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Comunicat de presă
Vimetco Extrusion, filiala din aval a ALRO, începe
implementarea unei linii de ambalare automată, un
proiect de dezvoltare durabilă de 3,85 milioane EUR
•

48% din valoarea proiectului este asigurată printr-un grant oferit de Innovation
Norway, o inițiativă de 2,8 miliarde EUR de reducere a discrepanțelor economice și
sociale prin finanțarea proiectelor de energie, schimbări climatice și dezvoltare
durabilă a afacerilor;

•

Proiectul liniei automate de ambalare face parte din programul de investiții al
companiei pentru eficientizarea procesului de producție și creșterea utilizării
durabile a resurselor naturale prin reducerea emisiilor de CO2 și a consumului de
combustibil și creșterea gradului de colectare anual al deșeurilor;

•

Vimetco Extrusion va continua să dezvolte și să asigure un portofoliu diversificat
de soluții care respectă toate standardele de protecție a mediului prin investiții
continue în fiecare sector al activității sale.

Slatina, 10 ianuarie 2022 - ALRO S.A. (BVB: ALR, “Compania” sau “ALRO”), unul dintre cei mai
mari producători de aluminiu integrați pe verticală din Europa, după capacitatea de producție,
anunță că Vimetco Extrusion, filiala sa din aval, responsabilă de linia de afaceri de extrudare,
începe implementarea unui nou proiect de investiții care vizează eficientizarea și îmbunătățirea
capacității de producție. Acest proiect de dezvoltare durabilă a afacerilor, care se derulează din iulie
2021 până în iunie 2023, are o valoare totală de 3,85 milioane EUR, iar obiectivul său principal este
aplicarea inovației într-unul dintre procesele principale de producție ale VE. Astfel, compania va
achiziționa o linie de ambalare automată a profilelor din aluminiu extrudat, cu scopul de a crește
competitivitatea prin aplicarea de „pași verzi” pentru producția de profile extrudate. Acest proiect va
beneficia de un grant de 1,85 de milioane EUR (48% din valoarea proiectului) din partea Islandei,
Lichtenstein-ului și Norvegiei prin EEA Mecanismul de granturi financiare (eng. Grant Financial
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Mechanism) 2014-2021 în cadrul programului „Dezvoltarea IMM-urilor în România”, domeniul de
interes: Inovarea Verde în industrie, Creșterea sustenabilă și ICT(eng. Green Innovation in industry,
Blue Growth, and ICT).
„Companiile pot construi un viitor sustenabil doar prin investiții în prezent, cu consecvență
și considerație față de toate părțile interesate, iar Vimetco Extrusion integrează cu succes
aceste principii în operațiunile sale”, a declarat Marian NĂSTASE, Președintele Consiliului de
Administrație al ALRO. „Vimetco Extrusion demonstrează, prin programul său de investiții, că
aderă la un model de afaceri sustenabil, previzibil, care aplică cele mai înalte standarde în
activitățile de zi cu zi și în fabricarea produselor care rămân elemente cheie ale afacerii
sale”, a adăugat Marian NĂSTASE.
Prin această investiție, Vimetco Extrusion face pași suplimentari pentru a crește valoarea adăugată
oferită părților interesate. De asemenea, reprezintă o dovadă a utilizării durabile a resurselor
naturale disponibile, a reducerii consumului de energie și a creșterii eficienței operaționale,
diversificând, în același timp, portofoliul de soluții personalizate oferite. Mai mult, rezultatele
proiectului constau în creșterea cifrei de afaceri a companiei și reducerea emisiilor de CO2,
reducerea consumului de combustibil și a deșeurilor generate în procesul de producție.
„Inovarea și colaborarea sunt principalele forțe care determină dezvoltarea durabilă a
oricărei companii, de aceea vom continua să investim în tehnologie alături de parteneri care
ne împărtășesc valorile și viziunea, precum Innovation Norway”, a declarat Igor HIGER,
Președintele Consiliului de Administrație Vimetco Extrusion. „Prin urmare, în perioada următoare
ne vom concentra pe continuarea investițiilor în tehnologii de ultimă generație, care
utilizează și valorifică eficient resursele existente ale companiei”, a adăugat Igor HIGER.
Vimetco Extrusion va continua să dezvolte și să asigure un portofoliu extins de soluții, respectând
standardele ridicate de protecție ale mediului prin investiții continue în fiecare arie de activitate.
Innovation Norway este cel mai important instrument al guvernului norvegian pentru inovare și
dezvoltare a întreprinderilor și industriei norvegiene, precum și reprezentantul oficial al guvernului în
străinătate. Finanțările nerambursabile oferite de Innovation Norway funcționează în perioade de
finanțare, iar pentru 2014-2021 finanțarea se ridică la 2,8 miliarde EUR și acoperă domenii care
includ schimbările climatice și energia, precum și inovarea și dezvoltarea durabilă a afacerilor.

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 tpa de aluminiu reciclat și 325.000 tpa 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.
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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, Comitetul Index al Bursei de Valori București a aprobat includerea ALRO (codul ALR)
în BET, indicele principal al pieței și în BET-TR (indice de tip total return). Acțiunile ALRO sunt listate la Bursa de Valori
București din octombrie 1997, iar ALRO este prima companie din industria aluminiului prezentă în cei doi indici.
Începând cu 16 noiembrie 2020, ALRO este membru al ASI (Aluminium Stewardship Initiative), o asociație internațională
care contribuie la îmbunătățirea durabilității în sectorul global al aluminiului.
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