
Raport Curent
Raport curent intocmit conform prevederilor art. 225 din Legea nr. 297/2004

Data raportului 25.06.2014

Denumirea entitãþii emitente S.C. Alro S.A.

Sediul social Slatina, Str. Piteºti nr. 116, Jud. Olt

Numãrul de telefon/fax 0249.431.901 / 0249.437.500

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerþului RO 1515374

Numãr de ordine în Registrul Comerþului J28/8/1991

Capital social subscris ºi vãrsat 356.889.567,5 Lei

Piaþa reglementatã pe care se tranzacþioneazã valorile mobiliare emise Bursa de Valori Bucureºti

Vã informãm prin prezentul Raport curent cã Alro S.A. a încheiat cu societatea comercialã VIMETCO EXTRUSION S.R.L. (membrã a
grupului Alro înregistrat la A.S.F.) ºi cu societatea Centrul Rivergate S.R.L. urmãtoarele tranzacþii, ale cãror valori cumulate depãºesc
50.000 de EUR (cursul folosit este 4,3918 RON/EUR; 3,2243 RON/USD, cu menþiunea cã valorile calculate nu includ TVA):
Vimetco Extrusion S.R.L.

Nr.
Numãr
ºi datã

Obiect
Valoarea totalã
estimativã (RON)

Creanþe
reciproce

Garanþii
Termene

ºi modalitãþi de
platã

1
P062414-
148

Add. 1 la contractul I 2197/2014 pri-
vind livrarea în perioada aprilie-iunie

2014 a 4207 to. de bare de aluminiu,
tipul 6060/6063/6005 ºi 6082

32.439.811
(aceastã valoare estimatã
se regãseºte în valoarea

contractului de baza)

- -
Maxim 90 de zile

de la livrare

Centrul  Rivergate S.R.L.

Nr.
Numãr
ºi datã

Obiect
Valoarea  totalã estima-

tivã (RON)
Creanþe

reciproce
Garanþii

Termene
ºi modalitãþi

de platã

1.
554/

23.06.2014

Act adiþional nr. 8 la contractul
nr.2105/2009 privind suplimenta-
rea valorii serviciilor efectuate de

Centrul Rivergate SRL
catre ALRO SA

Valoarea totalã estimativã
add. 8 =97.656 ron/an*

Notã:

*- având în vedere cã dura-
ta contractului este nede-

terminatã, nu se poate sta-
bili valoarea totalã a

contractului;

- valoarea totalã lunarã a
contractului incepand cu

01.07.2014 este de
511.588 ron.

- -

Cu OP în ter-
men de 5 zile
de la emiterea

facturii

Preºedinte CA Director General
Marian Daniel Nãstase Gheorghe Dobra


