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Cod Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO1510210
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J28/9/1991
Cod LEI: 315700M25SMOU44FAN52
Capital subscris și vărsat: 291.587.538,34 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București, Piața
Reglementată - Categoria Standard (simbol de piață ART)
Acest Trading Update furnizează informații de baza preliminare, referitoare la volumele consolidate vândute de
TMK-ARTROM S.A. („TMK-Artrom”), împreună cu filialele sale TMK-REȘIȚA S.A. („TMK-Reșița”), TMK-Italia s.r.l.,
TMK Industrial Solutions LLC și TMK Assets S.R.L. (împreună denumite „Grupul TMK-Artrom”) pentru trimestrul
încheiat la 31 martie 2019 („T1/19”). Rezultatele Grupului TMK-Artrom pentru T1/19 vor fi publicate pe 22 aprilie
2019. Informațiile incluse în acest Trading Update s-ar putea modifica și ar putea fi diferite de cifrele finale din
raportul trimestrial.

Tip produs / Destinaţie vânzări

1Q 2019

1Q 2018

Cantitate
(tone)

Cantitate
(tone)

1. Total țevi din oțel fără sudură
produse de TMK-Artrom, din care:

51.193

47.123

1.1. Țevi pentru utilizări obișnuite Europa *

38.039

31.185

1.2. Țevi pentru utilizări obișnuite Americi **

2.028

5.194

1.3. Țevi Premium Europa

7.684

6.642

3.443
226

4.103
8.834

57.813

56.407

21.074

25.597

2.1 Vânzări de mărfuri Europa

20.421

24.410

2.2 Vânzări de mărfuri Americi

652

1.188

1.4. Țevi Premium Americi
Total țagle și bloom-uri TMK Reșița vândute
către terți în afara Grupului TMK-Artrom
Total țagle produse de către TMK Reșița
vândute către TMK-Artrom
2. Total vânzări de mărfuri produse de
alte părți decât TMK-Artrom, din
care:

*Orientul Mijlociu, Turcia și Africa de Nord - vânzări alocate în piața Europeană
**Canada, Brazilia, SUA și Mexic - vânzări alocate în piața Americilor

Director General,
Adrian Popescu
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Avertisment referitor la declarațiile privind perspectivele
Acest raport are doar caracter informativ. Acest raport nu este, și nimic din el nu trebuie considerat ca fiind, o ofertă, o invitație
sau recomandare cu privire la acțiunile societății, sau o ofertă, o invitație sau recomandare de a vinde, sau o solicitare a unei
oferte de a cumpăra, acțiunile societății în orice jurisdicție. Acest raport nu este menit sa fie considerat drept consultanță către
investitori sau potențial investitori și nu ia în considerare obiectivele investiționale, situația financiară sau necesitățile oricărui
investitor. Toți investitorii (actuali sau potențiali) ar trebui să ia în considerare astfel de factori prin consultare cu un consultant
profesional ales de ei atunci când decid dacă o investiție este adecvată.
Acest raport poate conține declarații privind perspectivele. Aceste declarații reflecta cunoștințele actuale ale Grupului TMKArtrom precum și așteptările și previziunile despre evenimente viitoare și pot fi identificate în contextul unor asemenea declarații
sau prin cuvinte ca „anticipează”, „crede”, „estimează", „așteaptă", „intenționează", „planifică", „proiectează", „țintește", „poate",
„va fi", „ar fi", „ar putea” sau „ar trebui" sau terminologie similară. Prin natura lor, declarațiile privind perspectivele sunt supuse
unui număr de riscuri si incertitudini, dintre care multe sunt dincolo de controlul Grupului TMK-Artrom, care ar putea determina
rezultatele și performanțele reale ale Grupului TMK-Artrom să difere semnificativ de rezultatele și performanțele exprimate sau
sugerate prin orice declarații anticipative.
Niciuna dintre viitoarele previziuni, așteptări, estimări sau perspective din acest raport nu ar trebui să fie considerate în special
ca previziuni sau promisiuni, nici nu ar trebui considerate ca implicând un indiciu, o asigurare sau o garanție ca ipotezele pe
baza cărora viitoarele previziuni, așteptări, estimări sau perspective au fost elaborate sau informațiile si declarațiile conținute în
acest raport sunt corecte sau complete.
Ca urmare a acestor riscuri, incertitudini și ipoteze, aceste declarații privind perspectivele nu trebuie să se considere ca fiind o
predicție a rezultatelor reale sau altfel. Acest report nu își propune să conțină toate informațiile care ar putea fi necesare în ceea
ce privește Grupul TMK-Artrom sau acțiunile sale și, în orice caz, fiecare persoană care primește acest raport trebuie să facă o
evaluare independentă. Grupul TMK-Artrom nu își asumă nicio obligație de a elibera public rezultatele oricăror revizuiri a acestor
declarații anticipative conținute în acest raport care pot apărea ca urmare a unor schimbări în așteptările sale sau să reflecte
evenimente sau circumstanțe după data prezentului raport.

