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Prezentare generală Alro
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Unul dintre cei mai mari producători de aluminiu 

integrați pe verticală din Europa, după capacitate

• Producător de aluminiu primar și prelucrat (produse laminate plate și 

extrudate) integrat pe verticală

• Instalații moderne de rafinare, topire și prelucrare situate în Tulcea și în 

Slatina, România

• Axarea pe eficientizarea costurilor și dezvoltarea produselor cu valoare 

adăugată au dus la o creștere puternică și la îmbunătățirea marjelor

• Axarea pe produsele cu valoare adăugată mare în cadrul produselor 

prelucrate și pe produsele cu valoare adăugată foarte mare în cadrul 

produselor cu valoare adăugată mare

• Axarea pe piețele finale cheie, incluzând industria aeronautică și pe cea a 

autovehiculelor

• Conformitate deplină cu reglementările în materie de protecția mediului și o 

poziție fruntașă în ceea ce privește eficiența industriei

Structura grupului/ a diviziilor 

București

Slatina

Capacitate de electroliză

și de procesare

Tulcea 

Rafinăria

de alumină

Sierra 

Leone
Freetown

Nitti 
ConstanțaSMHL

Gondama

Operațiuni în România și Sierra Leone

Venituri pe țări în AF17A Venituri pe sectoare în AF17A

Țări UE (cu excepția României)

65,3%

România

16,6%
Alte țări din 

afara UE

16,4%

SUA

1,7%
Aluminiu

prelucrat

51,0%

Aluminiu

primar

42,0%

Alumină

4,0%

Bauxită

2,7%
Altele

0,3%

Prezentare generală

Grupul Alro

Freefloat Conef Vimetco
Fondul 

Proprietatea

1.8% 3.8% 84.2% 10.2%

Sierra Leone România

Extracție de 

bauxită
Alumină

Aluminiu

prelucrat

Aluminiu

primar
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Prezentare generală pe sectoare

https://www.shareicon.net/sailing-logistics-containers-boat-boats-sea-delivery-ship-logistics-delivery-transport-676377
https://www.shareicon.net/sailing-logistics-containers-boat-boats-sea-delivery-ship-logistics-delivery-transport-676377
https://www.shareicon.net/sailing-logistics-containers-boat-boats-sea-delivery-ship-logistics-delivery-transport-676377
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O afacere complet integrată cu distribuție globală

București

Tulcea

Slatina
Sierra Leone 

• Bauxita se extrage din mina din Sierra Leone

– Majoritatea se vinde către Alum – producător de alumină –

și asigură nevoile grupului în proporție de 100%

– Excesul se vinde către terți

• Alumina se produce în instalațiile de la Tulcea

– Majoritatea se folosește în instalațiile Alro, asigurând 

nevoile materiale pentru producția de aluminiu în proporție 

de 100%

– Excesul se vinde către terți

• Aluminiul primar (sârmă, sleburi, bare, lingouri) se produce și se vinde la nivel internațional¹:

– România 34%

– Europa de Est 50%

• Majoritatea barelor și a sleburilor fabricate în instalațiile de aluminiu primar ale Alro sunt folosite pentru a 

produce aluminiu procesat, iar cantitatea rămasă se vinde direct către terți1:

– Europa de Vest 63%

– Europa de Est 19%

– Asia 9%

– Europa de Vest 13%

– Altele 3%

– România 5%

– SUA 3%

– Altele 1%

1

3

4

3

4

2

America Asia

România

2

2

1 3

4

4

4

4

Notă:

1 Vânzări pentru anul financiar 2017

3

2
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Alro și-a îmbunătățit în mod constant costurile și 

gama de produse

Investițiile constante în tehnologie prin ciclul…

Investițiile semnificative în tehnologie și achizițiile strategice pentru eficientizarea operațiunilor se reflectă 

acum în performanța companiei 

Evoluție echivalent normă întreagă (#)

2003 / 2006
Achiziționarea Alprom (2003) 

și fuziunea ulterioară (2006) 

2004
Creșterea ratei de colectare a 

emisiilor de fum de la 65% la 

peste 99%

2005
Achiziționarea Alum pentru 

asigurarea necesarului de 

alumină

2007

A investit 60 milioane de 

dolari pentru 

modernizarea instalațiilor 

de prelucrare

2009

Alum a finalizat modernizarea 

rafinăriei de alumină și a trecut 

de la combustibil greu la gaze 

naturale

2011

Achiziționarea Sierra

Mineral Holdings

2013

A pornit instalația de 

retopire a deșeurilor de 

aluminiu

2012–2014

Axarea pe creșterea ponderii produselor cu 

valoare adăugată mare

2017

4 proiecte majore au 

contribuit la creșterea 

ponderii produselor cu 

valoare adăugată mare

2015–2016
Axarea pe proiecte de creștere 

a eficienței energetice

circa 6.000 2.597

Creșterea semnificativă a produselor 

laminate plate (kt)

71

82

120

0

50

100

150

2013 2017 2022
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Fabrica viitorului

• Economie circulară: reducerea 

deșeurilor prin extinderea 

instalației de reciclare

• Digitalizare și automatizare

• Cercetare și dezvoltare 

continuă pentru a reduce 

consumul

Orientare pe produse cu 

valoare adăugată foarte 

mare

• Creșterea producției de produse 

laminate plate la 120 kt pe an

până în 2022 prin expunerea 

suplimentară a produselor cu 

valoare adăugată foarte mare

• Obținerea unui raport 50/50 

pentru produsele 

prelucrate/primare după volumul 

de vânzări

• Orientarea spre sectoare cheie 

pentru produsele cu valoare 

adăugată mare și foarte mare în 

construcții marine, industria 

aerospațială, telecom și cea a 

autovehiculelor

• Interacțiune directă cu utilizatorii 

finali

Diversificarea gamei de 

produse

• Adaptarea producției pe baza 

necesităților pieței finale

• Creșterea numărului de aliaje 

certificate de NADCAP1

• Intrarea pe piețe de nișă în 

cadrul sectorului de aluminiu 

primar și al produselor cu 

valoare adăugată mare pentru a 

optimiza marjele 

Concentrare 

permanentă asupra 

costurilor

• Îmbunătățirea capacității și 

eficienței în cadrul actualei 

infrastructuri

• Automatizare continuă, fără a 

compromite controalele și 

monitorizarea

• Revizuire continuă a funcțiilor 

lanțului de aprovizionare pentru 

a ajunge la o balanță ideală a 

costurilor

Orientare strategică pentru creșterea expunerii marjei mai ridicate pe 

partea de downstream, cu menținerea costurilor la un nivel scăzut 

Excelență operațională și în domeniul protecției mediului
Eforturi continue pentru zero deșeuri și emisii

Notă:

1            Programul național de acreditare a contractorilor din domeniul industriei aerospațiale și al industriei de apărare
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Studiu de caz Airbus

Prezentarea generală a studiului de caz

Livrarea de produse cu marje ridicate 

• În prezent, Alro livrează plăci cu grosimea de 

15-100 mm către Airbus și furnizorii acreditați 

ai acestuia

Contract direct cu clientul final

• Alro a încheiat un contract pe o perioadă de 

mai mulți ani cu Airbus pentru livrarea de 

produse laminate plate începând cu anul 

2017

Obținerea de certificări cheie

• Alro este înscris în Lista pieselor omologate 

pentru aeronave de pe portalul Airbus

• Laboratoarele Alro sunt certificate de către 

Airbus SAS

Produsele finite ale Alro

ajung la diverse 

aeronave Airbus

Alro cumpără de la 

Airbus deșeurile 

rezultate în urma 

utilizării produselor

Alro este certificat de 

Nadcap
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Marja medie

EBITDA din ultimii 10 ani(2)

Abatere standard EBITDA 

din ultimii 10 ani(2) Marja EBITDA 17A ROCE 17A(3)
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25%

10%

10%

18%

13%

17%

31%

41%

18%

39%

50%

44%

21%

11%

16%

14%

8%

11%

18%

11%

15%

12%

6%

12%

Marjă de profit și rentabilitate superioare cu o volatilitate a 

câștigurilor mai scăzută decât a concurenților

Expunerea la activități upstream este limitată prin acoperiri financiare și naturale împotriva riscurilor(1)

Marja EBITDA și indicele ROCE Alro din ultimii 10 ani sunt mai mari decât ale concurenților

(1) Acoperire naturală împotriva riscurilor prin achiziționarea de pe piață a deșeurilor de aluminiu la un preț legat de Bursa de Metale din Londra

(2) 2007 – 2017 pe baza monedei locale; AMAG (2008 – 2017), Constellium (2010 – 2017)

(3) Calculat ca EBIT împărțit la datoria netă plus valoarea contabilă a capitalului propriu

Sursă: Informațiile publicate de companie



Secțiunea 2

Aspecte investiționale cheie
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Aspecte investiționale cheie

Integrarea completă pe verticală asigură aprovizionarea și reduce costurile4

Activități cu marje ridicate și cheltuieli de capital limitate pentru a susține creșterea și a 

genera fluxuri importante de numerar3

Angajament ferm și axarea pe obținerea de randamente superioare de capital pentru acționari5

Fundamente favorabile pieței de aluminiu și creșterea atractivă a pieței finale1

Creștere semnificativă generată de orientarea către produse cu valoare adăugată mare2

Echipă de management experimentată cu rezultate excepționale7

Infrastructura dezvoltată susține angajamentul de protejare a mediului înconjurător6
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Fundamente favorabile pieței de aluminiu și 

creșterea atractivă a pieței finale1

Perspectivele prețului la aluminiu 

Fundamentele cererii de aluminiu
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Cererea globală de aluminiu (cercetările brokerilor)

Spot: US$2,223/t

Prognoza de piață CRUPerformanță istorică

Prețul spot Prognoza de numerar pe Bursa din Londra a CRU

Redresare de la cele 

mai scăzute niveluri 

din 2015 / 2016

Factorii cheie de 

creștere a pieței

• Reducerea ofertei în contextul menținerii 

restricțiilor la aluminiu în China

• Blocarea recentă a furnizorilor cheie din 

Rusia va duce la continuarea majorării 

prețurilor

• Creșterea continuă a cererii la nivel 

mondial în contextul extinderii sub-

sectoarelor cheie

• Creșterea sectoarelor pentru produse 

laminate plate, precum telecomunicațiile, 

transportul și construcțiile, va plasa Alro 

într-o poziție optimă pentru a valorifica 

noua cerere

– Generată de schimbarea cerințelor din 

industria auto și aerospațială, incluzând 

mașinile electrice

– Se estimează dublarea cererii de table 

pentru industria auto în următorul 

deceniu

• Mărfurile sunt din ce în ce mai utilizate în 

sectoarele industriale datorită amprentei 

scăzute de carbon și a eficienței lor 

energetice

Sursă: FactSet, CRU, cercetările brokerilor

Notă:

1 Zona hașurată reprezintă +/- 10% față de estimarea CRU a prețului (nominal) la Bursa de Metale din Londra.
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Construcții

Transporturi

Electrice

Utilaje

Ambalaje

Altele
Folii brute
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%
)

Cererea totală 2017 (kT)

Bunuri de consum

Consumul global de plăci de aluminiu 

în funcție de aplicație (KMT)

Cererea și creșterea globală a produselor laminate plate prin 

raportare la sectorul de consum final

Expertiza Alro este pe segmenul pieței de aluminiu cu cea mai mare și rapidă creștere

583.5

881.6

300

500

700

900

2017 2025

Industria aerospațială și de apărare

95.1

129.9

80

100

120

140

2017 2025

Industria feroviară și de transport maritim

336.7

495.9

300

400

500

600

2017 2025

Inginerie mecanică

115.8

151.5

100

120

140

160

2017 2025

Alte industrii

Sursă: Date independente de la terți

1

Concentrat pe segmentele 

cheie ale produselor 

laminate plate

Fundamente favorabile pieței de aluminiu și 

creșterea atractivă a pieței finale (continuare)
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Creștere semnificativă generată de orientarea către 

produse cu valoare adăugată mare

Orientare continuă spre creșterea produselor cu valoare adăugată mare 1 … … cu un mix de produse extrem de atractiv astăzi1

72
69

59
56 55 56 56 55

28
31

41
44 45 44 44 45

0

20

40

60

80

100

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(%
 d

in
 t

o
ta

lu
l 
v
e
n

it
u

ri
lo

r 
o

b
ți

n
u

te
 d

in
 v

â
n

z
a
re

a
 p

ro
d

u
s

e
lo

r 
p

ri
m

a
re

 ș
i 

a
 p

ro
d

u
s

e
lo

r 
la

m
in

a
te

 p
la

te

Produse primare

Produse laminate plate

Sârmă

32%

Sleburi

2%

Bare

19%
Lingouri 2%

Plăci

27%

Table

11%

Benzi

7%

Venituri

2017A

Venituri totale: 2.726 milioane lei

Total: 

