (procesare)* tone 2.722        5.039        3.129        3.103         

Bare (procesare)* tone 1.675        1.685        1.716        1.566         

Aluminiu prelucrat tone 31.774      27.554      15.048      16.637       

- Produse Laminate Plate tone 25.377     20.645     8.131       10.093       

Plăci tone 18.699      18.206      6.908        7.266         

Table tone 4.098        964           385           897            

Benzi tone 2.580        1.475        838           1.930         

- Produse extrudate (VE) tone 6.397       6.909       6.917       6.544         

Profile standard tone 2.079        2.439        2.083        1.620         

Profile customizate tone 4.317        4.470        4.835        4.924         

Alumină tone 58.547      40.940      8.918        -             

Bauxită  tone 187.141    294.428    268.187    160.587     

Acest Trading Update furnizează informații de bază preliminare privind mediul economic și indicatorii operaționali-cheie ai 

Grupului ALRO pentru trimestrul încheiat la 31 decembrie 2022 („T4 2022”).

Rezultatele financiare preliminare pentru perioada încheiată la 31 decembrie 2022 vor fi publicate luni, 27 februarie 2023, iar 

reprezentanții Companiei vor susține Teleconferința privind rezultatele financiare luni, 27 martie 2023.

Informațiile conținute în acest Trading Update pot fi supuse modificărilor și pot diferi de cifrele din raportul 

trimestrial/semestrial/anual.

*EUA = European Union Allowance  înseamnă un certificat transferabil pentru emiterea unei tone de echivalent CO 2  într-o perioadă 

specificată.

Prețul EUA la termen înseamnă media simplă a prețurilor zilnice EUA la termen de un an (prețurile ofertei de închidere) pentru livrarea 

în luna decembrie a anului pentru care se acordă compensarea, astfel cum se observă la o anumită bursă de certificate de dioxid de 

carbon din UE de la data de 1 ianuarie până la data de 31 decembrie a anului anterior anului pentru care se acordă compensarea. 

Prețul cotat în T4 este cel luat în considerare pentru calcularea compensației indirecte a emisiilor pentru anul de raportare respectiv.

Compensarea cu emisiile indirecte aferentă anului 2021 - Grupul ALRO a primit in decembrie 2022 suma de 367.264 mii 

RON reprezentând compensarea cu emisiile indirecte pentru anul 2021.



Vânzări (către terți) T1/22 T2/22 T3/22 T4/22

Aluminiu primar tone 20.314      15.540      13.033      11.497       

Sârmă tone 12.331      4.551        6.241        5.643         

Bare tone 5.283        5.929        3.662        2.764         

Sleburi tone -            -            -            -             

Sârmă (procesare)* tone 2.700        5.060        3.130        3.090         

Aluminiu prelucrat tone 31.153      24.592      18.383      15.504       

- Produse Laminate Plate tone 23.985     17.891     11.778     9.515         

Plăci tone 17.418      14.912      9.544        7.425         

Table tone 4.148        1.431        871           703            

Benzi tone 2.419        1.548        1.363        1.387         

- Produse extrudate (VE) tone 7.168       6.702       6.605       5.989         

Profile standard tone 2.574        2.333        2.114        1.402         

Profile customizate tone 4.593        4.369        4.491        4.587         

Alumină tone 8.588        3.072        1.405        721            

Bauxită tone -            171.167    362.790    206.835     

Detalii de contact

Disclaimer referitor la declarații anticipative

Pentru informații suplimentare, vă rugăm contactați:

Ana-Maria IMBREA, Relații cu investitorii și Relații corporative

Tel.: +40 752 105 339

E-Mail: investor.relations@alro.ro 

Acest raport poate conține informații anticipative, inclusiv, fără limitare, cele referitoare la (a) previziuni, proiecții și estimări, (b) 

declarații ale planurilor, obiectivelor și strategiilor conducerii pentru Grupul ALRO/ALRO, cum ar fi extinderile planificate, investiții sau 

alte proiecte, (c) volume și costuri de producție vizate, capacități sau rate, costuri de pornire, reduceri de costuri și obiective de profit, 

(d) așteptări diferite cu privire la evoluțiile viitoare de pe piețele Grupului ALRO/ALRO, în special prețurile, aprovizionarea și cererea și 

concurența, (e) rezultatele operațiunilor, (f) marjele, (g) ratele de creștere, (h) managementul riscului, precum și (i) declarații precedate 

de „așteptat”, „programat”, „țintit”, „ declarații planificate”, „propuse”, „intenționate” sau similare. Deși considerăm că așteptările 

reflectate în astfel de declarații anticipative sunt rezonabile, aceste declarații anticipative se bazează pe mai multe ipoteze și previziuni 

care, prin natura lor, implică risc și incertitudine. Diferiți factori ar putea face ca rezultatele noastre reale să difere semnificativ de cele 

proiectate într-o declarație anticipativă sau să afecteze măsura în care o anumită proiecție este realizată. Nu putem oferi nicio 

asigurare că astfel de așteptări se vor dovedi a fi corecte.

Grupul ALRO/ ALRO declină orice obligație de a actualiza sau revizui orice declarații prospective, fie ca urmare a unor noi informații, 

evenimente viitoare sau altfel.

*Grupul ALRO a încheiat contracte de procesare cu câțiva clienți și a agreat procesarea metalului adus de aceștia, percepând un tarif 

de topire și procesare și returnând către aceștia un produs specific comandat.


