Informacja prasowa
ArcelorMittal opublikował wyniki za pierwszy kwartał 2017 r.
Luksemburg, 12 maja 2017 r. – ArcelorMittal, wiodący na świecie koncern stalowo-wydobywczy, ogłosił
dzisiaj wyniki za pierwszy kwartał 2017 r.
BHP: wskaźnik częstotliwości wypadków z przerwą w pracy (LTIF) wyniósł w pierwszym kwartale
0,80 wobec 0,84 w ostatnim kwartale 2016 r. i 0,72 w pierwszym kwartale 2016 r.
Zysk operacyjny wzrósł w pierwszym kwartale do 1,6 mld USD w porównaniu z wynikiem 0,8 mld
USD za ostatni kwartał 2016 r.
Wskaźnik EBITDA za pierwszy kwartał 2017 r. wyniósł 2,2 mld USD, co stanowi wzrost o 34,3% w
porównaniu do 1,7 mld USD odnotowanych w czwartym kwartale 2016 r. Poprawa wyniku odzwierciedla
przede wszystkim wyższy poziom wysyłki stali (+5,1%) oraz wyższe ceny rudy żelaza transportowanej
drogą morską (+21%)
Zysk netto w pierwszym kwartale 2017 r. wyniósł 1,0 mld USD wobec 0,4 mld USD w czwartym
kwartale 2016 r.
Wysyłka stali osiągnęła w pierwszym kwartale poziom 21,1 mln ton, co stanowi wzrost o 5,1% w
porównaniu do czwartego kwartału 2016 r. oraz spadek o 1,9% w porównaniu do pierwszego kwartału
2016 r.
Wysyłka rudy żelaza wyniosła w pierwszym kwartale 13,4 mln ton (+1,7% w ujęciu rok do roku), z
czego 8,7 mln ton surowca zostało wysłanych po cenach rynkowych (+11,2% w ujęciu rok do roku)
Z uwagi na sezonowe inwestycje w kapitał obrotowy (2,2 mld USD), zadłużenie netto na dzień 31
marca 2017 r. wzrosło do 12,1 mld USD w porównaniu do 11,1 mld USD na dzień 31 grudnia 2016 r.
Komentarz Lakshmiego N. Mittala, prezesa i dyrektora generalnego ArcelorMittal:
„Jestem zadowolony z wyników spółki za pierwszy kwartał. Są one odzwierciedleniem spodziewanej
wcześniej poprawy warunków rynkowych oraz naszych postępów w ramach wewnętrznych działań
mających na celu wzmocnienie organizacji. Wszystkie segmenty spółki poprawiły wskaźnik EBITDA w
wyniku dostosowania się cen stali do wyższych kosztów surowców oraz znacznego wzrostu wolumenu
sprzedaży, którego konsekwencją był wzrost poziomu wysyłki stali o 5,1% w porównaniu do poprzedniego
kwartału. Nasz segment wydobywczy poprawił wyniki dzięki wzrostowi poziomu wysyłki rudy żelaza po
cenach rynkowych, jak również dzięki wyższemu poziomowi cen na rynku surowców. Spodziewamy się,
że warunki rynkowe pozostaną stabilne w drugim kwartale roku. Jest to niewątpliwie dobra informacja,
jednak branża stalowa w dalszym ciągu mierzy się z problemem nieuczciwego importu na wielu spośród
naszych najważniejszych rynków. Mamy nadzieję na dalszy postęp w zakresie wprowadzania
niezbędnych regulacji handlowych.”

