Informacja prasowa
ArcelorMittal ogłasza wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2013
Luksemburg, 10 maja 2013 r. – ArcelorMittal, największy na świecie zintegrowany koncern
stalowy i wydobywczy, ogłosił wyniki za pierwszy kwartał 2013 roku.
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Odnotowano poprawę wyników w zakresie BHP: wskaźnik częstotliwości wypadków z
przerwą w pracy (LTIF) w pierwszym kwartale 2013 r. wyniósł 0.9 w porównaniu do 1,1 w
czwartym kwartale 2012 roku
W pierwszym kwartale 2013 roku wskaźnik EBITDA osiągnął wartość 1,6 mld USD, a więc
utrzymał ten sam poziom co w czwartym kwartale 2012 roku (łącznie z 0,5 mld USD zysku
ze sprzedaży udziałów oraz ze sprzedaży praw do emisji dwutlenku węgla (CO2))
Wysyłka stali wyniosła 20,9 mln ton (wzrost o 4,7% w porównaniu do czwartego kwartału
2012 roku)
Produkcja rudy żelaza wyniosła 13,1 mln ton zaś wysyłka rudy żelaza po cenach
rynkowych wyniosła 7,3 mln ton w porównaniu do 6,8 mln ton w pierwszym kwartale 2012
roku
Dług netto spadł o 3,8 mld USD w pierwszym kwartale 2013 r. do poziomu 18 mld USD na
dzień 31 marca 2013 r. głównie dzięki wpływom ze sprzedaży akcji (4 mld USD) oraz
zyskom z pierwszej transzy sprzedaży 15% udziałów w AMMC (0,8 mld USD), częściowo
pomniejszym o inwestycje w kapitał obrotowy (0,5 mld USD)
Płynność wzrosła z 14,5 mld USD zanotowanych na koniec czwartego kwartału 2012 roku
do 18 mld; ze średnią zapadalnością długu wynoszącą 6 lat
W pierwszym kwartale 2013 roku osiągnięto 0,2 mld USD oszczędności z zarządzania po
wdrożeniu nowego planu ukierunkowanego na poprawę rentowności o 3 mld USD do
końca 2015 roku.

Prognozy na najbliższe miesiące:
•
Spółka podtrzymuje swoje plany na 2013 rok: zakładając, że w roku 2013 ceny rud żelaza
oraz różnica ceny pomiędzy stalą, a surowcami będzie podobna, jak w roku 2012, spółka
oczekuje, że odnotuje wskaźnik EBITDA powyżej 7,1 mld USD
•
Przewidywana poprawa rentowności w 2013 będzie wynikać z trzech czynników: a) 2%
wzrostu wysyłki stali, b) około 20% wzrostu rynkowej wysyłki rudy żelaza, oraz c) z
korzyści osiągniętych z optymalizacji zasobów oraz oszczędności z zarządzania

•

•

Przewiduje się, że wskaźnik EBITDA w drugim kwartale 2013 roku osiągnie wartość
wyższą niż w pierwszym kwartale tego roku. Wraz z zapowiadanym uwolnieniem kapitału
obrotowego oraz zyskiem z zapowiadanych wcześniej sprzedaży spodziewana jest dalsza
redukcja długu netto do poziomu 17 mld USD, która ma zostać osiągnięta do końca
czerwca 2013 roku
Przewiduje się, że nakłady inwestycyjne w 2013 roku osiągną wartość około 3,5 mld USD.
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ArcelorMittal:
Warunki ekonomiczne pozostają trudne, ale nasze wyniki w tym kwartale odzwierciedlają
działania, które zostały podjęte, aby stawić czoła skutkom kryzysu finansowego. Znacząco
zmniejszyliśmy nasz dług netto, zaś działania zmierzające do tego, aby skupić produkcję w
naszych najbardziej konkurencyjnych lokalizacjach zaczynają przynosić rezultaty.

Kontynuujemy analizę i ocenę naszych obszarów priorytetowych. Są to: segment
motoryzacyjny, w którym nasza stal o wysokiej wytrzymałości jest ceniona przez klientów, a
także segment wydobywczy, w którym oddział ArcelorMittal Mines Canada kontynuuje
działania rozwojowe zaplanowane na pierwsze półrocze tego roku.
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About ArcelorMittal Poland
ArcelorMittal Poland is the biggest steel producer on the Polish market with about 70% of production capacity of the Polish steel
industry. The company consists of five steel plants located in Krakow, Dabrowa Gornicza, Sosnowiec, Swietochlowice and
Chorzow. It also owns the largest coke plant in Europe – ZK Zdzieszowice. ArcelorMittal Poland employs over 11,000 people and
over 14,000 if subsidiaries are taken into account. The company produces a wide range of long, flat, special and semi products for
construction, transport and white goods industries.
Implementing the global sustainability strategy, ArcelorMittal Poland since 2004 has invested over PLN 4,8 bn in technologies,
which have significantly reduced its environmental footprint. To a great extent it also enriches local communities by supporting the
areas of primarily health and education.
For more information visit www.arcelormittal.com/poland

About ArcelorMittal
ArcelorMittal is the world's leading steel company, with operations in more than 60 countries.
ArcelorMittal is the leader in all major global steel markets, including automotive, construction, household appliances and
packaging, with leading R&D and technology, as well as sizeable captive supplies of raw materials and outstanding distribution
networks. With an industrial presence in over 20 countries spanning four continents, the Company covers all of the key steel
markets, from emerging to mature.
Through its core values of Sustainability, Quality and Leadership, ArcelorMittal commits to operating in a responsible way with
respect to the health, safety and wellbeing of its employees, contractors and the communities in which it operates. It is also
committed to the sustainable management of the environment and of finite resources. ArcelorMittal develops breakthrough
steelmaking technologies and actively invests in researches, therefore contributes to combat climate change
In 2012, ArcelorMittal had revenues of $84.2 billion and crude steel production of 88.2 million tonnes, representing approximately
6 percent of world steel output. ArcelorMittal is listed on the stock exchanges of New York (MT), Amsterdam (MT), Paris (MT),
Brussels (MT), Luxembourg (MT) and on the Spanish stock exchanges of Barcelona, Bilbao, Madrid and Valencia (MTS).
For more information about ArcelorMittal visit: www.arcelormittal.com

