Informacja prasowa
ArcelorMittal opublikował wyniki finansowe za drugi kwartał i pierwszą
połowę 2018 r.
Luksemburg, 1 sierpnia 2018 r. – ArcelorMittal, wiodący na świecie koncern stalowo-wydobywczy,
ogłosił dzisiaj wyniki za drugi kwartał oraz pierwszą połowę 2018 roku.

BHP: wskaźnik częstotliwości wypadków z przerwą w pracy (LTIF) wyniósł w drugim kwartale
0,71. Wskaźnik LTIF za pierwszą połowę 2018 r. wyniósł 0,67 wobec wartości 0,78 w pierwszej
połowie 2017 r.
Zysk operacyjny w drugim kwartale 2018 r. wyniósł 2,4 mld USD; w pierwszej połowie roku
osiągnął wartość 3,9 mld USD, co stanowi wzrost o 32,5% rok do roku
Wskaźnik EBITDA za drugi kwartał 2018 r. wyniósł 3,1 mld USD, co stanowi wzrost o 22,3% w
porównaniu do poprzedniego kwartału. Wskaźnik EBITDA za pierwszą połowę roku wyniósł 5,6
mld USD, o 28,6% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Zysk netto w drugim kwartale 2018 r. wyniósł 1,9 mld USD, co stanowi wzrost o 56,4% w
porównaniu do poprzedniego kwartału. Zysk netto w pierwszej połowie roku osiągnął wartość
3,1 mld USD, o 31,5% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Wysyłka stali osiągnęła w drugim kwartale poziom 21,8 mln ton, co stanowi wzrost o 1,8% w
porównaniu do ubiegłego kwartału. Wysyłka stali za pierwszą połowę 2018 r. osiągnęła poziom
43,1 mln ton, co stanowi wzrost o 1,3% rok do roku.
Wysyłka rudy żelaza wyniosła w drugim kwartale 14,6 mln ton, z czego 10,0 mln ton surowca
wysłano po cenach rynkowych (+5,4% rok do roku).
Zadłużenie brutto na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosło 13,5 mld USD. Pomimo inwestycji w
kapitał obrotowy rzędu 1,2 mld USD, zadłużenie netto na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosło
10,5 mld USD, wobec poziomu 11,1 mld USD odnotowanego w dniu 31 marca 2018 r.

Postęp w strategicznych obszarach w pierwszej połowie 2018 r.:

• Bilans Spółki:
- ArcelorMittal osiągnął swój priorytetowy cel finansowy, jakim jest rating kredytowy na poziomie
inwestycyjnym. W 2018 r. został on potwierdzony przez wszystkie trzy główne agencje ratingowe
(S&P w lutym, Moody’s w czerwcu, oraz Fitch w lipcu);
- Spółka w dalszym ciągu będzie traktowała priorytetowo proces zmniejszania poziomu zadłużenia.
W obliczu braku dalszych inwestycji w kapitał obrotowy, spodziewane jest szybsze zmierzanie do
docelowego zadłużenia netto na poziomie 6 mld USD.
• Rozwój strukturalny:
- Spółka kontynuuje realizację strategii zorientowanej na strukturalne zwiększenie przychodów
poprzez implementację „Planu działań 2020”. Po zmianie konfiguracji europejskie aktywa Spółki
działają obecnie wydajnej, wykorzystując cyfrowe usprawnienia procesów produkcyjnych w celu
zwiększenia ogólnej produktywności oraz skuteczności działań w zakresie utrzymania ruchu;
- Spółka kontynuuje swoje strategiczne inwestycje zgodnie z konsekwentną realizacją planu
zwiększania udziału produktów o wysokiej wartości dodanej. Odzwierciedleniem tego jest
zwiększenie zdolności produkcyjnych zakładu w Gandawie/Liège (inwestycja oddana do użytku) w
zakresie produkcji stali o ultrawysokiej wytrzymałości. Ponadto, prowadzone są inwestycje w
projekty o wysokiej stopie zwrotu, takie jak trwający właśnie projekt walcowni gorącej w Meksyku;
- sfinalizowana została transakcja przejęcia grupy Votorantim i prowadzone są obecnie procesy
integracyjne, które mają zapewnić Spółce pozycję lidera na brazylijskim rynku produktów długich;
Komisja Europejska wydała zgodę antymonopolową na przejęcie zakładów Ilva
• Wiodąca pozycja na rynku
- ArcelorMittal realizuje pionierską inwestycję w Gandawie (Belgia). Technologia przechwytywania i
wykorzystywania dwutlenku węgla, opracowana przez firmę LanzaTech, pozwoli na konwersję
gazu wielkopiecowego w bioetanol. Innowacyjność tego projektu odzwierciedla wiodącą pozycję
Spółki w branży, czego potwierdzeniem są również nagrody partnerskie, które w pierwszej połowie
roku przyznane zostały Spółce przez firmy Honda, General Motors oraz Ford;
- zdolność Spółki do skutecznego wykorzystania swojego potencjału badawczo-rozwojowego
potwierdzona została poprzez uruchomienie projektu Steligence, nowego konceptu Spółki na
wykorzystanie stali w budownictwie, który toruje drogę do kolejnej generacji wysoce wydajnych
budynków oraz technologii budowlanych, oraz umożliwi bardziej zrównoważony cykl życia
budynków.
• Zyski akcjonariuszy
- w maju 2018 r. ArcelorMittal wznowił wypłatę dywidendy, a w marcu 2018 r. wykupił akcje własne
o wartości 0,2 mld USD;
- Spółka zobowiązuje się do zwiększenia zysków akcjonariuszy po osiągnięciu docelowego

poziomu zadłużenia netto

Komentarz Lakshmiego N. Mittala, prezesa i dyrektora generalnego ArcelorMittal:
“Wyniki Spółki są zadowalające i odzwierciedlają strukturalną poprawę zarówno na globalnym
rynku stali, która nastąpiła w konsekwencji zmian po stronie podaży, jak również wewnątrz grupy
ArcelorMittal, co stanowi konsekwencję implementacji „Planu działań 2020”. Znaczna poprawa w
bilansie Spółki oraz w prognozie zysków została doceniona przez główne agencje ratingowe.
Spółka osiągnęła deklarowany wcześniej cel, jakim było ponowne uzyskanie ratingu kredytowego
na poziomie inwestycyjnym.
Perspektywy na drugą połowę roku są zachęcające. Spodziewamy się utrzymania obecnych
korzystnych warunków rynkowych i jesteśmy dobrze przygotowani do tego, aby odpowiednio je
wykorzystać, bazując na naszej wiodącej pozycji rynkowej w wielu kluczowych obszarach.
Wierzymy, że poprawa fundamentalnych wskaźników przemysłowych ma charakter trwały, choć w
dalszym ciągu sporo pozostaje do zrobienia w celu pełnego rozwiązania problemu globalnej
nadpodaży stali. Będziemy w dalszym ciągu zmierzali do zmniejszenia poziomu zadłużenia,
jednocześnie angażując się w wybrane projekty mogące wzmocnić fundamenty, na których
tworzymy trwałą wartość Spółki.”

