Informacja prasowa
Segment ArcelorMittal Flat Carbon Europe zanotował
w czwartym kwartale 2013 r. stratę z działalności
operacyjnej w wysokości 366 mln euro
Luksemburg, 7 lutego 2014 r.
ArcelorMittal ogłosił wyniki Flat Carbon Europe (FCE – europejskiego segmentu wyrobów płaskich)
wypracowane w czwartym kwartale 2013 roku.
Segment odnotował w czwartym kwartale 2013 roku stratę z działalności operacyjnej w wysokości 366
mln euro. Na wyniki działalności operacyjnej w czwartym kwartale wpłynęły koszty restrukturyzacji
sięgające 236 mln euro netto, spowodowane głównie programami w Liege oraz w części surowcowej we
Florange we Francji.
•

Straty w czwartym kwartale 2013 r. są porównywalne do strat z działalności operacyjnej w trzecim
kwartale 2013 r. sięgających 131 mln euro.

•

Poziom produkcji stali surowej w segmencie Flat Carbon Europe utrzymał się na poziomie 7,4
mln ton w trzecim kwartale 2013 r.

•

Wysyłka stali w czwartym kwartale 2013 r. osiągnęła poziom 6,7 mln ton, co oznacza wzrost o
1,6% w porównaniu z trzecim kwartałem, spowodowany niewielkim ożywieniem po słabszym
sezonowo trzecim kwartale.

•

Sprzedaż w segmencie Flat Carbon Europe wzrosła o 0,8% do poziomu 4,83 mld euro w
stosunku do 4,79 mld euro w trzecim kwartale. Wzrost ten spowodowany był głównie wyższym
poziomem wysyłki stali.

•

Wskaźnik EBITDA dla czwartego kwartału wzrósł o 11,6% do poziomu 163 mln euro, w
porównaniu do 146 mln euro w trzecim kwartale. Wzrost ten wynikał głównie ze wzrostu produkcji
i doskonałych wyników z działalności operacyjnej w poszczególnych zakładach FCE.

Geert Van Poelvoorde, dyrektor generalny segmentu Flat Carbon Europe skomentował:
„W wynikach z roku 2013 widzimy pozytywne skutki optymalizacji zasobów oraz poprawy wyników
operacyjnych w poszczególnych zakładach FCE. Wraz z ożywieniem popytu na stal i nieznacznym
uzupełnianiem zapasów, spodziewamy się wzrostu popytu na stal w Europie o około 2% w 2014 r.”

Wzrost PKB w strefie euro nabrał tempa w czwartym kwartale 2013 roku, z szacowanym wzrostem o
0,3% w ujęciu kwartalnym. Niemniej jednak szacuje się, że PKB skurczył się o 0,4% w ujęciu
całorocznym dla 2013 r. W tym roku oczekuje się, że wzrost PKB w strefie euro będzie wynosił około
1%. Wzrost ten będzie generowany głównie przez gospodarkę niemiecką (+2,1%). Perspektywy UE28 są lepsze ze względu na silniejszy wzrost w Czechach, Polsce i Wielkiej Brytanii.
Jednakże wzrost ten pozostanie ograniczony w 2014 r., zwłaszcza w południowej Europie, co jest
spowodowane dalszym spadkiem dostępności kredytów i wysoką (choć ostatnio stabilną) stopą
bezrobocia, która wciąż będzie wywierać presję na wydatki konsumentów.
Sprzedaż w sektorze motoryzacyjnym wzrosła w czwartym kwartale 2013 r. o 6% rok do roku, z mocnym
wzrostem w grudniu 2013 r., wygenerowanym głównie przez Wielką Brytanią i Hiszpanię. Jednak, biorąc
pod uwagę cały rok 2013, sprzedaż spadła o 1,7% rok do roku.
W styczniu 2014 r., wskaźnik produkcji PMI dla strefy euro osiągnął najwyższy poziom od połowy 2011 r.,
przede wszystkim dzięki wzrostowi nowych zamówień.
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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 4,8 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 2012 roku obroty ArcelorMittal sięgnęły 84,2 miliardów dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła 88,2
milionów ton, zaś produkcja rudy żelaza osiągnęła poziom 55,9 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

