
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ArcelorMittal opublikował wyniki finansowe za trzec i kwartał i dziewi ęć miesi ęcy 
2014 roku  

Luksemburg, 7 listopada 2014 r. – ArcelorMittal, wiodący na świecie koncern stalowo-

wydobywczy, ogłosił dzisiaj wyniki za trzeci kwartał i dziewięć miesięcy 2014 roku. 

 

Najważniejsze liczby: 
 

• Poprawa w zakresie BHP: wskaźnik częstotliwości wypadków z przerwą w pracy (LTIF) 

wyniósł w trzecim kwartale 0,78. 

• Wskaźnik EBITDA osiągnął w trzecim kwartale 2014 r. wartość 1,9 mld USD, co 

oznacza poprawę w stosunku do trzeciego kwartału 2013 r. o 11,2%; znacząca 

poprawa widoczna jest szczególnie w europejskim oddziale spółki (+72,6%) oraz w 

segmencie ACIS (Afryka i kraje WNP) (+89,5%), co zostało jednak zneutralizowane 

przez negatywny wpływ cen rudy żelaza na segment wydobywczy (-47,9%) 

• Wysyłka stali w trzecim kwartale 2014 r. wyniosła 21,5 mln ton, co stanowi wzrost o 

3,9% w porównaniu do trzeciego kwartału 2013 r.  

• Produkcja rudy żelaza osiągnęła w trzecim kwartale 2014 r. poziom 15,8 mln ton, co 

stanowi wzrost o 6% rok do roku; wysyłka rudy żelaza po cenach rynkowych wyniosła 

10 mln ton, co stanowi wzrost o 6,3% w ujęciu rok do roku. 

• Zadłużenie na dzień 30 września 2014 r. wyniosło 17,8 mld USD, w porównaniu z 17,4 

mld USD na dzień 30 czerwca 2014 r., do czego w znacznym stopniu przyczyniły się 

inwestycje w kapitał obrotowy w wysokości 0,6 mld USD oraz wypłaty dywidend 

sięgające 0,4 mld USD; wzrost zadłużenia częściowo został zrekompensowany 

różnicami kursowymi (0,5 mld USD). 

 
 
 
Główne działania: 

•  Dalsza poprawa wyników w segmencie ACIS (Afryka i kraje WNP) dzięki poprawie w 

oddziałach w Kazachstanie i na Ukrainie 

• W lipcu 2014 r. nastąpiło ponowne uruchomienie wielkiego pieca nr 3 w ArcelorMittal 
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• Sfinalizowano sprzedaż udziałów w Gallatin, amerykańskim projekcie joint venture 

(50/50) przejętym przez firmę Nucor. Wartość transakcji wyniosła 770 mln USD, a 

środki ze sprzedaży wpłynęły w październiku 2014 r. 

• Segment wydobywczy: epidemia eboli bez wpływu na poziom produkcji i wysyłki (5 mln 

ton) zakładany w ramach pierwszego etapu projektu w Liberii. Prace związane z 

realizacją etapu drugiego przebiegają obecnie w wolniejszym tempie z uwagi na 

powoływanie się przez wykonawców na działanie siły wyższej. 

 
Prognozy na najbli ższe miesi ące: 

• Warunki operacyjne pozostają korzystne. Wpływ spadku cen rudy żelaza na 
rentowność segmentu wydobywczego rekompensowany jest poprawą sytuacji w 
segmencie stalowym. Spółka podtrzymuje wcześniejszą prognozę dla wskaźnika 
EBITDA za 2014 r., który spodziewany jest na poziomie ponad 7,0 mld USD. 

• Koszty z tytułu odsetek netto za 2014 r. przewiduje się obecnie na poziomie ok. 1,5 
mld USD 

• Wydatki inwestycyjne w 2014 r. spodziewane są obecnie na poziomie ok. 3,8 mld USD  
• Spółka podtrzymuje prognozę średnioterminowego zadłużenia netto na poziomie 15 

mld USD 

 

 
Komentarz Lakshmiego N. Mittala, prezesa i dyrektor a generalnego ArcelorMittal: 
 
“Wyniki za ostatni kwartał pokazują znaczną poprawę w segmencie stalowym, która z 
nawiązką zrekompensowała spadek cen rudy żelaza. Europejski oddział spółki odnotował 
kolejny dobry kwartał, co jest konsekwencją poprawy warunków rynkowych oraz korzyści 
płynących z podjętych działań optymalizacyjnych. Wyraźnie widoczna jest również poprawa w 
segmencie ACIS oraz lepsze wyniki segmentu NAFTA (Północnoamerykańskiego Układu 
Wolnego Handlu) po rozczarowującej pierwszej połowie roku. Na podstawie aktualnej oceny 
warunków rynkowych, nie przewiduję pogorszenia się naszych wyników w czwartym kwartale. 
Jesteśmy zatem na dobrej drodze do osiągnięcia wskaźnika EBITDA za cały rok na poziomie 
ponad 7 mld USD.”  
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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. Firma skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego 
przemysłu hutniczego, a w jej skład wchodzi pięć hut, w tym w Krakowie, gdzie znajduje się najnowocześniejsza w Europie 
walcownia gorąca oraz w 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. 

Przez 10 lat obecności w Polsce firma zmieniła polskie hutnictwo. Zainwestowała ponad 5 mld złotych, unowocześniając każdy 
etap produkcji. Ograniczyła częstotliwość wypadków o 90 proc.,  znacząco podnosząc standardy bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Zmniejszyła emisję CO2 o 25 proc.,  dzięki czemu zakłady ArcelorMittal Poland stały się bardziej przyjazne dla środowiska. Firma 
jest jedynym w Europie i jednym z trzech na świecie producentów szyn o długości 120 m. 

ArcelorMittal Poland konsekwentnie angażuje się we wspieranie społeczności lokalnych, realizując liczne programy edukacyjne, 
ochrony zdrowia czy poprawiające bezpieczeństwo. W ciągu minionych 10 lat firma przeznaczyła na te cele 12 mln złotych.  



Więcej informacji o ArcelorMittal Poland można znaleźć na stronie internetowej: poland.arcelormittal.com 

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 

 


