Informacja prasowa
ArcelorMittal ogłasza wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2012
Luksemburg, 10 maja 2012 r. – ArcelorMittal, największy koncern stalowy na świecie, ogłosił
dzisiaj wyniki za pierwszy kwartał 2012 roku.
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Odnotowano poprawę w zakresie BHP, która przełożyła się na obniżenie wskaźnika
częstotliwości wypadków z przerwą w pracy z 1,2 w IV kwartale 2011 r. do 1,1 w I kwartale
br.
Wskaźnik EBITDA sięgnął 2 mld dolarów (w tym 0,2 mld USD z tytułu zmian w
świadczeniach na rzecz pracowników), w porównaniu z 1,7 mld dolarów w IV kwartale
2011 r. (w tym 0,1 mld dolarów uzyskanych ze sprzedaży praw do emisji CO2).
Wysyłka stali osiągnęła wartość 22,2 miliona ton, co stanowi wzrost o 1,2% w porównaniu
z I kwartałem roku ubiegłego.
Produkcja rudy żelaza osiągnęła wartość13,2 miliona ton, co stanowi wzrost o 12,1% rok
do roku. 6,8 miliona ton zostało wysłane po cenach rynkowych (w I kwartale 2011 r. było to
5,9 miliona ton).
Dług netto wzrósł o 1,1 miliarda dolarów do 23,6 miliardów USD (z czego przyrost o 0,3
miliarda dolarów był efektem umocnienia się euro).
Płynność poprawiła się do 15,2 miliarda dolarów w porównaniu z 12,5 miliarda USD
w końcu IV kwartału 2011 r.; zapadalność długu wydłużyła się do 6,4 roku.
Odnotowano dalszy postęp w sprzedaży zasobów, które nie są dla firmy kluczowe, w tym
udane częściowe wycofanie się z zaangażowania w Erdemir oraz uzgodnioną sprzedaż
Enovos.

Prognozy na najbliższe miesiące:
•
Wysyłka stali w II kwartale 2012 r. spodziewana jest na podobnym poziomie jak w kwartale
I, jednakże przewiduje się, że segment stalowy wykaże większą zyskowność. Segment
wydobywczy powinien korzystać z sezonowego wzrostu wysyłki rudy żelaza.
•
Firma podtrzymuje szacunki, że wskaźnik EBITDA dla pierwszej połowy roku 2012 będzie
wyższy, niż w drugiej połowie 2011 roku.
•
Oczekiwana jest redukcja zadłużenia netto dzięki poprawie przepływu środków
pieniężnych z działalności operacyjnej i dalszej sprzedaży zasobów, które nie są dla firmy
kluczowe.
•
Produkcja własna rudy żelaza oraz węgla powinna wzrosnąć o ok. 10% w całym roku
finansowym 2012.
•
Wskaźnik Capex dla roku 2012 szacowany jest na około 4 – 4.5 mld dolarów

Komentarz Lakshmiego N. Mittala, prezesa i dyrektora zarządzającego ArcelorMittal:
Nasze wyniki w zakresie BHP poprawiły się ponownie w tym kwartale, przy wskaźniku
częstotliwości wypadków z przerwą w pracy równym 1,1 - był to najlepszy wynik kwartalny
osiągnięty do tej pory. Cały czas koncentrujemy się na poprawie bezpieczeństwa i osiągnięciu
naszego celu, jakim jest wyeliminowanie wypadków.
W pierwszym kwartale zaobserwowaliśmy lepsze nastroje na kilku kluczowych rynkach. Popyt
w Ameryce Północnej stale rośnie dzięki sektorom: samochodowemu, AGD oraz maszyn
budowlanych. Europa pozostaje jednak największym wyzwaniem i w ciągu pierwszego
kwartału ogłosiliśmy rozszerzoną listę lokalizacji, w których tymczasowo wyłączamy instalacje,
zgodnie z naszą strategią zaspokajania popytu z naszych bardziej konkurencyjnych zakładów.
Pomimo, że nasza działalność wydobywcza została dotknięta czynnikami sezonowymi w
pierwszym kwartale, nadal jednak pozostaje kluczowym obszarem wzrostu i postawiliśmy
sobie za cel dalsze zwiększenie produkcji w 2012 r.
W dalszym ciągu realizujemy strategię zbywania zasobów, które nie są kluczowe dla firmy i
przewidujemy dalsze takie działania w ciągu bieżącego roku. Wraz z poprawą przepływu
środków pieniężnych z działalności operacyjnej przyczyni się to do redukcji zadłużenia netto,
co pozostaje priorytetem dla całej grupy.
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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 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 2010 ArcelorMittal Poland osiągnął dochód w wysokości 78 mld dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła
90,6 milionów ton, co stanowi średnio 8-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

