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Minęło 10 lat, od kiedy ArcelorMittal wszedł do Polski. Proces prywatyzacji Polskich Hut Stali
był najważniejszym fragmentem rządowego programu restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali.
5 marca 2004 roku zakończył się proces prywatyzacji PHS. Umowę prywatyzacyjną poprzedziło
podpisanie pakietu socjalnego, w którym zapisane były gwarancje socjalne dla pracowników.

Sanjay Samaddar, prezes Zarządu ArcelorMittal Poland podkreśla: - To bez wątpienia była bardzo
intensywna dekada, którą - moim zdaniem - można podzielić na dwa rozdziały. Pierwszym był okres
2004-2008 – lata rozwoju, dobrej koniunktury i rekordowej produkcji. Później nastąpiło załamanie
koniunktury i nadszedł

czas

konfrontacji z nową rzeczywistością gospodarczą. Należy jednak

zaznaczyć, że jest coś, co łączy obydwa te rozdziały – to nasz program inwestycyjny, który
realizowaliśmy pomimo kryzysu gospodarczego. Wartość naszych inwestycji przekroczyła już 5 mld
złotych.

- Hutnictwo ma ogromne znaczenie dla gospodarki zarówno z uwagi na skalę produkcji, zatrudnienia,
jak i wpływu na inne branże. Na uznanie zasługuje fakt, iż w ostatnich latach firmy z tego sektora
przeznaczyły ogromne środki na modernizację i innowacje, dzięki czemu stały się jednymi z
najnowocześniejszych w Unii Europejskiej – podsumowuje dekadę Janusz Piechociński, wicepremier i
minister gospodarki - ArcelorMittal Poland to odważny koncern, który nie boi się podejmowania
kolejnych działań. Od wielu lat kontynuuje inwestycje w polskim hutnictwie, zmieniając nasz przemysł
na lepszy, dzięki wysokiej jakości pracy i nowym technologiom.

Kluczowe liczby dekady ArcelorMittal w Polsce:

1. Bezpieczeństwo: częstotliwość wypadków niższa o ponad 90 proc.
2. Ekologia: projekty o wartości 500 mln zł i emisja CO2 niższa o 25 proc.
3. Różnorodność: 2 nowoczesne przedszkola zakładowe
4. Społeczności lokalne: 12 mln zł na edukację, ochronę zdrowia i bezpieczeństwo

5. Instalacje: projekty modernizacyjne o wartości ponad 5 mld złotych
6. Wyroby płaskie: najnowocześniejsza w Europie walcownia gorąca - 1,2 mld złotych
7. Wyroby długie: 1 z 3 na świecie instalacji do produkcji 120-metrowej szyny
8. Zakłady w 6 miastach i 3 województwach
9. Ponad 50 mln ton stali w ciągu 10 lat
10. Ponad 45 mln ton koksu w ciągu 10 lat
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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 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 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 z zakładami zlokalizowanymi w 20 z nich.
Kierując się filozofią bezpieczeństwa produkcji, zrównoważonej produkcji stali, firma jest liderem we wszystkich czołowych
sektorach rynku stali, w tym motoryzacyjnym, budowlanym, artykułów gospodarstwa domowego i opakowań. Zajmuje wiodącą
pozycję w obszarze badań i rozwoju, jak również posiada rozbudowaną sieć dystrybucji.
Wyznając kluczowe dla firmy wartości: zrównoważony rozwój, jakość i przywództwo, ArcelorMittal prowadzi swoją działalność w
sposób odpowiedzialny, dbając o zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt pracowników oraz kontrahentów firmy, a także troszczy
się o społeczności lokalne, wśród których działa.
Stal jest dla ArcelorMittal materiałem życia, jako że z niego tworzone są podstawy współczesnego świata: od linii kolejowych,
przez samochody, po pralki. Firma stale poszukuje nowych rozwiązań technologicznych i rozwiązań koncepcyjnych, dzięki
którym produkty i komponenty, używane na co dzień są coraz bardziej energooszczędne.
ArcelorMittal jest jednym z pięciu największych producentów rudy żelaza oraz węgla metalurgicznego, a działalność górnicza
stanowi istotną część strategii wzrostu firmy. Posiadając zróżnicowane pod względem geograficznym złoża rudy żelaza oraz
węgla, firma jest strategicznym dostawcą zarówno dla własnej sieci hut stali, jak i dla rynku zewnętrznego. Pomimo, że huty
ArcelorMittal są kluczowymi klientami, to jednak popyt na rynku zewnętrznym wzrasta wraz z rozwojem firmy.
W 2013 roku obroty ArcelorMittal sięgnęły 79,4 miliardów dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła 91,2
milionów ton, zaś produkcja rudy żelaza osiągnęła poziom 58,4 miliona ton.
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