45%

Total: 

55%

2

Produse laminate plate Produse primare

Unități vândute (000's, AF17)

Produse laminate plateProduse primare

Structura veniturilor (%, AF17)

Notă:

1 Mixul de produse prin raportare la Alro. Unitățile vândute prin raportare la Grup



13

Activități cu marje ridicate și cheltuieli de capital limitate pentru a 

susține creșterea și a genera fluxuri importante de numerar3

13% 13% 21%Marja EBITDA

Sursă: Informațiile companiei

Notă:

1 Conversia fluxului de numerar = (EBITDA-Cheltuieli de capital)/EBITDA

2 NB: cheltuieli de capital cu excepția imobilizărilor necorporale

204

174

354

102

118

213
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EBITDA-Cheltuieli de capital Cheltuieli de capital

67% 60% 62%Conversia fluxului de 

numerar1
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Integrarea completă pe verticală asigură 

aprovizionarea și reduce costurile4

Bauxită

• Asigurarea aprovizionării cu bauxită 

prin operațiunile din Sierra Leone

• Filiala SMHL este deținută indirect de 

Alro

• În 2017 s-au produs 1,8 milioane 

tone de bauxită

• Alro este un producător net și 

tradițional de alumină

• Filiala Alum, deținută în proporție de 

99,4%, produce alumină la rafinăria 

situată în Tulcea, România

• Capacitate instalată de 600,000 tone 

pe an

Aluminiu primar

– Singurul producător de aluminiu primar din România, cu o capacitate 

de 265 kt pentru aluminiu electrolitic și 340 kt pentru aluminiu turnat1

Aluminiu prelucrat

• Produse laminate plate

– O capacitate de circa 90 kt pe an, care va crește la 120 kt pe an până 

în 2022 

• Vimetco Extrusion

– Filială deținută în totalitate de Alro (capacitate de producție de 25 kt

pe an)

Alumină

Aluminiu primar

și prelucrat

P
ie

țe
 fin

a
le

Furnizor A Furnizor B Furnizor C Utilizator finalFurnizor D

Vizibilitate

limitată a

cererii

Bauxită

Furnizarea și prețul depind de 

furnizorul A

Furnizarea și prețul depind de 

furnizorul B

Furnizarea și prețul depind de 

furnizorul C

Utilizator final

Prezența pe întregul lanț de aprovizionare oferă vizibilitate asupra furnizării, control al producției/cererii,

printr-o relație directă cu utilizatorul final și stabilirea inteligentă a prețurilor 

Alumină Aluminiu primar Aluminiu prelucrat

Vizibilitate limitată

a cererii și furnizării

Vizibilitate limitată

a cererii și furnizării

Vizibilitate limitată

a cererii și furnizării
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Notă:

1     Include capacitatea unei camere a cazanelor care nu este activă în acest moment, dar care poate fi reprornită
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Angajament ferm și axarea pe obținerea de 

randamente superioare de capital pentru acționari5

67

382

2017 2018

▪ Un istoric atractiv al distribuției de dividende care vizează 

maximizarea creării de valoare pentru acționari, fără a afecta 

planurile de dezvoltare ale Alro.

▪ În 2018, Alro a propus să plătească dividende în valoare de 382 

milioane lei raportat la profitul consolidat în valoare de 391 

milioane lei obținut de Grupul Alro în 2017 .

▪ Alro are în vedere implementarea în viitor a unei politici de 

dividende care să permită Companiei să distribuie prin venituri de 

capital între 70%-90% din câștigurile consolidate distribuibile 

agregat la nivel de ciclu

▪ Când analizează veniturile de capital propuse a fi distribuite, 

Consiliul de Administrație trebuie să aibă în vedere următoarele:

– nevoile de dezvoltare ale Companiei în vederea creșterii valorii 

sale pe termen lung

– cerințele structurii de capital

– angajamentele financiare și cerințele juridice

Comentarii cheieDividende distribuite(a) (milioane lei)

94,0% 97,7%Rata de plată(b)

(a) Cifrele pentru anul t reprezintă dividendele declarate în anul t pentru anul financiar t-1. Dividendele 
declarate în 2018 nu au fost încă plătite.

(b) Definită ca valoarea dividendelor declarate împărțită la profitul Grupului Alro în anul precedent

(c) Definit ca dividend per acțiune împărțit la prețul unei acțiuni înainte de anunțul dividendelor propuse

6,6% 15,8%Randamentul dividendelor(c)
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Infrastructura de ultimă generație susține 

angajamentul de protecție a mediului înconjurător6

Producție ecologică de aluminiu (%)

Angajament de reducere a emisiilor

Reducerea consumului de apă industrială

• Turnuri de răcire

• Sarcină a European Aluminium

Creșterea eficienței energetice

• Consum de energie

• Amplificatoare LED

• Motoare electrice

• Anozi cu fante

Reducerea emisiilor de CO2

• Consum specific de gaze naturale

• Consum specific de energie

• Consum de anozi

• Consum specific de combustibil

CO2

Creșterea ratelor de reciclare a 

deșeurilor/resturilor

• Capacitatea secției de reciclare eco

• Inițiative de cooperare

• Grup operativ pentru deșeuri al European 

Aluminium

Reducerea emisiilor în atmosferă

• Unități de spălare uscată

• Centre de tratare a fumului

• Centru de tratare volatilă

• Conformare cu NFM BREF

Angajamente cheie ale Alro

Toate cele menționate au un grad de realizare la acest 

moment de 80% -100%, cu excepția „ratelor de reciclare a 
deșeurilor/resturilor” unde Alro poate determina doar „capacitatea 
de reciclare eco” realizată în proporție de 32%, care este prinsă în 
planul de investiții pentru următorii 2 ani.

Alro a redus în mod constant intensitatea gazelor cu efect de seră (măsurată ca emisii de CO2 pe tona de 

aluminiu primar produs
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1.44
1.45 1.44

1.40

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Echipamentele instalate recent vor duce Alro la 100% în viitorul apropiat

Sursă: Raportul JRC: „Eficiența energetică și emisiile de gaze cu efect de seră”

Obținerea celei mai bune eficiențe din domeniu (măsurată ca distanța față de obiectiv la nivel de fabrică)
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Echipă de management experimentată cu 

rezultate excepționale

Conducere de înaltă performanță a Alro …

… sprijinită de o echipă extraordinară de management

[#] Ani în industrie [#] Ani în cadrul Alro

7

Marian Năstase

Președinte

16 16

Gheorghe Dobra

Director General

34 34

William Berger

Director General

Vimetco Trading

32 9

Mircea Popa

Director Operațional 

Aluminiu Procesat

32 15

Marin Cilianu

Director Operațional

Aluminiu  Primar

27 24

Nicu Durău

Director Resurse Umane

31 14

Ioan Sava

Director Tehnic & Calitate

37 37

Dragoș Voncu

Director Juridic

13 13

Genoveva Năstase

Director Financiar

16 16



Secţiunea 3

Prezentare generală a industriei
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Evoluţia curentă a pieţei

• În Europa de Vest, materiile prime accesibile din China exercită presiune  

asuprea preţurilor

• Se aşteaptă creşteri moderate ale ratelor de conversie la table în 

încercarea de a ţine pasul cu creşterile primelor la lingouri

• Marjele la plăci vor rămâne în continuare sub presiune întrucât ofertele de 

plăci din China reduc preţurile din regiune

• În China, se aşteaptă ca preţurile să rămână sub presiune în 2018. Pe 

fondul tarifelor de import impuse în SUA, producătorii chinezi vor concura 

şi mai multe pe piaţa internă, precum şi în vecinătate, în Asia de Sud-Est. 

Acest lucru va accentua presiunea descendentă asupra ratelor de 

conversie

• Piaţa din SUA s-a bazat în ultimii ani din ce în ce mai mult pe importuri, în 

special din China şi Arabia Saudită, şi se prognozează că 10% din tariful 

de import va conduce la creşterea preţurilor de import

Preţ total produse laminate plate în Europa de Vest (USD/t)

• Creştere antrenată de sancţiunile impuse de guvernul SUA

• Asociată cu tarifele impuse, deşi viabilitatea urmează să fie confirmată

• Reunirea pieţelor din China şi din lume, exceptând China

– având ca rezultat impactul pe termen lung asupra preţurilor la 

aluminiu

– se aşteaptă creşteri însemnate în 2018, odată cu stabilizarea preţului 

începând din 2019, pe măsură ce tot mai multe turnătorii vor deveni 

funcţionale
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Preţul promiţător la aluminiu…

…s-a reflectat în preţul prognozat la produse laminate plate
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1050 sheet 3003 sheet 5754 sheet

Can body stock Can end stock 2017 plate

5083 plate 6082 plate 7075 plate

Sursă: Raport independent CRU. De remarcat că aceste informaţii  provin din cele mai recente analize şi 

cercetări. Pot apărea diferenţe nesemnificative în prezentare odată cu publicarea şi actualizarea 

rapoartelor ulterioare.
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Factori cheie la produse laminate plate după regiune

Consum prod. laminate (kt)

26,404
32,076

0

20,000

40,000

2017 2022

• Creşterea din sectorul de transport dominată de sectorul auto va depăşi creşterea din alte 

sectoare

• Creşterea cererii de tablă pentru doze din regiunile emergente va constitui principalul factor al 

cererii de produse laminate plate, urmat de cererea pentru table pentru construcţii şi alte produse 

laminate pentru construcţii

T
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d
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ţe
 g
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b

a
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• Se aşteaptă să fie stimulat de către sectorul auto din SUA, posibil să compenseze condițiile mai 

slabe de pe piaţa de ambalaje 

• Creşterea va fi determinată de pătrunderea semnificativă a uşilor, capotelor  şi a uşilor ridicătoare, mai 

degrabă decât de trecerea în masă a autovehiculelor la folosirea caroseriilor fabricate integral din 

aluminiu

• Incertitudinea existentă referitoare la reglementările privind eficienţa carburanţilor. Cerinţele

privind cotele consumului de carburanţi (CAFE) ar putea fi reduse

• Se aşteaptă o creştere de 6,8% a sectorului de transport în această regiune 

• Se aşteaptă ca tarifele impuse recent să nu aibă un impact semnificativ asupra cererii; totuşi, este 

posibilă schimbarea sursei de aprovizionare

A
m

e
ri
c
a

d
e
 N

o
rd

• Piaţa de transport din Europa va fi principalul motor al cererii de produse laminate plate pe 

termen lung

• În următorii 5 ani, cererea de tablă pentru doze este posibil să înregistreze o creştere datorită 

continuării îmbunătățirii de pe pieţele din Europa de Sud, încă nesaturate

• Eforturile guvernelor UE de a reduce emisiile de CO2 vor fi benefice pentru creşterea cererii

• Se aşteaptă, de asemenea, să crească puternic cererea de tablă auto pe parcursul perioadei 

prognozei

E
u
ro

p
a

• Continuă procesul de urbanizare a Chinei, şi se presupune că va creşte puternic consumul, în 

principal datorită cererii crescute de băuturi la doză

– Totuşi, este probabil ca această cerere să fie sub ratele de creştere de 2 cifre înregistrate în 

anii recenţi

• Este puţin probabil ca livrările din China să rămână fragmentate pentru totdeauna

• Creşterea în lanţul valorilor pentru industria din China este inevitabilă din  perspectivă politică, 

economică şi comercială
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Sursă: Raport independent CRU. De remarcat că aceste informaţii  provin din cele mai recente analize şi cercetări. Pot 
apărea diferenţe nesemnificative în prezentare odată cu publicarea şi actualizarea rapoartelor ulterioare
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Obstacole cheie în garantarea creșterii ca jucător 

principal

4 Infrastructură şi facilităţi semnificative necesare activităţii în acest 

sector; dispozitive de protecție de asemenea necesare

3 Cunoştinţe şi capacităţi tehnice avansate sunt necesare, date fiind 

standardele de producţie sofisticate

2 Linie de producţie semnificativă, însemnând că sunt necesari furnizori 

şi cumpărători puternici pentru a asigura vizibilitatea producţiei

5 Diferenţiere privind calitatea şi preţul relativ limitate, dată fiind natura 

semiuniformă a produsului; avantaj competitiv la achiziţionare, relaţii şi 

garantarea cantităţii furnizate

Este necesară concentrarea pe cercetare şi dezvoltare, cu contracte 

bazate pe relaţii pe termen lung
1



Secţiunea 4

Prezentare generală a activelor



Secţiunea 4.A

Bauxita
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SMHL – Prezentare generală a activului

Prezentare generală Localizare activ

• Sierra Mineral Holdings 1 Limited (“SMHL”) administrează o mină de bauxită 
din Sierra Leone

