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Prin prezentul raport curent vă informăm despre un eveniment important de raportat:

Comunicat de presă
Comunicat privind teleconferința pentru prezentarea rezultatelor
consolidate ALRO pentru primele trei luni încheiate la 31 martie 2022
Slatina, 13 mai 2022 - ALRO S.A. (BVB: ALR, "Compania" sau "ALRO"), unul dintre cei mai mari
producători integrați pe verticală din Europa, după capacitatea de producție, anunță că
teleconferința cu analiștii și investitorii pentru prezentarea rezultatelor financiare
consolidate ale ALRO pentru primele trei luni încheiate la 31 martie 2022 este programată
pentru data de 18 mai 2022, începând cu ora 10:00 (ora locală).
Dacă doriți să participați la conferință, vă rugăm să contactați:
Florența Ghiță
Bucureşti
Telefon: +40 (0) 744 644 004
Email: investor.relations@alro.ro
Pentru primirea informațiilor de acces, vă rugăm să furnizați următoarele detalii:
- Nume
- Companie
- Poziție
- Numărul de telefon pe care îl veți utiliza pentru a accesa apelul de conferință
Prezentarea aferentă teleconferinței va fi disponibilă începând cu 18 mai 2022 pe website-ul
ALRO - „Relații cu investitorii”, secțiunea „Prezentări”: http://www.alro.ro/prezentari.
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Acest comunicat a fost trimis simultan Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere
Financiară.
Informații suplimentare pot fi obținute de la Departamentul de Relații cu Investitorii, prin e-mail:
investor.relations@alro.ro.
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