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Comunicat de presă 
 
 

ALRO a fost premiat cu Locul I în cadrul Galei ARIR 
pentru Raportul de Sustenabilitate 2020  

 
 

Slatina, 17 noiembrie 2021 - ALRO S.A. (BVB: ALR, “Compania” sau “ALRO”), unul dintre cei mai 
mari producători de aluminiu integrați pe verticală din Europa, a fost premiat cu Locul I la categoria 
„Cel mai bun Raport de Sustenabilitate” în cadrul celei de-a treia ediții a Galei Asociației pentru 
Relații cu Investitorii la Bursă din România (ARIR). Evenimentul celebrează performanța 
companiilor românești listate, recunoaște cele mai bune practici în relația cu investitorii și în 
raportarea non-financiară și recunoaște contribuția actorilor pieței de capital la economia României. 
 
„Crearea de valoare într-o manieră sustenabilă a fost întotdeauna scopul final al strategiei 
ALRO și faptul că suntem premiați pentru implementarea și comunicarea transparentă a 
acestuia ne face mândri”, a declarat Marian NĂSTASE, Președintele Consiliului de Administrație 
al ALRO. „Este un privilegiu să fim premiați cu Locul I, care reprezintă încă o confirmare a 
faptului că încrederea părților interesate în Companie și în obiectivele sale este bine plasată 
arătând în același timp că ALRO a atins un nivel ridicat al performanței sale de 
sustenabilitate. Efortul nostru continuu este de a stabili ținte concrete pentru o 
sustenabilate durabilă și pentru a demonstra, încă o dată că sustenabilitatea este un obiectiv 
pentru noi și nu un instrument”, a adăugat Marian NĂSTASE. 
 
Un juriu independent, format din cinci specialiști cu o experiență considerabilă în multiple industrii și 
piețe, a pregătit această evaluare pe baza a opt criterii complexe, care includ utilizarea adecvată a 
metodologiei și a standardelor internaționale, transparența în acțiunile și programele inițiate, 
aplicarea celor mai bune practici de guvernanță corporativă, precum și existența unei strategii de 
sustenabilitate. 
 
ALRO a realizat investiții în valoare de peste 700 milioane USD în cei aproape 20 de ani de la 
privatizare și a implementat tehnologii de ultimă generație. Astfel, a redus semnificativ consumul de 
energie electrică, a crescut producția de aluminiu reciclat și a redus amprenta ecologică a 
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Companiei. În plus, ALRO a devenit una dintre primele 3-5 companii responsabile față de mediu din 
perspectiva emisiilor directe din industria aluminiului din Europa și și-a propus să devină în 
următorii ani una dintre primele zece companii din întreaga lume (cu excepția Chinei) din 
perspectiva eficienței energetice în domeniul electrolizei. 
 
Grupul ALRO a aderat, de asemenea, la trei proiecte majore de sustenabilitate (RemovAI, 
REEScue și REACTIV prin ALUM) și a devenit membru ASI (Aluminium Stewardship Initiative), o 
asociație internațională care contribuie la îmbunătățirea sustenabilității în sectorul global al 
aluminiului (atât prin ALRO, cât și prin Vimetco Extrusion). În același timp, aplicarea celor mai bune 
practici disponibile în cadrul proceselor sale a permis Companiei să obțină produse din aluminiu cu 
valoare adăugată mare și foarte mare, astfel încât ALRO este unul din membrii clubului exclusivist 
al producătorilor mondiali pentru industria aeronautică . 
 
Mai multe detalii despre viziunea, strategia și acțiunile Grupului ALRO pentru a deveni un lider 
ecologic și inovator în industria aluminiului, pot fi accesate prin Raportul de sustenabilitate 2020: 
Privind către un viitor verde disponibil pe site-ul web al companiei: https://www.alro.ro/rapoarte-
de-sustenabilitate  
 
 
 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm contactați: 
www.alro.ro  
 
Florența Ghiță 
București 
Telefon: +40 744 644 004 
E-mail: investor.relations@alro.ro    
 
 
Note către editori: 
 
Grupul ALRO 

Companiile care fac parte din Grupul ALRO sunt: ALRO S.A. - producătorul de aluminiu, Alum S.A. - producătorul de 
alumină, Sierra Mineral Holdings I, Ltd. - societatea de extracție a bauxitei, Vimetco Extrusion S.R.L. – producător de 
aluminiu extrudat, Conef S.A. – societate de tip holding și de management, Global Aluminium Ltd. - societate de tip holding  
și Bauxite Marketing Ltd - marketing. Având această structură, Grupul a creat un lanț de producție integrat, asigurând 
materiile prime pentru ALRO. 

 
ALRO 

ALRO este o subsidiară a Vimetco N.V., companie globală de aluminiu primar și procesat, integrată pe verticală. ALRO este 
unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integrați pe verticală din Europa, după capacitate, având o capacitate de 
producție instalată de 265.000 tpa, 35.000 de tone pe an de aluminiu reciclat și cu o capacitate de 335.000 de tone pe an de 
aluminiu turnat și facilități de procesare de 130.000 de tone pe an de aluminiu laminat la cald și la rece și divizia de 
extrudare. 

Principalele piețe de desfacere pentru produsele ALRO sunt Uniunea Europeană, dar Compania are exporturi și în SUA și 
Asia. Combinatul este certificat cu ISO 9001 pentru managementul calității și are certificatele NADCAP și EN 9100 pentru 
unitățile de producție pentru industria aerospațială, produsele sale respectând standardele de calitate pentru aluminiul 
primar ale Bursei de Metale din Londra (London Metal Exchange – LME), cât și standardele internaționale pentru produsele 
laminate plate. 

Începând cu data de 18 martie 2019, Comisia de Indici a Bursei de Valori București a aprobat includerea ALRO (codul ALR) 
în BET, indicele principal al pieței, iar în BET-TR (indice care include si dividendele distribuite). Acțiunile ALRO au fost listate 
la Bursa de Valori București încă din octombrie 1997 și ALRO reprezintă prima companie din industria aluminiului prezentă 
în cei doi indici. 
 
Începând cu 16 noiembrie 2020, ALRO este membru al ASI (Aluminium Stewardship Initiative), o asociație internațională 
care contribuie la îmbunătățirea durabilității în sectorul global al aluminiului. 

 

 