– Achiziţionată de Grupul Alro în mai 2011 (99,4% - cotă de proprietate)

• SMHL constă  în câteva zăcăminte în zonele Gondama şi Mokanji

• SMHL deţine o concesiune de 322 km2

– de asemenea, deţine două licenţe de explorare: EL01/2012, într-o 
concesiune de 87 km2 , şi EL46/2012, într-o concesiune de 115 km2

• Durată de exploatare a minei de peste 20 de ani

• Bauxita SMHL reprezintă, prin natura sa, trihidrat pur, fără urme de 
monohidrat în conţinutul său. De aceea bauxita SMHL este ideală pentru 
procesul de leşiere cu consum redus de energie 

• Acordul de exploatare şi explorare a minereului de bauxită din 2012 a fost 
semnat între SMHL și guvernul din Sierra Leone, în iulie 2012, fiind ratificat 
ulterior de către parlament. Este valabil din ianuarie 2012 până în decembrie 
2031

• În anul financiar  2017, au fost produse 1,8 Mt de bauxită; în jur de 80% din 
vânzări au fost efectuate către ALUM, iar surplusul către părţi terţe, la preţuri 
spot

• Are 527 de angajaţi

• SMHL funcţionează în conformitate cu un sistem foarte strict de 
management al sănătăţii şi siguranţei mediului înconjurător. Echipa 
managerială de la faţa locului se străduieşte constant să întreţină un mediu 
de lucru sigur şi prietenos cu mediul

(a)  Deşi respectă nomenclatura standard, acestea nu sunt în conformitate cu  standardele JORC

Sierra Leone

Gondama

Freetown

Port

Sursă: Informaţiile companiei
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Prezentare generală a infrastructurii

Protocol strict de control al calităţii şi de asigurare a calităţii (QAQC) pentru a monitoriza calitatea bauxitei din faza de explorare/extracţie până la 

încărcarea pe vas:

Prelevarea de eşantioane prin foraj (explorare), prelevarea de eşantioane din mine (exploatări miniere), îmbogăţirea minereului (instalaţie de 

spălare/uscare), operaţiuni de uscare (port Nitti), expediere eşantioane (încărcare Nitti), etc

Extracţie(deţinere de 100%)

• Principalele zăcăminte: Gbonge, Jenega, Wunde, 

Konta, S-Series, Mokanji

• Împărţite între bauxită de calitate superioară şi 

bauxită de calitate medie Spălare şi uscare

Spălare Uscare

Recuperare >50% >65%

Capacitate 200 t/h 40 kt/lună

Facilităţi Unitate spălare Gushers

Metodologie

Mokanji
Gondama

Sierra Leone Sierra Leone

Uscare, încărcare şi expediere în 

portul din România

Nitti

Sierra Leone

• Facilitate port

• Instalaţie de uscare a bauxitei (capacitate de 100t/h)

• Depozit bauxită uscată (capacitate de 50 kt)

• Barje şi împingătoare

• Condiţii de livrare FOB şi FAS

1–22 KM

Transportul minereului

Minereu transportat cu camioane subcontractate pentru 

a maximiza eficienţa şi a minimiza riscurile

Transport minereu

Cu camioane subcontractate(circa 38 KM)

Transport în România

http://cte.ge/home/sea/
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SMHL – Indicatori cheie producţie şi vânzări

Bauxite extrasă (mt) Producţie bauxită comercială (mt)

Transporturi bauxită (mt) Vânzări (USD m şi RON m)

- - 6% 20%

% sold to 

3rd parties

Notă: S-a folosit un curs valutar mediu USD/RON pentru perioada – 2014A (3,35), 2015A (4,01), 2016A (4,06), 2017A (4,05)

(a) Ajustat pentru umiditate conţinut de siliciu

Sursă: Informaţii companie

• SMHL a crescut 

cantitatea de bauxită

extrasă cu 80%, 

comparativ cu 2014, 

datorită îmbunătăţii 

echipamentelor folosite 

pentru :

– excavare

– spălare şi uscare

• A îmbunătăţit calitatea 

şi parametrii  fizici ai 

bauxitei, favorizând un 

mix optim

• Reducerea ratei de 

recuperare se 

datorează epuizării 

rezervelor cu conţinut 

ridicat de alumină şi 

conţinut scăzut de 

siliciu

1.9

2.8 2.7

3.4

2014A 2015A 2016A 2017A

1.2

1.3 1.4

1.860%

47%

51%
52%

2014A 2015A 2016A 2017A

Commercial bauxite production (mt) Recovery rate (%)

1.1

1.3 1.5
1.7

21

24 26
31

2014A 2015A 2016A 2017A

Shipment (mt) Number of vessels

40.9 45.4 54.8 65.4

136.8

182.1
222.4

265.1

2014A 2015A 2016A 2017A

33.4 32.5 34.9 35.7

38.0 38.0 37.5 36.8

Preț vânzare net ($/t)(a)
Preț contract ($/t)

40.9 45.4 54.8 65.4

136.8

182.1
222.4

265.1

2014A 2015A 2016A 2017A

RONmUS$m
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38.8 39.0 32.7 30.8

129.9
156.2

132.7 124.8

2014A 2015A 2016A 2017A

US$000 2014 2015 2016 2017

Panouri/ Piese 1,789 – 29 557

Laborator 75 87 45 12

Pompă Centex 30 197 – –

Renovare tabără Mata 21 170 38 148

Alte investiţii 468 244 180 191

Echipamente noi (excavator 

& încărcător frontal)
– 3,456 1,212 677

Barjă şi împingătoare principale 176 1,443 732 5,421

Construcţie drumuri – 677 751 516

Reabilitare capacitate de stocare 

reziduuri şi reabilitare iaz 
– 435 630 747

Vehicule uşoare – 277 – 159

Autobuz personal – 108 – –

Barcă pază/patrularet – 80 – –

Autocisternă carburant – 13 – –

Uscător şi generator pt. uscător – – 639 –

Proiect Mokanji – 391 337

Total 2,559 7,187 4,647 8,765

SMHL – Indicatori cheie ai costurilor şi 
cheltuielilor de capital

Proiecte de investiţii(USD000)Factorii principali care au 

contribuit la îmbunătăţirea 

costurilor companiei:

• Calitatea îmbunătăţită 

a bauxitei, obţinută prin 

combinarea unui 

amestec optim de 

minereuri extrase şi 

procesate

• Organizarea mai bună 

a producţiei prin 

externalizarea 

excavării/transportului

• Eficienţă crescută în 

operare prin 

implementarea unor 

programe regulate de 

reparaţii şi întreţinere a 

echipamentelor

• Înnoire echipamente

Cost total

Profitabilitate pe tonă(a)

Notă: S-a folosit cursul valutar mediu USD/RON pentru perioada – 2014A (3,35), 2015A (4,01), 2016A (4,06), 2017A (4,05)

(a) Profit înainte de impozit pe tonă de bauxită comercială; 

Sursă: Informaţii companie

40.9 45.4 54.8 65.4

136.8

182.1
222.4

265.1

2014A 2015A 2016A 2017A

RON/tUSD/t

40.9 45.4 54.8 65.4

136.8

182.1
222.4

265.1

2014A 2015A 2016A 2017A

RON/tUSD/t

(5.4) (6.4)

2.2 4.9

(18.1)
(25.6)

8.9
19.9

2014A 2015A 2016A 2017A



Secţiunea 4.B

Alumina
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Alumina – prezentare generală a activelor

414.1
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Prezentare generală Producţia de alumină (kt)

• Rafinărie de alumină, deţinută integral, în Tulcea, pe fluviul 

Dunărea

• Capacitate curentă de circa 600 kt alumină pe an

• Alum are nevoie în mod curent de circa 2,85 tone de bauxită 

procesată pentru a produce 1 tonă de alumină

• Alro este un client tradițional pentru alumină 

• Livrări de bauxită efectuate cu barja din portul Constanţa la 

docurile din Tulcea (tariful de transport din Africa în Europa este 

de circa 10-12 USD/t, în funcţie de cantitate, tipul contractului 

etc.)

• Asigurarea furnizării de alte materii prime (sodă caustică, oxid 

de calciu)

• Produsul final transportat la Slatina cu vagoane deţinute de Alro

şi contractate de către terţi

• Creșterea vânzărilor de produse speciale către părţi terţe

Evoluţia cheltuielilor de capital (RONm)
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30.4

14.8
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Creşterea produselor speciale

Produse speciale (kt)

• Din producţia curentă, circa 15% se comercializează ca

- Hidroxid de aluminiu cu umiditate sub 6%

- Hidroxid de aluminiu uscat, umiditate maximă 0,2%

- Alumină calcinată cu diferite granulaţii (ALC, ALK)

- Alumină cu conţinut scăzut de sodă

- Alumină Alpha

• Îmbunătăţirea profitabilităţii aluminei pentru utilizator este 

rezultatul investiţiilor recente şi al eficientizării, precum şi al 

sistemelor de monitorizare avansate

Factorii care influenţează profitabilitatea produselor speciale

Rafinăria are o capacitate curentă de 600.000 de tone de alumină calcinată pe an
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Optimizarea continuă a costurilor

Energie – reducerea consumului la Alum cu 44% în ultimii 12 ani

Gaze naturale – reducerea consumului  cu aproape 1/3 în ultimii 6 ani şi a emisiilor cu >50% din 2005 
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Energy specific consumption on Power House (fuel GJ/t Al2O3) Consum specific de energie din sistemul naţional (kWh/t Al2O3)
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Secţia 4.C

Aluminiu primar
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Asigurată din 

sistemul naţional 

Alumină

• Sârmă

• Bare

• Sleburi

• Lingouri

• Cocs

• Smoală

• Alte materii prime

Sursă aprovizionare 

sigură 

Secţia Anozi

Operată şi 

deţinută de Alro

1

Divizie Al primar

Operată şi 

deţinută de Alro

Energie

2

Turnătorie

Operată şi 

deţinută de Alro

Secţia Eco-

turnătorie

3 4

Electroliză

Operată şi 

deţinută de Alro

Prezentare generală Flux simplificat

• Capacitate totală de 265 kt de aluminiu electrolitic şi 340 kt de aluminiu 

turnat

• Capacitatea de producţie de ultimă generaţie din Slatina include secţia 

de electroliză, secţia de anozi şi secţia de aluminiu turnat

• Producția de anozi la nivel intern permite eficientizarea semnificativă a 

operațiunilor

• Furnizare sigură a energiei prin intermediul sistemului şi a altor materii 

prime cheie de la furnizori renumiţi

• Capacitate de reciclare a aluminiului de 32 kt pe an – creştere 

planificată a capacităţii până la 100 kt pe an până în 2020

• Producţia de sârmă (pentru terţi) şi de sleburi şi bare (pentru procesare 

ulterioară şi vânzări către terţi)

• Favorizată de marje ridicate pentru produse din sârmă

• Pieţele principale pentru sârmă sunt România şi Europa Centrală şi de 

Est

Evoluţia producţiei de aluminiu primar (kt)

2
2

9

2
4

1 2
6

1

2
4

9

2
5

0

2
6

3

2
7

1

2
7

3

2
8

2

0

50

100

150

200

250

300

350

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Producţie Turnătorie

Alro controlează majoritatea 

etapelor procesului de producţie 

şi are acces asigurat la energie şi 

alte materii prime

Unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integraţi 

vertical din Europa, după capacitatea de producţie

Evoluţia vânzărilor de aluminiu primar (kt)

117.6 126.7 122.6

22.1
21.1 22.2

2015 2016 2017
Vânzări Al primar terţi Vânzări Al primar Vimetco Extrusion (bare)
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• Turn de pastă cu capacitate de 32t/h

• Automatizare completă a turnului de pastă

• Instalarea în 2004 a unui vibrocompactor Outokumpu nou

• 3 dintre cele 6 cuptoare de coacere existente au fost echipate cu 

tehnologie modernă (tehnologie Pechiney şi Setaram)

• Toate cele 3 cuptoare de coacere au fost conectate la un centru de 

tratare a gazelor care permite curăţarea gazelor de evacuare 

(tehnologie Alstom)

• Mecanizarea curăţării tijelor de anozi

• Modernizarea cuptoarelor de împachetare a favorizat reducerea de 

3 ori a consumului de gaze

• Instalarea unui nou sistem de purificare pentru captarea 

substanțelor volatile din smoală

• Instalarea unui nou echipament pentru eliminarea tijelor de anozi

Secţia Anozi Alro generează reduceri de costuri

Vibrocompactor turn de pastă

Centrul de tratare a gazelor din 

Secţia Anozi 

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Informații principale Facilităţi selectate

1

✓
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Divizia de Aluminiu primar a îmbunătăţit eficienţa

