
ArcelorMittal opublikował wyniki za czwarty kwartał  oraz 
cały 2012 rok 

Luksemburg, 6 lutego 2013 r.  

 

ArcelorMittal, najwi ększy na świecie zintegrowany koncern stalowy i wydobywczy, o głosił 
wyniki za czwarty kwartał oraz cały rok 2012. 
 
 

• Odnotowano poprawę wyników w zakresie BHP: wskaźnik częstotliwości wypadków z przerwą 
w pracy (LTIF) w 2012 r. wyniósł 1.0 w porównaniu do 1,4 w 2011 roku 

• W 2012 r. wskaźnik EBITDA osiągnął wartość 7,1 mld USD (spadek o 30% w ujęciu rok do 
roku); wskaźnik EBITDA za IV kwartał 2012 r. wyniósł 1,3 mld USD w tym 0,2 mld USD zysku 
ze sprzedaży praw do emisji dwutlenku węgla (CO2) i 0,2 mld USD zysku ze sprzedaży 
udziałów w firmie Paul Wurth, które zrekompensowały stratę 0,1 mld USD z tytułu zmian w 
świadczeniach na rzecz pracowników  

• W 2012 r. strata netto wyniosła 3,7 mld USD, w tym odpisy z tytułu utraty wartości firmy (4,3 
mld USD), koszty związane z optymalizacją konfiguracji zakładów (1,3 mld USD z czego 0,7 
mld USD wyniosły odpisy z tytułu utraty wartości aktywów trwałych, a 0,6 mld USD koszty 
restrukturyzacyjne) 

• W 2012 r. wysyłka stali wyniosła 83,8 mln ton (spadek o 2,3% rok do roku); w IV kwartale 
2012 r. wysyłka stali wyniosła 20 mln ton (spadek o 2,7% w porównaniu z IV kwartałem 2011 
r.) 

• W 2012 r. wysyłka rudy żelaza wyniosła 54,4 mln ton (wzrost o 5,4% rok do roku), z czego 
28,8 mln ton zostało wysłanych po cenach rynkowych (wzrost o 2,6% rok do roku) 

• Dług netto spadł o 1,4 mld USD w IV kwartale 2012 r. do 21,8 mld USD na dzień 31 grudnia 
2012 r. (pomimo straty 0,2 mld USD związanej z niekorzystnym kursem walutowym) dzięki 
poprawie przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej o wartości 2,9 mld USD 

• Płynność wzrosła z 1,1 mld USD do 14,5 mld; ze średnią zapadalnością długu wynoszącą 6,1 
roku 

• Przedstawiono główne założenia optymalizacji konfiguracji zakładów 

• Drugi etap rozwoju działalności oddziału w Liberii, który zakłada zwiększenie produkcji z 4 mln 
ton rudy do 15 mln ton koncentratu rocznie, został zatwierdzony przez Zarząd firmy; produkcja 
koncentratu rozpocznie się w 2015 r. 

 

 

 

Informacja prasowa  



Prognozy na najbli ższe miesi ące : 

• Grupa oczekuje wzrostu wskaźnika EBITDA w 2013 r. w porównaniu do 2012 r. 

• Spodziewany jest wzrost wysyłki stali o około 2-3% w 2013 r. w porównaniu do 2012 r. 

• Zakładana jest nieznaczna poprawa zysku na tonę stali, a uzyskanie pełnych korzyści z 
optymalizacji konfiguracji zakładów spodziewane jest w II połowie 2013 r. 

• Zakładany jest wzrost wysyłki rudy żelaza o około 20%; Projekt zakładający zwiększenie 
produkcji oddziału ArcelorMittal Mines Canada (AMMC) do 24 mln ton na rok realizowany jest 
zgodnie z planem, a jego zakończenie szacowane jest na I połowę 2013 r.  

• W 2013 r. przewiduje się wydatki inwestycyjne na poziomie około 3,5 mld USD  

• Około 5 mld USD wpływów gotówkowych przewidywanych w I połowie 2013 r. wynikających 
ze zwiększenia kapitału w styczniu 2013 r. oraz ogłoszonej uzgodnionej sprzedaży 15% 
udziałów w AMMC (zakładając finalizację zgodnie z harmonogramem), powinno umożliwić 
redukcję zadłużenia netto do około 17 mld USD do 30 czerwca 2013 r. 

• Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Zarząd proponuje wysokość dywidendy 0,20 USD 
za akcję w 2013 (vs 0,75 USD za akcję w 2012), której wypłata nastąpi w lipcu 2013 r. 

 

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

"Rok 2012 był bardzo trudnym rokiem dla przemysłu stalowego, szczególnie w Europie, gdzie popyt 
na stal zmniejszył się o kolejne 8,8%. W ciągu roku podjęliśmy szereg ważnych kroków, aby sprostać 
wyzwaniom, przed którymi stanęliśmy, włącznie z koncentracją produkcji w naszych najbardziej 
konkurencyjnych zakładach i na redukcji zadłużenia netto. Chociaż przewidujemy, iż dotychczasowe 
wyzwania utrzymają się również w 2013 r., głównie ze względu na kruchość europejskiej gospodarki, 
to odnotowujemy pozytywne sygnały, które w połączeniu z działaniami już przez nas podjętymi w celu 
wzmocnienia firmy, poprawią naszą rentowność w tym roku. Oczekuje się, że o około 20% wzrośnie 
również wysyłka rudy żelaza w wyniku rozwoju działalności oddziału ArcelorMittal Mines Canada." 

 

******************************** 

Kontakt / informacje dodatkowe: 

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 12 000 osób, a wraz ze spółkami zależnymi – 
ponad 15 000. 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 4,5 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 2011 roku obroty ArcelorMittal sięgnęły 94 miliardów dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła 91,9 
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 


