
 
 

ArcelorMittal ogłasza wyniki finansowe za drugi kwartał i pierwsze 
półrocze 2013 roku 

Luksemburg, 1 sierpnia 2013 r. – ArcelorMittal, największy na świecie zintegrowany koncern 

stalowy i wydobywczy, ogłosił dzisiaj wyniki za drugi kwartał i pierwsze półrocze 2013 roku. 

 W drugim kwartale 2013 r. wskaźnik częstotliwości wypadków z przerwą w pracy (LTIF) 

utrzymał się na poziomie 0,9  

 Wskaźnik EBITDA w drugim kwartale osiągnął wartość 1,7 mld USD, odnotowując tym 

samym 19 proc. poprawę w stosunku do poziomu z pierwszego kwartału 2013 r.  

 Wysyłka stali w drugim kwartale wyniosła 21,3 mln ton (wzrost o 1,7 proc. w porównaniu 

do pierwszego kwartału 2013 r.) 

 Produkcja rudy żelaza osiągnęła w drugim kwartale poziom 15 mln ton, co oznacza wzrost 

o 3,8 proc. w ujęciu rok do roku. Wysyłka 8,2 mln ton rudy nastąpiła po cenach rynkowych 

i utrzymała się na stałym poziomie w ujęciu rok do roku. 

 Dług netto spadł do poziomu 16,2 mld USD na dzień 30 czerwca 2013 r. co było możliwe 

dzięki poprawie przepływu środków pieniężnych z działalności (2,4 mld USD) oraz 

przychodom z fuzji i przejęć (0,3 mld USD)  

 W pierwszym półroczu 2013 r. osiągnięto 0,6 mld USD oszczędności z zarządzania w 

ujęciu rocznym, zgodnie z planem poprawy rentowności o 3 mld USD do końca 2015 roku. 

 Zakończono projekt zwiększania mocy wydobywczych ArcelorMittal Mines Canada z 16 do 

24 milionów ton; wzrost produkcji rudy żelaza planowany jest w drugim półroczu 2013 r.   

Prognozy na najbliższe miesiące: 

 Zgodnie z wcześniejszymi założeniami, planowana jest dalsza poprawa rentowności w 

2013 r., która będzie wynikać z trzech czynników: a) wzrostu wysyłki stali o 1-2 proc. b) 

wzrostu rynkowej wysyłki rudy żelaza o 20 proc. oraz c) korzyści osiągniętych z 

optymalizacji zasobów i oszczędności z zarządzania 

 

 W związku z niższym niż zakładano we wcześniejszych prognozach zapotrzebowaniem na 

stal oraz niższymi cenami surowców spółka spodziewa się, że osiągnie wskaźnik EBITDA  

za rok 2013 r. powyżej 6,5 mld USD  

 
 Zakłada się, że w związku ze spodziewanymi inwestycjami w kapitał obrotowy oraz 

wypłatą rocznych dywidend, dług netto wzrośnie w drugim półroczu 2013 r. do ok. 17 mld  

USD; docelowy średnioterminowy dług netto na poziomie 15 mld USD pozostaje bez 

zmian  

Informacja prasowa 



 
 Przewiduje się, że nakłady inwestycyjne w 2013 roku osiągną wartość około 3,7 mld USD 

Komentarz Lakshmiego N. Mittala, prezesa i dyrektora generalnego ArcelorMittal: 

 
„Warunki ekonomiczne w pierwszym półroczu pozostawały trudne, ale udało nam się osiągnąć 
poprawę w wielu obszarach. Korzyści płynące z przeprowadzonej restrukturyzacji, zwłaszcza 
w Europie, są widoczne; dobre wyniki w zakresie przepływu środków pieniężnych z 
działalności umożliwiły nam zredukowanie długu netto do poziomu poniżej zakładanego na 
połowę roku. Zakończyliśmy też projekt zwiększania mocy wydobywczych ArcelorMittal Mines 
Canada; zwiększenie produkcji rudy żelaza planowane jest na drugą połowę roku.  
 
Pomimo, że zweryfikowaliśmy nasze założenia na cały rok, to nadal spodziewamy się, że 
druga połowa roku przyniesie poprawę w odniesieniu do sytuacji z drugiej połowy 2012 roku, 
która w naszej ocenie była najgorszym okresem całego cyklu.”   
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Sylwia Winiarek, Rzecznik prasowy ArcelorMittal Poland 
tel. +48 32 776 76 30 
e-mail: sylwia.winiarek@arcelormittal.com 

O ArcelorMittal Poland 

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce, skupiającym ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego 
przemysłu hutniczego. W skład firmy wchodzi pięć hut: w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i 
Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Polsce i 
Europie. ArcelorMittal Poland zatrudnia ponad 11 000 osób, a wraz ze spółkami zależnymi – ponad 14 000. Firma produkuje 
szeroki wachlarz wyrobów długich, płaskich, specjalnych oraz półwyrobów stalowych na potrzeby m.in. budownictwa, przemysłu 
AGD i transportowego.  

Realizując globalną strategię zrównoważonego rozwoju, firma od roku 2004 zainwestowała ponad 4,8 mld zł w technologie, które 
znacznie ograniczyły wpływ jej działalności na środowisko naturalne. W dużym stopniu wspiera również społeczności lokalne, 
inwestując w obszary związane przede wszystkim ze zdrowiem i edukacją.  

Więcej informacji o ArcelorMittal można znaleźć na witrynie internetowej: www.arcelormittal.com/poland 

O ArcelorMittal 

ArcelorMittal to największy na świecie producent stali, obecny w ponad 60 krajach. Firma jest liderem we wszystkich czołowych 
sektorach rynku stali, w tym sektorze motoryzacyjnym, budowlanym, artykułów gospodarstwa domowego i opakowań. Zajmuje 
wiodącą pozycję w obszarze badań i rozwoju oraz technologii, jak również posiada rozległe złoża surowców i rozbudowaną sieć 
dystrybucji. Dzięki zakładom zlokalizowanym w ponad 20 krajach na  4 kontynentach ArcelorMittal jest obecny na wszystkich 
kluczowych rynkach stalowych, zarówno tych rozwiniętych, jak i rozwijających się. 

Wyznając kluczowe dla firmy wartości: zrównoważony rozwój, jakość i przywództwo, ArcelorMittal prowadzi swoją działalność w 
sposób odpowiedzialny, dbając o zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt pracowników i kontrahentów firmy oraz troszczy się o 
społeczności lokalne, wśród których operuje. Firma jest również przywiązana do zrównoważonego zarządzania zasobami 
środowiska naturalnego oraz nieodnawialnymi surowcami. Rozwijając najnowocześniejsze technologie produkcji stali i inwestując 
w badania, czyni także wysiłki na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi. 

W 2012 roku obroty ArcelorMittal sięgnęły 84,2 miliardów dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła 88,2 
milionów ton, co stanowi średnio 6-procent produkcji światowej. ArcelorMittal jest notowany na giełdzie w Nowym Jorku (pod 
symbolem MT), Amsterdamie (MT), Paryżu (MT), Brukseli (MT), Luksemburgu (MT) oraz hiszpańskich indeksach w Barcelonie, 
Bilbao, Madrycie i Walencji (MTS). 

Więcej informacji o ArcelorMittal można znaleźć na stronie: www.arcelormittal.com 
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