Informații principale

Cuvă de electroliză

Siloz nou de alumină tip Dom

✓ Capacitate totală de 265 kt pe an, cu 5 din 6 cuve de electroliză 

funcționale

Din totalul de 790 de cuve, 632 sunt funcționale

Două unități de purificare uscată

Creșterea producției datorată creșterii intensității curentului de la 85 kA la

120 kA

Eficienţa curentă a crescut de la circa 90% la 95,3%

Sistemul de transport al aluminei în fază supradensă s-a dezvoltat 

intern 

Un siloz nou de alumină tip Dom de 36 kt

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Facilităţi selectate

2
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Turnătorie cu cea mai bună tehnologie

Informații principale

✓ Cuptoare de topire cu capacitate de 28 t/40 t/60 t

Maşină Wagstaff pentru turnarea de bare cu tehnologie Air-slip

Două maşini Wagstaff pentru sleburi

• una pentru aliaje dure, în special pentru sleburi din aliaje pentru industria 

aerospaţială

• una pentru toate celelalte serii de aliaje

Echipament de debitare a barelor şi a sleburilor

Cuptoare de omogenizare pentru bilete şi sleburi

Două dintre cele trei laminoare pentru sârmă Properzi funcţionale, unul 

dintre ele produce sârmă din aliaje

✓

✓

✓

✓

✓

Cuptor de omogenizare pentru 

sleburi din aliaje dure

Instalaţie Wagstaff pentru bare

Facilităţi selectate

3
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Eco Turnătoria permite minimizarea deşeurilor

✓ La sfârşitul lui 2013, a fost inaugurată Secţia de topire a deşeurilor de 

aluminiu, cu o capacitate de 32 kt pe an, care asigură:

• Reciclarea deşeurilor

• Reducerea ciclului de fabricaţie a produselor din aluminiu

• Reducerea dependenţei Alro de preţul ridicat la energie, având în 

vedere că energia necesară reciclării reprezintă numai 5-7% din energia 

necesară pentru producerea aluminiului electrolitic

Creşterea planificată a capacităţii acestei Eco Turnătorii până la 100 kt pe 

an până în 2020

În 2017, în jur de 73% din deşeurile reciclate au fost achiziţionate de pe 

piaţă. Estimăm că acest procent va creşte până la 88%. 

Folosirea echipamentelor avansate

• Cuptor cu cameră dublă cu arzătoare de oxigen de mare randament 

(aceste arzătoare folosesc mai puţine gaze naturale în comparaţie cu 

arzătoarele standard)

• Cuptorul de inducţie

• Centru de tratare a gazelor

✓

✓

Cuptor de inducţie

Cuptor cu cameră dublă

Informații principale Facilităţi selectate

4

✓
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3%

2%
93%

2%

automotive industry

electricity / constructions/ transformers

electricity / transmission & distribution

metallurgy

Produse cheie şi evoluţia producţiei

Produs

Sârmă

Bare

Sleburi

Lingouri

1

2

3

4

Prelucrare

ulterioară

Prelucrare

ulterioară

Design şi specificaţii

• Diametre: 6”, 7”, 8”, 

9”, 10”, 11”, 12” 

şi 13”

• Diametre: 9,5, 12, 

15, 19 şi 25 mm

• Sârmă din aliaj de 

Al : aliaje 6xxx

• Întreaga gamă de 

aliaje, din seriile de 

la 1xxx la 7xxx, cu 

secţiuni de la 1100 la 

1650x500 mm

• Lingouri, greutate de 

20 +/-2

Contribuție la venit 

total (AF 2017)1

70,2%

4.1%

2,6%

23.1%

Notă:

1            Contribuția produselor din  Al primar la veniturile totale include toate veniturile, altele decât între companii

Pieţe finale 

principale 

• Produs Al primar 

cu cea mai mare 

primă

3%

97%

construcţii & auto metalurgie

4%

96%

Alloyed Al slabs (NH+H) transportation &
constructions & engineering

FRP internal consumption slabs used for
coils/plates/sheets

7%

49%

44%

Non homogenized billets automotive industry

Homogenized alloyed billets Vimetco Extrusion

Homogenized alloyed billets industrial
constructions/extrusion profiles



39

Avantajul competitiv al Alro pe piața de sârmă

Poziție puternică pe piața competitivă de sârmă

• Consumul total de sârmă din aliaj de aluminiu în Europa este de circa 550 kt

– doar circa 10-15% din piața totală europeană de sârmă

• Piața este extrem de concentrată

• Provocarea principală constă în menținerea/îmbunătățirea pieței, favorizată de…

– nivelul de satisfacție a clienților

– consolidarea parteneriatelor bilaterale cu clienții tradiționali

Proximitate geografică față de clienții principali

Expertiză tehnică și ofertă tehnică detaliată

Integrare verticală

Gamă de produse extinsă

Parteneriate tradiționale cu producători de cabluri importanți

Capacitatea de a răspunde mai multor necesități de producție

Importanța industriei de cabluri de alimentare unde Alro se bucură de o poziție 

puternică pe piață

Accent pe utilizatorii finali și pe limitarea cotei de traderi

Inovarea de produse (de ex., sârmă din aliaje) și optimizarea continuă

Alro poate aproviziona mulți 

producători de cabluri de top 

din Europa, precum Prysmian

(fostul Pirelli), NKT Group, 

Nexans France și Tele-Fonika

Kable Poland
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Îmbunătăţirea continuă a consumului de resurse a 

condus la optimizarea costurilor

80

90
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110
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Discharge water Recirculated water Fresh water

Consum de apă

Consum total de gaze naturale

Eficienţa topitoriei

13,499

13,343
13,293 13,275 13,281 13,284 13,284

95.60 95.63 95.67
95.96 95.88 95.70

95.30

91
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h
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D.C. (kwh/tAl) Current efficiency (%)

2017 2016 2015

Consum energie (consolidat) MWh 3,033,832 3,176,804 3,070,747 

Energie – Valoare COGS (consolidat) RON'000 635,192 666,054 704,483 

Consum gaze (consolidat) m3 173,460,259 169,736,470 166,692,190 

Gaze – Valoare COGS (consolidat) RON'000 165,537 166,948 186,210 

Electricitate şi gaze – Grup Alro1

Notă:

1. Pentru întregul Grup Alro, nu numai pentru Divizia de Al primar; valori aferente COGS



Secţiunea 4.D

Aluminiu procesat

Produse laminate plate 
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Produse laminate plate – prezentare generală a 

activelor

Capacităţi de prelucrare

• Facilitățile constau în secții de laminare în cadrul Diviziei de aluminiu 

prelucrat și o fabrică de extrudate în zone separate ale Diviziei de aluminiu 

prelucrat

• Elementele esențiale pentru divizia de prelucrare sunt sleburile din secția 

de laminare

• Secția de produse laminate produce plăci (tratate și netratate termic) table 

și benzi (laminate la rece, imprimate, plăci striate, table striate, produse 

placate)

Prezentare generală

• Secţia de produse laminate plate se află lângă topitoria din Slatina

• Sleburile produse de topitorie sunt introduse în secția de produse laminate 

plate pentru a fi convertite într-o serie de produse

• Capacitate curentă de 90 kt pe an, creștere planificată până la 120 kt pe an 

• Produsele principale includ plăci, table și rulouri, iar printre piețele finale se 

numără industria auto, a schimbătoarelor de căldură și industria 

aerospațială

• Alro se concentrează pe produsele laminate plate ale căror prime sunt mai 

ridicate

• Producția constă în principal în produse cu valoare adăugată mare, care au 

crescut puternic în ultimii zece ani, și în mod specific a produselor cu 

valoare adăugată foarte mare.

Producția anuală de produse laminate plate (kt)

64,4

71,1

77,7 78,8 79,1

83,7

50

60

70

80

90

100

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Creșterea vânzărilor de produse laminate plate la 

120.000 de tone până în 2022

✓ Din 2009 până în 2017, când vânzările au crescut puternic, portofoliul 

de clienți pentru produse laminate plate a atins circa 300 de clienți

Obiectivele de producție principale ale companiei Alro corespund 

necesităților viitoare ale clienților importanți privind produsele 

laminate plate

Dezvoltarea produselor în vederea utilizării finale, cu accent pe piața 

de transporturi în baza contractelor existente pentru schimbătoare 

de căldură pentru industria aerospațială este probabil să crească 

prin obținerea altor clienți; cu mulți dintre aceștia negocierile se află 

deja în faza finală

Mărirea gamei de produse laminate placate ale companiei Alro prin 

investiții deja aprobate, care permit extinderea activității prin 

intermediul clienților noi și existenți

Următorul program de modernizare stabilit pentru perioada începând 

cu 2019 permite accesul utilizare, piețe și clienți cu un grad ridicat de 

tehnologie

✓

✓

✓

✓

Gamă largă existentă de clienți din toată 

lumea pentru produse laminate plate

Portofoliu existent de clienți pentru produsele 

laminate placate, cu sinergie de creștere, în 

acord cu planul de afaceri Alro

Creșterea gradului de folosire pentru 

utilizatorul final pentru portofoliul de clienți 

existent a fost îmbogățit prin obținerea de 

clienți noi, aflați în majoritate în faza de 

pregătire

Mărirea gamei de produse laminate placate 

sprijin portofoliul de clienți existent și 

dezvoltă potențiali clienți noi

Următoarea etapă de modernizare, cu 

accent pe produse extrem de tehnice, aliaje; 

această dimensiune va oferi oportunități de 

piață suplimentare
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Produse principale

Produs

Benzi

1

Table

2

Plăci

3

Design și specificații

• Grosime: 0,3 mm –

6,0 mm

• Grosime: 6,35 – 305 

mm

• Grosime: 0,3 mm –

6,0 mm

• Grosime: 1,5 mm –

5,0 mm

Piețe finale 

principale

Contribuție la total 

vânzări (AF 2017)1

16,1%

25,8%

58,1%

Notă:

1           Aportul la volumul de vânzări numai ca % din produse laminate placate, excluzând Vimetco Extrusion

44%

23%

5%
4%

10%

14% Transport

Construcții

Electrice & electronice

Industrie & echip.

Bunuri de consum

Altele

28%

22%

5%

10%

4%

31%

Transport

Construcții

Electrice & electronice

Industrie & echip.

Bunuri de consum

Altele

9%

3%

5%

79%

0%
4%

Transport

Construcții

Electrice & electronice

Industrie & echip.

Bunuri de consum

Altele
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Creșterea produselor laminate plate cu valoare 

adăugată mare

• Aproape 50% din această producție va consta din produse 

cu valoare adăugată mare până în 2022 (plăci aero, plăci

tratate termic din aliaje dure,  produse placate, table tratate 

termic)

• În acord cu concurenții din industria aluminiului, Alro a 

început să reducă dependența de furnizare a energiei, 

înființând alte capacități de topire a deșeurilor, tinzând să 

atingă până în 2022 o capacitate anuală de 120 kt de 

deșeuri (de pe piață)

• Implementarea proiectului va crește profitabilitatea totală a 

companiei Alro, ca rezultat al creșterii calității produselor și 

a gamei de produse extrem de specializate

… și concentrarea pe produse cu valoare adăugată mare

• 2017–22 trebuie considerată perioadă de creștere pentru 

proiectul AGS

• La sfârșitul acestei etape, producția de produse laminate 

placate ar trebui să atingă circa 120 kt pe an (capacitate 

curentă: 90 kt)

• Aceasta oferă o evoluție echilibrată a capacităților în raport 

cu cerințele pieței

Creșterea continuă a producției de laminate plate…

64.6
70.9

76.9 77.2 76.5
82.4

55.4
61.0

66.2 65.4 63.8
69.0

9.1 9.8 10.7 11.9 12.7 13.4

0

20

40

60

80

100

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total FRP Sales HVAP¹ VHVAP²

Evolution of HVAP and VHVAP vs. Total FRP (ktpa)

Evoluția producției totale de produse laminate plate (kt/an)

Proiectul Alro Golden Status își propune să continue să se concentreze pe produse cu valoare adăugată foarte mare, 

având ținte clare care urmează să fie atinse până în 2022
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Cold Hot

Notă:

