
     1 st Petru Dobra Square    Tel. (004) 0258 780 083 
     Abrud, 515100, Alba,        Fax  (004) 0258 780 296 
     Romania         office@cuprumin.ro  

 J01/64/1999, RO 11551757    www.cuprumin.ro     1 

CEL MAI BUN PREȚ DIN ISTORIA COMPANIEI LA CONCENTRATUL DE CUPRU 

7 noiembrie 2019 - Cupru Min SA Abrud a obținut cel mai bun preț pe tona de produs, 
în istoria companiei, la recent încheiata licitație de vânzare a concentratului de cupru, 
pentru o perioadă de un an. Câștigătorul este compania românească Ronefer.  

Cupru Min SA Abrud a finalizat în condiții comerciale avantajoase  licitația de vânzare a 
45.000 tone de concentrat de cupru, contract încheiat pentru o perioadă de un an 
(2019-2020).  Câștigătorul declarat al licitației este Ronefer (România). Compania a oferit 
1253,89 $/tona de concentrat de cupru uscat, la cotațiile bursiere valabile în data de 
24.10.2019, la bursa din Londra.  

 Producția de 45.000 tone înseamnă, după prelucrare,  9450 tone de cupru metalic, 
ceea ce va constitui un record pentru Cupru Min SA Abrud. Spre exemplu, în octombrie 
2019 Cupru Min SA Abrud a reușit în premieră o producție de concentrat echivalentă cu 922 
tone de cupru metalic. 

Investițiile  Cupru Min SA Abrud din 2018 
au fost de 50,8 mil. lei. Acestea s-au 
concentrat pe utilaje de carieră care 
măresc productivitatea. 
În 2019 planul de investiții are ca focus 
retehnologizarea liniilor de prelucrare a 
minereului. 

Cupru Min SA Abrud este o companie din domeniul mineritului neferos ce are ca acționar 
unic statul român. Societatea a obținut rezultate pozitive în ultimii ani, în care a 
realizat investiții doar prin finanțare proprie.  

BACKGROUND FINANCIAR 2019 

• În sem. I din 2019 Cupru Min SA Abrud a realizat o cifră de afaceri aproape egală cu 
cea din întregul an 2015, respectiv 135,8 mil. lei.

• Profitul brut al companiei a evoluat astfel: 4,15 mil. lei (2015), 6, 4 mil. lei (2016), 
12, 3 mil. lei (2017) și 14,9 mil. lei (2018).
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