1 Include plăci tratate termic

2 Include table/benzi placate și plăci aero tratate termic
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Orientarea strategiei către produse cu valoare adăugată 

foarte mare odată cu creșterea producție de laminate 

plate au impulsionat veniturile și profiturile

• Proiecte de investiții esențiale care au pus 

bazele unei creșteri stabile a producției

 Modernizarea laminorului de laminare 

la cald

 Două cuptoare de tratare a soluției și 

de călire

 Freză nouă pentru sleburi

 Ferăstrău pentru plăci groase

 Îmbunătățirea controlului calității și a 

manipulării plăcilor/benzilor

 Modernizarea cuptoarele de 

preîncălzire existente

Investiții în infrastructură
2006–09

• Cheltuielile de capital încep să se 

amortizeze pe măsură ce cresc 

marjele companiei

• Infrastructură implementată cu 

suficient spațiu pentru a susține 

activitatea în curs de dezvoltare

• Se așteaptă, de asemenea, o creștere 

odată cu îmbunătățirea reciclării și a 

altor indicatori de eficiență

Creșterea producției totale
2010–17

• Pe acest segment, accent pe 

produsele cu marjă foarte ridicată și 

pe adoptarea unei game de produse 

bazate pe profitabilitate și cerințele 

utilizatorilor finali

• La sfârșitul lui 2022, se așteaptă o 

capacitate de produse laminate plate 

de 120 kt pe an

• Creșterea producției în cadrul 

segmentului de produse cu valoare 

adăugată foarte mare, precum 

industria aerospațială, auto, navală și 

pentru utilizare pentru vasele cu 

presiune ridicată

Producție vizată 

din 2017

Exemplu de îmbunătățire a producției de produse cu valoare adăugată foarte mare – Produse placate

Cantitate vândută (t) Marjă profit net/Tone ($)

Placate

8

4,560

0

2,500

5,000

7,500

2009 2017

245

978

0

600

1,200

1,800

2016 2017



47

Reducere importantă a utilizării de energie și gaze la Alro

Oferirea unei eficiențe operaționale îmbunătățite
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Alro continuă să se concentreze pe termen lung pe 

produse cu valoare adăugată mare și foarte mare

Principalele investiții din următorii cinci ani sunt legate strâns de aceste aspecte pe care este concentrată 

atenția…

Creșterea capacității de reciclare în valoare totală de 16,84 milioane USD în perioada 2018-2020

Creșterea producției de produse laminate plate a căror profitabilitate este mai ridicată în comparație cu 

produsele primare obișnuite și menținerea totodată a produselor principale obișnuite, în valoare totală de 

29,35 milioane USD în perioada 2018-2021, din care:

❖ Alro Aluminiu primar (Turnătorie) – 13,29 milioane USD

❖ Alro Aluminiu prelucrat – 16,06 milioane USD

Creșterea de plăci tratate termic în gama de produse laminate plate, întrucât aceste produse au valoare 

adăugată foarte mare, cu efect pozitiv asupra creșterii cifrei de afaceri, în valoare totală de 19,3 milioane

USD în 2018. 

Creșterea capacității și a eficienței laminorului la cald și îmbunătățirea calității produselor laminate la cald în 

scopul respectării celor mai exigente cerințe, în valoare totală de 14,75 milioane USD, în perioada 2018-2020

Restul sunt cheltuieli de capital de întreținere (inclusiv modernizarea cuvelor de electroliză, realizată împreună cu 

Rio Tinto) și alte proiecte de investiții de dimensiuni mai reduse
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Avantajul competitiv al companiei Alro pe piața de 

aluminiu prelucrat

Poziționarea de succes ca jucător de nișă pe piața extrem de competitivă a aluminiului prelucrat și a 

produselor extrudate…

Competență tehnică ridicată într-o gamă variată de aliaje și specificații ale produselor

Deservire rapidă și profesionistă a clienților dedicată unui portofoliu diversificat la nivel global de circa 300 

de clienți

Constituirea unor resurse logistice competitive

Politică de vânzări consecventă care asigură forța unor relații cu clienții durabile

Condiții competitive și timpi de procesare corelate cu durată de reacție scurtă la cererile clienților

Reputație excelentă pe piața aplicațiilor pentru utilizator, cum ar fi industria aerospațială și a schimbătoarelor 

de căldură

Integrare verticală totală – de la bauxită la produse laminate plate

Turnarea completă a sleburilor pe plan intern, ceea ce oferă flexibilitate procesului de laminare

Personal dedicat, motivat la toate nivelurile

Strategia de dezvoltare a Alro se corelează cu cerințele crescânde ale majorității clienților săi



Secțiunea 4.E

Aluminiu prelucrat

Vimetco Extrusion
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Germania
49%

Austria
12%

Danemarca
11%

Olanda
8%

Belgia
7%

Franța
6%

România
3%

Republica Cehă
0,6%

Marea 
Britanie
0,5%

Altele
3%

Vimetco Extrusion – prezentarea companiei
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Prese de extrudare Diametrul barei Lățime maximă (mm) Capacitate anuală

P 2 1650 tone ᶲ 7 inci (178mm) 180 7,000 tone

P1 3500 tone ᶲ 10 inci (254mm) 420 18,000 tone

Prezentarea instalațiilor

Evoluția vânzărilor (ktpa) Vânzări după regiune (AF 2017A)

Prezentare

• Operațiunile de extrudare se desfășoară la fabrica de produse laminate plate 

din Slatina

• Înființată în anul 2003

• Operează 2 prese de extrudare cu capacitatea totală de producție de 25ktpa

• Transformă barele din topitoria de aluminiu într-o gamă variată de produse 

extrudate cu valoare adăugată mare (rata de conversie între bare și produse 

extrudate în 2007 a fost de 1.21x)

• Combinație de produse standard și speciale1

• Creșterea produselor speciale de la 10% din totalul produselor extrudate în 

2007 la 40% până în 2017

• Orientare pe livrarea de produse customizate către client („Soluții de tip 

ghișeu unic”)

• Distribuție geografică extinsă a clienților 

• Piața germană este cea mai mare cu aprox. 50% din vânzări în 2017

Notă:

1 Vimetco Extrusion consideră produsele standard și o parte din profilele speciale ca produse cu valoare adăugată mare, iar altă parte, produsele prelucrate, vopsite și anodizate sunt produse cu 

valoare adăugată foarte mare. Considerentele care au stat la baza acestei diferențieri au fost profitabilitatea, complexitatea și utilizarea produsului (produs final sau componente)
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Evoluția vânzărilor Vimetco Extrusion

Vimetco Extrusion a crescut în mod constant producția totală, cu o majorare semnificativă a produselor cu valoare 

adăugată foarte mare
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• Prin orientarea producției și a vânzărilor pe seria de aliaje 6xxx în 

conformitate cu standardele UE, produsele Vimetco Extrusion sunt vândute 

pentru o varietate de utilizări în Europa

• De la diferite dimeniuni și forme plate, în unghiuri, rectangulare și 

rotunde sau forme în Z, U și T, Vimetco Extrusion oferă o gamă largă de 

profile extrudate standard, de dimeniune mare, medie sau mică

• Vimetco Extrusion produce o gamă largă de forme solicitate de clienții săi, 

pentru diferite industrii și cele mai exigente scopuri

• Portofoliul de clienți la 31 decembrie 2017 număra peste 100 de clienți 

activi în 2017

Produse și servicii

Angro/Traderi –
Construcții
70%

Construcția de 
camioane
10%

Alte game de 
activități
8%

Industria solară
6%

Construcții 
(Direct)
6%

Prezentarea produselor Venituri prin raportare la utilizatorii finali (AF17)1

Calitate Logistică

Ambalare Design

• Certificare ISO 9001:2008 și CE EN 

15088

• Raport Romidot - 100 % acuratețe 

de măsurare

• Trasabilitate completă pentru toate 

produsele pe baza numărului de lot

• Distribuție geografică extinsă

• Livrări permanente în toată Europa

• Flexibilitate

• Ambalare standard și customizată • Asistarea clienților în obținerea celor 

mai eficiente soluții din perspectiva 

costurilor

• Considerarea fiecărei comenzi drept 

o provocare și un pas înainte pentru 

a avea clienți satisfăcuți

Sursă: Informațiile companiei
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Vimetco Extrusion – produse cu valoare adăugată

Prezentarea instalațiilor

Statistici operaționale cheie (2017A)Prezentare

• Vimetco Extrusion se axează pe soluții de tip „ghișeu unic”

• Atelierul de fabricare a fost inaugurat în 2011 și de atunci a fost 

permanent dezvoltat, în conformitate cu cerințele pieței

• Gama de ofertă:

– Tăiere de precizie, lungimi 10-400mm, +/-0.5 mm

– Frezare, foraj, filetare

– Matrițare și multi-matrițare

– Procesare CNC

– Asamblare diversă

– Împachetare customizată / Utilaj de întindere

• Gamă largă de utilizare, de la industria solară la vehicule comerciale și 

de la clădiri și construcții la radiatoare de căldură

1.739 Tone
Produse

5.000 Bucăți
Produse

305m RON
Venituri Anul Financiar 17
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Consumul de energie electrică (per tonă)Consumul de gaze (per tonă)

Optimizare continuă a energiei

Circa 9% scădere a consumului de energie electrică și circa 13% scădere a consumului de gaze ale Vimetco

Extrusion datorită investițiilor în echipamente noi precum cuptoare de îmbătrânire, cuptoare de încălzire, presă de 

extrudare și reparații capitale ale echipamentului vechi
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Managementul energiei electrice

Reducerea consumului de energie pe an de la circa 1% la 11% pentru Alum și Divizia de aluminiu prelucrat, în timp 

ce Divizia de aluminiu primar a reușit să mențină consumul de energie la un nivel stabil
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Furnizor 1
17%

Furnizor 2
18%

Furnizor 3
3%

Furnizor 4
19%

Furnizor 5
12%

Furnizor 6
10%

Furnizor 7
2%

Furnizor 8
6%

Furnizor 9
1%

Furnizor 10
1%

Furnizor 11
11%

Angro Retail

242

MW

120

MW

Aprovizionarea cu energie electrică

Alro se aprovizionează cu energie electrică de la diverși furnizori, eliminând dependența excesivă și 

asigurând prețuri competitive

Considerente cheie

Sursa energiei electrice în funcție de piață (în prezent)

• Alro are un consum de bază în România de 362 MW 

• Consumul de energie electică pentru 2018 este acoperit 100% în 

baza unor contracte pe termen de 1 an

• Prioritate asupra siguranței este principiul de bază în 

aprovizionarea cu energie electrică

• Alro se poate aproviziona cu energie electrică atât de pe platforme 

de piață angro din România, cât și de pe piața de retail

• Majoritatea energiei electrice este achizițioantă de la surse de 

încredere (i.e. producători)

Sursa energiei electrice în funcție de furnizorii actuali

GWh 2015 2016 2017

Energie electrică cumărată de Grupul Alro în România

Alro 3.029,9 3.045,5 3.029,4 

Alum & Vimetco Extrusion 69,6 80,9 75,6 

Total 3.099,5 3.126,4 3.105,0 
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Prezentare generală a pieței energiei electrice din 

România

Elemente fundamentale ale pieței Piața energiei electrice – perspective bune pe termen scurt

Costurile cu energia (energie electrică și gaze) ale producătorilor UE sunt considerabil mai 

mari decât cele suportate de concurenți din afara UE…

• disponibilitatea surselor de energie și politicile energetice nearmonizate la nivelul țărilor 

UE

• reguli de mediu mai stricte

• costul schemelor ETS și supraprețuri pentru susținerea surselor regenerabile 

• fragmentarea pieței energetice a UE și expirarea contractelor pe termen lung

Prețurile la energie electrică (€/MWh)  plătite de principalii producători de aluminiu în

20151

UE Canada CIS Norvegia & Islanda SUA
Orientul 

Mijlociu

42.44 13.13 23.48 24.23 30.62 36.90

Prețurile la energie electrică plătite în 2017 prentru 2018 Factori de creștere ai pieței – aspecte selecționate

Notă:

1 În baza ECOFYS, CEPS, Economiști asociați, Compoziția și factorii de creștere a prețurilor și costurilor cu energia: studii de caz  asupra anumitor industrii energo-intensive, iunie 2016
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Prețul final ponderat al ALRO pentrul anul 18 a fost 192,20 lei/MWh
• Creșterea capacităților eoliane și solare de producție nu pot 

compensa producția hidro când există deficit de apă  

• Debitul mare de apă din prezent determină prețuri mai mici pe PZU, 

însă nu există garanții că această situație va continua

• Producția din surse nucleare mai mică în UE (Germania, Franța, 

etc.) înseamnă o producție sporită pe bază de cărbune care presupune 

o cerere mai mare pentru cote de emisie de CO2

• Costurile viitoare pe piața cu amănuntul ar putea crește în baza 

politicii actuale a statului de susținere a energiei regenerabile prin 

sprijinul pentru modificarea schemelor de suport
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Produse laminate plate¹Produse primare

Clienți principali

În afacerile cu aluminiu, un renume mai mare aduce cu sine vânzări directe mai mari către clienți finali

57 58 59

20 19 23

2015 2016 2017

Service Center Others³

Cei mai mari clienți după cantitatea vândută (2017)Cei mai mari clienți după cantitatea vândută (2017) 

Alți clienți

42%

Top 10

58%

Alți clienți

64%Top 10

36%

Notă:

1 Exclude Vimetco Extrusion
2 Alții în produse primare includ distribuitori, centre de service și traderi
3 Alții în  produse prelucrate includ traderi, distribuitori și clienți finali

Vânzări după tipul de clienți (kt)Vânzări după tipul de clienți (kt)

97 101 102

21
26 21

2015 2016 2017

End user Others2
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Reprezentarea geografică a vânzărilor

În timp ce produsele primare sunt vândute în Europa cu c.80% din vânzări, distribuția produselor procesate țintește pe plan 
global o bază mai largă de clienți

Vânzări pe an (kt)

Evoluția vânzărilor de produse primare

Vânzări pe an (kt)

Evoluția vânzărilor de produse laminate plate

2
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2
0

1
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2
0

1
5

34%

36%

30%

Notă:
1 Top 5 țări cuprinde Republica Cehă, Italia, Ungaria, Polonia, Bulgaria
2 Top 5 țări cuprinde Italia, Polonia, Republica Cehă, Spania, Turcia

Romania Top 5 export Alții
1

32%

35%

33%

36%

37%

27%

18%

37%

45%

26%

39%

35%

21%

36%

43%

Germania Top 5 export Alții
2



63

Caz de bază pentru mai multe produse

Preț = media LME + primă fixată

Pentru majoritatea produselor din sârmă

Preț = media LME + primă MB lingou + conversia

• Prima pe MB lingou este calculată ca o medie bazată pe taxele vamale de 

la Rotterdam, conform Metal Bulletin magazine 

• Conversia este fixată pentru întregul an

• Similar cu produsele primare, prețurile se bazează pe LME și 

Primă

• Pentru unii dintre clienții fideli din categoria utilizatorilor finali, 

precum placările pentru schimbătoarele de căldură, prețurile se 

bazează pe LME + MB + conversie folosind aceeași metodologie 

pe MB ca pentru produsele primare

• Având în vedere baza de clienți la nivel global, 25% dintre facturi 

sunt în USD, iar 75% în Euro

• Pentru unii clienți finali (de ex. Airbus), se folosesc contracte pe 

termen lung bazate pe premii fixe

Stabilirea prețurilor pentru produsele procesateStabilirea prețurilor pentru produsele primare

Politica de stabilire a prețurilor

Prețurile sunt stabilite pe baza celor de la Bursa de Metale de la Londra (LME) plus o primă, cu prețurile inter-

companie pentru bauxită și alumină bazându-se pe prețurile pieței

Primă MB lingou

Calitatea 

produselor
Excelență în 

logistică

Suport tehnic 

excelent

Distribuție

directă

Portofoliu de 

produse 

diversificat

Relații pe termen 

lung

[To come]
Cazul Alro

pentru prime mai 

mari
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Strategia de mediu

Direcții principale 

ale Alro în protecția 

mediului

Creșterea eficienței energetice

• Reducerea consumului energetic specific

• Auditare realizată de furnizorii celei mai bune 

tehnologii și benchmarking

• Înlocuirea lămpilor clasice cu

LED-uri

• Instalarea de variatoare de viteză pe motoarele 

electrice

• Introducerea anozilor crestati

• Investiții constante în cel mai bun echipament

Reducerea progresivă a 

emisiilor de CO2

• Reducerea consumului 

specific de gaz natural

• Reducerea consumului 

specific de energie electrică

• Reducerea consumului de 

anozi

• Reducerea consumului 

specific de carburant

Creșterea procentului de reciclare a 

deșeurilor

• Creșterea capacității turnătoriei de 

reciclare ecologică

• Cooperare cu universități și alte 

companii pentru reciclarea deșeurilor

• Participare activă la grupul de lucru 

european al aluminiului în domeniul 

deșeurilor

Reducerea emisiilor în 

aer

• Instalarea unor unități 

de curățare uscată;

• Instalarea de centre de 

tratare a fumului

• Instalarea unui centru 

de tratare a volatilelor

• Totală conformitate cu 

NFM BREF

• Cooperare cu furnizori 

de înaltă recunoaștere

Reducerea consumului de apă 

industrială

• Instalarea și comandarea de turnuri de 

răcire forțată și de echipamente de 

tratare a apelor

• Participare activă în grupul european 

de reacție rapidă a aluminiului pentru 

apă

Angajament total pentru un viitor verde pentru un număr de bunuri prin lanțul de creare a valorii 

CO2
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Average 2007–08 Average 2013–14 BM 2007–08 (1,514 tCO2 / tAI) BM 2013–14 (1,522 tCO2 / tAI)

Performanță excepțională în domeniul emisiilor de

carbon

Notă:

1 Conform măsurătorilor JRC

Comparație 2007/08 vs. 2013/14 cu aceleași 20 de uzine

Alro

2013–14

Alro

2007–08

Alro și-a îmbunătățit poziția în materie de emisii de CO2 în rândul topitoriilor de Al primar de la 

locul 6 la locul 3 din 2007–08 până în 2013–14

Cele mai eficiente 

emisii de CO2

Top 3

Cele mai eficiente 

consumuri de gaze 

și energie electrică

Top 10
Eficiență

energetică¹
A atins

99%

Sursă: European Aluminium
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Principalele organisme de reglementare pentru Alro

Ministerul Apelor și Pădurilor

• Dezvoltă și implementează 

reglementările și politicile de stat

• Monitorizează situația ecologică

• Reglementează resursele de apă

• Monitorizează situația râurilor/a 

resurselor de apă și acordă dreptul 

de folosință a resurselor de apă

Ministerul Muncii și Justiției 

Sociale

• Supervizează legislația muncii

• Controlează și monitorizează legile 

de protecție a muncii

Oficiul Național al Registrului 

Comerțului

• Acordă autorizații pentru 

metalurgia aluminiului și alte 

autorizații relevante

• Controlează punerea în aplicare a 

legilor concurenței și domenii 

conexe

Ministerul

Transporturilor și Construcțiilor

• Supervizează  și coordonează 

toate operațiunile legate de 

transport

ANRE (Gaze & Energie)

• Implementează reglementările 

politicii de stat

• Dezvoltă programe de investiții și 

autorizează proiecte în domeniul 

energiei

• Responsabilă de monitorizarea 

necesarului previzionat pentru 

viitor, prevăzând necesarul de 

producție suplimentară și 

asigurând siguranța aprovizionării

• Supervizează alocările de gaze 

naturale

• Acordă permise pentru executarea 

de instalații de gaze naturale

Ministerul Economiei

• Armonizează cadrul legal cu cel al 

Uniunii Europene

• Susține cooperarea economică  –

furnizori de dispense relevante

Direcția de Sănătate Publică

• Supervizează salubritatea

• Acordă autorizații pentru sistemele 

de furnizare a apei

Consiliul Concurenței (antitrust)

• Organsim antitrust; supervizează

activitatea monopolurilor naturale

• Controlează aplicarea legilor 

competiției și a domeniilor conexe
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Relaționarea cu comunitățile locale

Alro este deosebit de implicată în sprijinirea comunităților locale

Începând cu anul 2017, Alro a organizat prima clasă de educație profesională duală, ce 

va califica 27 de elevi în domeniul mecanicii industriale

• Programul de studii va dura timp de trei ani

• Pregătirea studenților în sistemul de educație duală este parte a strategiei de dezvoltare 

a companiei, ce are ca țintă creșterea producției și diversificarea paletei de produse cu 

valoare adăugată mare, concomitent cu asigurarea forței de muncă specializate

• Proiectul va continua în 2018, cu o nouă clasă de 28 de elevi.

• Țintește obținerea de rezultate îmbunătățite atât la nivel individual, cât și la nivel de 

organizație 

• Evaluează compatibilitatea dintre poziția angajaților versus cea a organizației, ajutând la 

identificarea necesităților de pregătire ale angajaților și este punctul de pornire al 

deciziilor ce se iau în legătură cu angajații (premieri, promovări, transferuri, penalizări) 

• Aceste procese se aplică la mai mult de 97% dintre angajați.

Clase de educație profesională 

patronate de către Alro 

27
de elevi

3ani de studii

Acordul de dezvoltare a comunității 

SMHL 

Înființat cu unicul scop de a finanța inițiative 

menite să asigure o dezvoltare durabilă ce vor 

îmbunătăți condițiile socio-economice și de 

infrastructură în cinci comunități miniere de 

bauxită

Rolul principal al Acordului  de dezvoltare a 

comunității SMHL

• Să supervizeze și să coordoneze toate 

activitățile de dezvoltare desfășurate de către 

Fundație în comunitățile de mineri

• Să efectueze la fața locului studii ale 

factorilor ce pot influența dezvoltarea 

socio-economică a comunităților

• Să elaboreze evaluări ale necesităților cu 

care se confruntă comunitățile miniere și să le f 

prioritizeze

• Să mobilizeze resurse în interiorul și 

exteriorul comunităților miniere

• Să sensibilizeze comunitățile miniere în legătură cu 
subiecte precum protecția mediului și orice alte 
inițiative legate de o dezvoltare sustenabilă

• Să identifice și să încurajeze comunitățile miniere 
să se implice în activități menite să le asigure o 
existență funcțională și sustenabilă

• Să asiste în dezvoltarea infrastructurii pentru 
comunitățile miniere 

• Să protejeze și să promoveze 
interesele comunităților miniere pe plan intern 
și extern

• Să colaboreze cu alți parteneri pentru 
implementarea inițiativelor menite să dezvolte 
comunitățile miniere.

Proiectele încheiate includ:

Centru comunal multifuncțional în Gbonge, 
comunitatea Kpanda Kemoh

Centru comunal multifuncțional în Gondama, 
comunitatea Upper Banta

Maternitate și Centru Protecția Copilului în 
Kanga, comunitatea Lower Banta 

Clădire cu trei clase pentru școala secundară de 
juniori din joncțiunea Bardja, comunitatea Dasse 

Câte un puț de apă, fiecare cu pompă de mână la 
Kpanguma, comunitatea Lower Banta, Senehun și 
Mokepie în comunitatea Upper Banta

De asemenea, au fost reparate drumuri deosebit 
de importante de ieșire, precum cele Mosenesie 
– Moyamba (în cooperare cu Sierra Rutile 
Limited) și Gondama – Serabu Road. Compania 
sprijină Spitalul Serabu cu 450 de litri de motorină 
pe lună

Distincție pentru rezultate tehnice și inovație la Congresul Internațional & 
Expoziția de Metale și Minerale Non-Feroase, Krasnoyarsk - Alro 

Distincție onorifică pentru ‘Securitate în eliminarea reziduurilor de bauxită și 
posibilități pentru folosirea lor ulterioară’ la cea de-a XXII-a ediție a conferinței 
‘Aluminium în Siberia’, Krasnoyarsk - Alum
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Sănătate și siguranță

Parte a strategiei companiei…

38,5 m USd Cheltuieli de capital efectuate între 2002 și 2017 

pentru măsuri de sănătate și siguranță

➢ Îmbunătățirea prevenției în legătură cu diferite boli specifice meseriilor din cadrul Alro prin studii și 

monitorizări

➢ Creșterea siguranței muncitorilor prin achiziționarea unui aparat de sudură a trunchiurilor (realizat), a unui 

fierăstrău de tăiere a mostrelor de aluminiu (realizat), a unei noi macarale în Turnătorie și a 

echipamentelor logistice în magazia de table, înlocuind vechiul echipament folosit la operarea și 

reabilitarea sistemului de apă pentru prevenirea incendiilor

➢ Amânarea implementării sistemelor automate de împachetare a produselor laminate plate

➢ Creșterea performanței profesionale a departamentului MSS (Mediu, Sănătate & Siguranță) prin 

participarea la cursuri de specialitate și internship-uri, schimburi de experiență practică cu companii cu 

performanțe ridicate în domeniul MSS (bună practică) și participarea la conferințe naționale și 

internaționale

Cheltuieli semnificative pentru măsuri importante
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132 176 
418 200 131 

137 

57 

-8 

45 

7 
53 

78 

5 
21 

11 

406 368 

688 

2015 2016 2017

Primary products Processed products Alumina Bauxite Others Inter-segment

Instantaneu financiar

306 292 
566 

2015 2016 2017

Comentariu cheieVenituri (RON m)

Profit brut (RON m)

16.7% 16.0% 25.2%Marja de 

profit brut

EBITDA (RONm)

▪ În 2017, veniturile au crescut cu18,4% față de anul anterior, determinate 
de: 

– 18,0% creștere a vânzărilor produselor procesate

– 13,0% creștere a vânzărilor de produse primare (excl. inter-segment)

▪ În 2017, creșterea veniturilor s-a bazat pe:

– Tendința favorabilă a cotațiilor LME 

– Creșterea produselor cu valoare adăugată mare în portofoliu

▪ 60% din vânzările Grupului de produse primare și produse laminate plate  
sunt efectuate pe baza unor înțelegeri contractuale, în general cu o durată  
de un an, cu prețuri bazate pe volume stabilite

▪ Din vânzările de produse procesate, vânzările de produse extrudate au 
fost în valoare de RON 276,4m în 2015, RON 260,1m în 2016 și RON 
304,7m în 2017

▪ Generarea unui EBITDA puternic (2017: RON566m) pe baza prețurilor 
favorabile și a unui control eficient al costurilor

– Creștere a profitului brut cu RON320m în 2017 (+87% față de anul 

anterior)

– Creștere EBITDA cu RON274m în 2017 (+94% față de anul anterior)

▪ Generarea unui FCF puternic, susținut, cu un FCF atingând un nivel de 
RON354m în 2017

12.6% 12.7% 20.8%Marja EBITDA

FCF (RONm)

Notă: Totalurile pentru Venituri și Profit brut exclud FCF inter-segment calculated ca EBITDA – cheltuieli de capital

-6

3
-1

204 174

354

2015 2016 2017

1,956 1,870 2,187 

1,273 1,178 
1,390 

633 555 
635 182 222 265 

41 31 30 2,423 2,303 
2,726 

(1,662) (1,554) (1,781)

2015 2016 2017

Primary products Processed products Alumina Bauxite Others Inter-segment



72

Prezentare pe segmente (termeni valorici)

ComentariuVânzări & Prezentare profit brut (An fiscal 17)

Prezentare  vânzări (An fiscal 17)

Vânzări către terți Profit brut

Prezentare vânzări dpdv geografic

▪ Produsele procesate au contribuit cu 51% la vânzările din 2017, 

urmate de produsele primare (42%)

▪ Produsele primare au contribuit cu 61% la profitul brut din 2017, 

urmate de produsele procesate (20%)

▪ Plăcile au cea mai mare contribuție la vânzările de produse 

prelucrate, cu 48% din total în 2017

▪ Sârma are cea mai mare contribuție la vânzările de produse 

primare, cu 70% din total în 2017

▪ Vânzările se fac în principal către clienți europeni

– În 2017, 65% au fost către state UE (excl. România), 17% din 

România, 11% din Europa non-UE, iar 2% către SUA

▪ Top 3 piețe după valoarea produselor primare în 2017

– România: 34% (piețe finale: cabluri, auto, piața extrudatelor)

– Republica Cehă: 12% (piețe finale: cabluri)

– Italia: 9% (piețe finale: cabluri, piața extrudatelor)

▪ Top 3 piețe după valoarea produselor prelucrate în 2017

– Germania: 26% (piețe finale: construcții de mașini, transporturi, 

construcții)

– Franța: 7% (piețe finale: construcții de mașini, transporturi, 

bunuri de consum)

– Polonia: 7% (piețe finale: transporturi, electronice, bunuri de 

consum)
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Evoluția costurilor și explicațiile lor

▪ În 2017, principalele două componente ale CMV, electricitatea și 

costul aluminei, au crescut într-un ritm inferior celui al vânzărilor

▪ CMV ca % din vânzări a scăzut la un nivel de 75% grație unei 

strategii eficiente de control al costurilor

– Pentru a reduce costurile cu energia electrică, grupul se 

concentrează pe folosirea aluminiului reciclat.

Reciclarea aluminiului necesită doar c. 5% din energia electrică 

necesară pentru a produce aluminiu primar

– Creșterea prețului deșeurilor este legat de cotațiile LME

– Parte a programului de investiții în 2018, este menit să 

îmbunătățească calitatea produselor și să reducă costurile, 

concomitent cu retehnologizarea continuă

▪ CVG&A au fost la c. 9% din vânzări

▪ În 2017, CVG&A au crescut la RON44m mai ales din cauza 

provizionului de RON26m creat pentru remunerația angajaților și a

managementului

Costul Mărfurilor Vândute - CMV (RONm) Comentariu

83.3% 84.0% 74.8%% din vânzări

Cheltuieli de vânzări, generale și administrative – CVG&A

(RONm)

8.8% 9.2% 9.4%% din vânzări

212 212

256

2015 2016 2017

2,017 1,935 2,038

2015 2016 2017

2017 2016 2015

('000 RON)
% din 

CMV
('000 RON)

% din 

CMV
('000 RON)

% din 

CMV

Prezentarea CMV

Electricitate, apă și gaze 802.717 39% 835.116 43% 891.837 44%

Materii prime 588.601 29% 499.813 26% 520.487 26%

Consumabile 115.611 6% 114.128 6% 114.686 6%

Costuri cu angajații 204.907 10% 191.631 10% 170.371 8%

Amortizări și deprecieri 119.576 6% 118.422 6% 109.813 5%

Altele 206.988 10% 175.993 9% 209.999 10%

Total 2.038.400 100% 1.935.103 100% 2.017.193 100%
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Strategia de hedging

Strategia de hedging

▪ Management al riscului de prețuri prin hedging natural atunci când este

posibil, și hedging financiar prin derivate

Exemplu pe baza deșeurilor de aluminiu

▪ Aluminiul se poate recicla la infinit, iar pentru reciclare nu este nevoie 

decât de circa 5% din energia electrică necesară pentru a produce 

aluminiu primar

▪ Deșeurile de aluminiu disponibile pe piață la prețuri reduse sunt folosite de 

către Grup ca o protecție naturală împotriva volatilității prețurilor LME

Principalele caracteristici ale hedging-ului financiar

▪ Nivelul de protecție a prețului: nivelul minim bugetat LME (pentru 2018, 

bugetul propriu Alro a fost construit pe prezumția a USD 2.050/t, cu toate 

acestea, compania a reușit să-și asigure un minim de USD 2.200/t pentru 

cantitățile pentru care face hedging în acest an)

▪ Volumul: 30% - 80% din planul anual de vânzări

▪ Orizontul de timp: 1 an

Instrumente disponibile

▪ Contractele collars (cumpărare put & vânzare call) sunt preferate

– Protejarea volumelor supuse hedging-ului de scădere a prețului la 

exercitarea opțiunii strike

– Oferă posibilitatea unor beneficii la creșterea prețului  la call strike

▪ Swap-uri

Vânzări de aluminiu către terțe părți (kt)

Volume de hedging (kt)

24% 23%Vânzări cu
hedging financiar*)

Comentariu

(*) bazate pe cantitățile de aluminiu vândute către terțe părți

(**) bazate pe cantitățile de aluminiu din bugetul Alro pe 2018

16 26 28

55
53

92
71 79

120

2016 2017 2018
Natural hedge Financial hedge

38%(**)

100 101 107

118 127 123

218 227 230

2015 2016 2017

Processed sales Primary sales
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Impuneri și redevențe

▪ Între 2015 și 2017, eco-taxele au scăzut cu 52 milioane RON, în principal 

grație costurilor mai scăzute cu certificatele verzi

▪ În 2017, eco-taxele ca procent din EBITDA au scăzut cu 9%

România

▪ Taxa pe venit

– 16%

– 2017: RON1,1m plăți

– În decembrie 2017, pierderi fiscale reportate din anii anteriori: 303 mil. 

RON

▪ Eco-taxe

– În iunie 2015, o exceptare de 85% la certificatele verzi a intrat în vigoare 

până în 2024 pentru consumatorii intensivi, ușurând semnificativ 

sarcinile Alro. Alro intenționează să solicite o prelungire a prevederilor 

până în anul 2032. 

certificatele verzi/exceptarea au o relevanță redusă în cazul Alum și

Vimetco Extrusion. 

– 2017: plăți în valoare de RON57,9m

Sierra Leone

▪ Taxele pe venit

– 30% (2017: 15% din cauza pierderilor acumulate)

– 2017: plăți în valoare de RON1,8m

– În decembrie 2017, pierderile fiscale capitalizate reportate din anii 

anteriori: 157 milioane RON

▪ Redevențe miniere

– 3% din veniturile obținute din vânzările de bauxită

– 2017: plăți în valoare de RON6,8m

▪ Alte taxe/licențe (plăți către Fondul Național de Dezvoltare a Comunităților, 

Agenția Minieră Națională, Agenția de Protecție a Mediului etc.)

– 2017: plăți în valoare de 11,7 milioane RON

Evoluția eco-taxelor (RONm)

Eco-taxe ca % din EBITDA excluzând eco-taxele

Comentariu

53 46 39 

57 

19 
19 

110 

65 
58 

2015 2016 2017

Cogeneration tax Green certificates

(*) Taxa de cogenerare este plătită de către consumatorii români de energie electrică pentru fiecare kWh de 

energie electrică produsă prin cogenerarea de înaltă eficiență în România și introdusă în rețeaua națională. 

Cantitatea per kWh este stabilită în fiecare an de către ANRE și este colectată de către Transelectrica, iar apoi 

transferată către beneficiarii schemei. 

(*)

26% 18% 9%

2015 2016 2017

Eco-taxes as a % of EBITDA EBITDA (excl eco-taxes)
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Cheltuieli de capital (CAPEX) și capitalul de lucru

Evoluția CAPEX (RONm)

4.2% 5.1% 7.8%Total Capex / Vânzări

Evoluția capitalului de lucru (RONm)

+51 +79ΔWorking cap

▪ În 2017, Capex au fost de RON213m (ex. necorporalele), formate 

din:

– Capex la nivelul Alro S.A. de US$35,5m (RON144m), folosite 

în principal pentru a crește: procentul de produse cu valoare 

adăugată mare din portofoliu (incluzând proiectul de cercetare 

cofinanțat din fonduri UE), eficiența energetică și calitatea 

produselor

– Investiții în îmbunătățirea continuă a procesului de producere a 

aluminei și a mineritului de bauxită

▪ În ultimii trei ani, menținerea Capex la 2,3%-2,6% din vânzări

▪ În 2017, capitalul de lucru a crescut ușor, în principal determinat de 

stocuri mai mari

▪ În mod normal, vânzările Grupului se fac pe baza unor înțelegeri de 

vânzare cu prețuri bazate pe volume fixe

▪ Aceste înțelegeri permit în mod normal preplăți sau termene de 

creditare variind de la 14 până la 180 de zile

– Dacă nu se face nicio preplată, în mod normal Compania solicită 

o garanție, cum ar fi o garanție bancară, o scrisoare de 

patronaj/cecuri aprobate, sau vinde riscul către terțe părți prin 

facilități de factoring

▪ Grupul acceptă înțelegeri de factoring pentru ca să acopere conturi 

de încasat (c. 60% din vânzările sale din 2017)

Comentariu

623 591 671 

58 79 
77 

(247) (185) (184)

434 485 
564 

2015 2016 2017

Inventories Accounts Receivables Accounts Payables

57 60 65 

45 
57 

148 
102

118

213

2015 2016 2017

Maintenance Capex Expansion Capex
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Situația datoriei

ComentariuEvoluția datoriilor și a îndatorării (RONm)

▪ În noiembrie 2017, Alro a extins US$137m (RON533m) RCF și a

adăugat o facilitate non-numerar de US$30m (RON117m) pentru 

a emite garanții LC și bancare

– Ambele facilități au termen de maturitate noiembrie 2020

▪ În decembrie 2017, Alro a extins RON180m (US$46m) RCF până 

în noiembrie 2020

48% 45% 32%Datorie netă / 
(Capital + datorie netă)

Defalcarea în funcție de moneda datoriei(FY17)

2.51x 2.51x 0.99xNet Debt / EBITDA

▪ Îndatorarea a scăzut până la un nivel de 0,99x datoria netă / 

EBITDA

▪ Între 2015-2017, datoria netă a scăzut datorită generării puternice 

de numerar de operare

▪ Între 2015-2017 numerarul și echivalentele sale au crescut

cu RON190m până la 357 milioane RON

– Numerarul include depozite colaterale angajate pentru 

împrumuturi extraordinare (2017: RON36m, incluse sub alte 

active imobilizate) 

– Numerarul nu include numerarul restricționat (2017: RON67m)

Acțiuni recente

934

1,055

919

167

322
357

767
733

562

0

200

400

600

800

1,000

1,200

Dec-15 Dec-16 Dec-17

Total loans Cash and cash equivalents Net debt

USD
63.6%

EUR
17.0%

RON
19.4%

limită real realizat

Convenții financiare

Rata de acoperire a serviciului datoriei >= 1,20 2,73 da

Datoria netă EBITDA <= 3,00 1,26 da

Rata curentă >= 0,80 1,21 da

Datoria financiară netă față de capitalul 

propriu al acționarilor <=
1,00 0,44 da
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67

382

2017 2018

▪ Un istoric atractiv de distribuție a dividendelor a avut ca țintă să 

maximizeze crearea de valoare pentru acționari, fără a afecta 

planurile de dezvoltare ale Alro

▪ În 2018, Alro propus să plătească dividende de 382 milioane 

RON vs. profitul consolidat de 391 milioane RON înregistrat în 

2017 de către Grupul Alro

▪ 2017, dividendul brut per acțiune RON 0,53523, de la RON 

0,09417/acțiune în 2016

▪ Alro studiază posibilitatea de a implementa în viitor o politică a 

dividendelor ce ar permite Companiei să distribuie prin returnări de 

capital 70% până la 90% din consolidatele distribuibile ce stau 

la baza câștigurilor în ansamblu prin ciclu

▪ Atunci când studiază returnările propuse de capital, se așteaptă ca 

membrii Consiliului de Administrație să ia în considerație: 

– Nevoile de dezvoltare a Companiei, astfel încât să își 

maximizeze valoarea pe termen lung

– Cerințele structurii de capital

– Obligațiile financiare și cerințele legale

Dividende

ComentariuDividende distribuite(a) (RONm)

94.0% 97.7%Cotă de distribuire (b)

(a) Cifrele pentru anul t reprezintă dividende declarate în anul t pentru anul financiar t-1. Dividendele
declarate în 2018 încă nu sunt plătite.

(b) Definit ca dividend declarat împărțit la profitul Grupului Alro în anul precedent

(c) Definit ca dividend per acțiune împărțit la prețul acțiunii anterior anunțului dividendului propus

6.6% 15.8%Randamentul din dividende (c)



Anexă

Informații suplimentare



Anexa 1

Date financiare
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Date financiare – baza de întocmire

Entitățile Grupului Alro Bazele financiare

▪ Datele financiare ale Grupului Alro și ale subsidiarelor sale sunt 

elaborate în concordanță cu IFRS și au fost auditate de către Ernst 

& Young

▪ Cifrele Grupului Alro Group pentru anii financiari 2015-2017 sunt 

cifre consolidate pe baza consolidării subsidiarelor Alro S.A. 

prezentate în graficul alăturat

Alum S.A.

Rafinăria de alumină

Sierra Mineral 

Holdings I Ltd
Minerit de bauxită în 

Sierra Leone

Conef S.A. 

Holding și companie de 

management 

100%

99.97%

Global Aluminium Ltd

Holding

100%

100%

Vimetco Extrusion

Extrudate

Bauxite Marketing Ltd

Marketing

100%

99.4%

Alro S.A.

Aluminiu primar

Aluminiu procesat 
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Grupul Alro

Sumar financiar (1/2)

Dec-15 Dec-16 Dec-17

Venituri 2.423 2.303 2.726

Costul veniturilor (2.017) (1.935) (2.038)

Profitul brut 406 368 688

Marja de profit brut 17% 16% 25%

Cheltuieli generale, administrative și cu vânzările (212) (212) (256)

Alte cheltuieli operaționale (36) (7) (7)

Alte venituri operaționale 28 18 15

Rezultate operaționale (EBIT) 186 167 439

Costuri de finanțare (57) (66) (51)

Alte câștiguri operaționale / (pierderi), net 2 (2) (9)

Câștiguri / (pierderi) derivative încorporate (63) (13) 0

Câștiguri din schimburi valutare / (pierderi) (56) (4) 33

Profitul înainte de taxele pe venit 11 81 412

Impozitul pe venit (cheltuieli) / credit (11) (10) (20)

Profit/(pierderi) pe perioadă 0 72 391

Marja de profit 0,0% 3,1% 14,3%

EBITDA 306 292 566

Marja EBITDA 12,6% 12,7% 20,8%

Dec-15 Dec-16 Dec-17

Profit / (pierderi) înaintea taxelor pe venit 11 81 412

Ajustări pentru:

Depreciere și amortizare 119 126 127

FX pierderi din reevaluarea împrumuturilor 65 21 (46)

Efecte ale instrumentelor financiare derivate 66 22 1

Venituri din dobânzi (5) (5) (7)

Cheltuieli din dobânzi 57 58 51

Altele 35 (43) 24

Modificări în capitalul de lucru:

(Creștere) / descreștere în inventar (22) 50 (72)

(Creștere) / descreștere a creanțelor comerciale (56) 14 (6)

Creștere / (descreștere) în comerț și alte datorii (71) (84) 3

Impozite pe venit plătite 0 (3) (3)

Dobânzi plătite (93) (55) (58)

Venituri / (plăți) din derivative (1) (3) (3)

Numerar net generat / (folosit) activități operaționale 106 177 425

Cumpărarea netă a PP & E și a imobilizărilor 

necorporale
(92) (106) (198)

Creșterea / (scăderea) numerarului limitat (3) 3 (67)

Granturi guvernamentale primite 0 0 12

Altele (8) (11) (1)

Numerar net folosit în activități de investiții (103) (115) (253)

Încasări din împrumuturi 713 239 2

Rambursări din împrumuturi (641) (143) (75)

Dividende plătite (52) (4) (64)

Numerar net generat/ (utilizat) în activități financiare 20 92 (136)

Creștere netă / (descreștere) în numerar 23 155 35

Numerar la începutul anului 108 131 286

Efectele diferenței de curs de schimb asupra 

numerarului
0 (0) (0)

Numerar la sfârșitul anului 131 286 321

Situația surselor de venituri (RONm) Situația fluxurilor de trezorerie (RONm)
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Grupul Alro

Sumar financiar (2/2)

Dec-15 Dec-16 Dec-17
% of 

total bunuri

Bunuri non-curente

Proprietate, uzină și echipamente 953 946 1.015 40%

Bunuri intangibile 6 5 8 0%

Înțelegeri 92 95 87 3%

Credite pe termen lung de primit 33 52 54 2%

Instrumente financiare derivate 14 - - 0%

Active privind impozitul amânat 118 110 99 4%

Alte bunuri non-curente 65 19 58 2%

Total bunuri non-curente 1.281 1.228 1.322 52%

Bunuri curente

Numerar și echivalente 131 286 321 13%

Restricții de numerar 3 46 67 3%

Comerț și alte creanțe, net 58 79 77 3%

Inventar 623 591 671 26%

Bunuri derivate 4 1 3 0%

Alte bunuri 101 70 80 3%

Total bunuri curente 920 1.073 1.219 48%

Total bunuri 2.201 2.301 2.541 100%

Dec-15 Dec-16 Dec-17
% din

total bunuri

Pasive curente

ST și CPLT ale împrumuturilor bancare 142 813 67 3% 

Comerț și alte datorii 247 185 184 7% 

Alte pasive(**) 105 74 124 5% 

Total pasive curente 493 1.072 375 15% 

Pasive non-curente

LT împrumuturi bancare 789 235 845 33% 

Indemnizații pentru beneficii post 

angajare
36 37 42 2% 

Alte pasive(*) 53 56 65 3% 

Total pasive non-curente 878 328 951 37%

Total pasive 1.371 1.400 1.326 52% 

Capitalurile proprii

Capital social și primă de acțiuni 406 406 442 17% 

Venituri reținute 84 83 49 2% 

Rezultate pe perioadă 0 72 391 15% 

Alte rezerve 339 339 332 13% 

Capitaluri atribuibile acționarilor Alro

SA
829 900 1.214 48% 

Dobândă non-controlling 1 1 1 0%

Total SHE și pasive 2.201 2.301 2.541 100% 

(*) include obligații pe termen lung de leasing, provizioane și altele
(**) include creditele pe termen scurt plătibile, părțile afiliate, provizioanele ST, impozitele pe venitul curent plătibile, obligațiile de 

leasing ST

Active (RONm) Pasive și capitaluri proprii (RONm)



Anexa 2

Bauxita
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Baza de resurse minerale

grad (%)

No depozit tonaj (t) [AI203] [SIO2%] [Fe203]

Gondama, resurse de minereu măsurate

1 Konta 2,252,628 48.02 3.56 19.18

2 Jenega 4,745,832 47.32 3.36 20.09

3 S-series 4,988,760 47.78 3.04 20.14

4 Wunde 4,939,200 47.92 3.37 19.53

5 Gbonge 10,673,228 48.85 3.51 17.48

Resurse măsurate 27,599,648

Gondama, resurse de minereu indicate

1 Gondama 1,996,512 47.41 3.32 23.26

2 Konta 4,151,280 47.46 4.06 22.06

3 Jenega 1,899,744 47.74 3.79 21.10

4 Gbonge 5,161,748 49.49 4.04 20.23

Resurse indicate 13,209,284

Total resurse Gondama 40,808,931

Mina Gondama

grad (%)

No depozit tonaj (t) [AI203] [SIO2%] [Fe203]

Mokanji, resurse de minereu măsurate și indicate

1 MSW2 4,151,988 47.47 2.94 20.67

2 MSW3 1,461,984 47.31 3.37 20.45

3 MS5 376,360 47.47 3.39 19.50

Măsurat 5,990,332 47.44 3.08 20.55

Mokanji, resurse de minereu deduse

1 MCW7 2,649,264 47.92 3.01 19.42

2 MN14 3,229,712 46.96 2.75 22.39

3 MN12–23 764,360 52.29 3.52 10.94

4 MC11 78,376 49.13 4.37 16.98

5 M51 105,536 51.64 3.64 12.72

Inferred 6,827,248 48.09 3.00 19.45

Total resurse Mokanji 12,817,580

Mina Mokanji

COG: AI203>45.0, SI02 <5.5 COG: AI203>45.0, SI02 <5.5

grad (%)

No depozit tonaj (t) [AI203] [SIO2%] [Fe203]

Mokanji, resurse de minereu măsurate și indicate

1 MSW2 4,212,904 41.89 7.13 24.38

2 MSW3 939,348 41.80 6.02 25.11

3 MS5 7,760 48.11 7.91 15.26

Măsurat și Indic. 5,160,012 41.59 6.98 24.49

Mokanji, resurse de minereu deduse

1 MCW7 2,849,472 42.01 5.91 25.98

2 MN12-13 666,584 51.75 7.74 10.74

3 MN14 3,079,168 41.69 7.36 24.89

4 MC11 44,232 52.58 8.03 6.70

5 M51 72,944 52.78 8.32 6.04

Mokanji 6,712,400 43.05 6.86 24.76

Total resurse Mokanji 11,872,412

Mina Mokanji (nespălat)

COG: AI203>40.0, SI02 <9.0

• Toate valorile de probă se referă la bauxita spălată

• Cifrele resurselor reprezintă minereu disponibil in-situ

• Densitate uscată de 1,68 t/m3 pentru Konta, Jenega, Wunde, serii S și 1,95 t/m3 pentru Gbonge

• Densitate uscată de 1,94 t/m3 pentru Mokanji

• Tonaj și grad citat pe bază de complet uscat

Not:

1 Urmărește nomenclator standard; nu este în concordanță cu standardele JORC
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parte din aceste materiale sau distribuirea sau comunicarea lor nu vor constitui baza vreunui contract, angajament sau decizie de investiție în
relație cu documentul de față.

Anumite enunțuri incluse în această prezentare conțin (și anunțurile verbale făcute de către noi sau în numele nostru pot conține) informații de
perspectivă, incluzând, dar fără a se limita la (a) prognoze, proiecte și estimări (b) enunțuri ale planurilor managementului, obiective și strategii ale
Grupului Alro, precum extinderi, investiții sau alte proiecte planificate, (c) volume și costuri vizate, capacități sau coeficienți, costuri de pornire,
reduceri de costuri și obiective legate de profit, (d) diverse perspective legate de evoluții viitoare pe piețele Grupului Alro, în special cele legate de
prețuri, cerere și ofertă și concurență, (e) rezultatele operațiunilor, (f) marje, (g) rate de creștere, (h) gestionarea riscurilor, precum și enunțuri
precedate de “așteptat”, “programat”, “vizat”, “planificat”, “propus”, “intenționat” sau alte formulări similare.

Deși considerăm că așteptările reflectate în aceste declarații de perspectivă se bazează pe un număr ipoteze și prognoze care, prin natura lor,
implică, riscuri și incertitudine. Mai mulți factori pot face ca rezultatele noastre efective să difere semnificativ de cele proiectate într-o declarație de
perspectivă sau pot să afecteze măsura în care o anumită proiecție este realizată. Printre factorii care pot să cauzeze aceste diferențe se numără,
fără a se limita la: capacitatea noastră continuă de repoziționare și restructurare a operațiunilor upstream și downstream; modificări survenite în
disponibilitatea și costurile cu energia și materiile prime; modificări ale valorii relative a valutelor și a valorii contractelor spot; tendințe pe piețele
principale ale Grupului Alro și concurență; și factori legislativi, politici și de reglementare.

Nu se poate oferi nicio o asigurare că aceste perspective se vor fi dovedit corecte. Grupul Alro își declină orice obligație de a actualiza sau de a
revizui orice declarație de perspectivă, fie că aceasta rezultă din informații noi, evenimente viitoare sau altele.

Notă de avertizare


