Informacja prasowa
ArcelorMittal Poland S.A. podpisuje umowy z Kompanią Węglową S.A.
Katowice, 17 marca 2010 r.
ArcelorMittal Poland, największy producent stali w Polsce i właściciel sześciu hut, podpisał dziś z
Kompanią Węglową 5-letnią umowę sprzedaŜy węgla, a takŜe umowę na dostawę obudów
górniczych.

Dostawy węgla koksowego w ciągu najbliŜszych 5 lat będą realizowane przez Kompanię Węglową na
potrzeby dwóch koksowni naleŜących do ArcelorMittal Poland: ZK Zdzieszowice oraz koksowni przy
krakowskim oddziale Spółki. Szczegółowe uzgodnienia określające ostateczną wielkość dostaw,
parametry węgla dostarczanego w kaŜdym roku obowiązywania umowy oraz jego ceny będą
dokonywane w umowach rocznych.

Zgodnie z kolejną podpisaną umową ArcelorMittal Poland w bieŜącym roku dostarczy na potrzeby
Kompanii Węglowej obudowy górnicze. Wielkość dostaw to ponad 45 tysięcy ton. Obudowy górnicze
zapewniają stabilność i trwałość wyrobisk, zapewniając tym samym bezpieczeństwo pracujących w
kopalniach górników.

„Podpisanie tych umów to dowód na dobrą współpracę pomiędzy górnictwem i hutnictwem, co więcej –
współpracę w dwóch kierunkach.” – powiedział Sanjay Samaddar, dyrektor generalny i prezes Zarządu
ArcelorMittal Poland. – „Cieszymy się, Ŝe z jednej strony moŜemy długoterminowo zabezpieczyć dla
koksowni Spółki dostawy podstawowego surowca, jakim jest węgiel koksowy, a z drugiej dostarczyć
naszemu partnerowi wysokiej jakości produkty hut ArcelorMittal Poland.”

„Cieszę się, Ŝe tradycje współpracy między kopalniami KW SA i koksowniami w Zdzieszowicach i
Krakowie są kontynuowane i rozwijane w dobrych relacjach spółki ArcelorMittal i Kompanii Węglowej” –
skomentował Mirosław Kugiel, prezes Zarządu Kompanii.” – „O znaczeniu kontaktów handlowych z firmą
ArcelorMittal świadczy udział jej zakładów w sprzedaŜy węgla koksowego z Kompanii, znacznie
przekraczający 50 procent” – dodał.

* * *
Kontakt / informacje dodatkowe
Łukasz Cioch, dyrektor Biura Odpowiedzialności Biznesu i Komunikacji ArcelorMittal Poland
tel. +48 32 776 78 11
email: lukasz.cioch@arcelormittal.com

Zbigniew Madej, dyrektor Biura Komunikacji Kompanii Węglowej S.A.
tel. +48 32 757 22 35
email: z.madej@kwsa.pl

O ArcelorMittal Poland
ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce skupiającym ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego
przemysłu hutniczego. W skład firmy wchodzi 6 hut: w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie.
ArcelorMittal Poland zatrudnia ponad 10.000 osób. Firma produkuje szeroki wachlarz wyrobów długich, płaskich i specjalnych. Jest
dostawcą nie tylko znanych od lat wyrobów długich, jak szyny czy kształtowniki, ale przede wszystkim najnowocześniejszych
wyrobów płaskich, wykorzystywanych przez przemysł motoryzacyjny, AGD i budowlany. Więcej informacji o ArcelorMittal Poland
moŜna znaleźć na stronie internetowej: www.arcelormittal.com/poland

O ArcelorMittal
ArcelorMittal jest największą na świecie spółką stalową obecną w ponad 60 krajach.
ArcelorMittal jest liderem na wszystkich głównych światowych rynkach stalowych włączając rynek samochodowy, budowlany,
artykułów gospodarstwa domowego oraz opakowań, zajmuje wiodącą pozycję w obszarze badań i rozwoju oraz technologii, jak
równieŜ posiada znaczne złoŜa surowców i silnie rozwiniętą sieć dystrybucji. Dzięki zakładom w ponad 20 krajach na 4
kontynentach, firma jest obecna na wszystkich, od rozwijających się do rozwiniętych, kluczowych rynkach stali. ArcelorMittal jest
obecny na giełdach papierów wartościowych w Nowym Jorku (pod symbolem „MT”), Amsterdamie (MT), ParyŜu (MTP), Brukseli
(MTBL), Luksemburgu (MT) oraz na hiszpańskich giełdach w Barcelonie, Bilbao, Madrycie oraz Walencji (MTS).

O Kompanii Węglowej S.A.
Kompania Węglowa jest największą spółką produkującą węgiel kamienny nie tylko w Polsce, ale i w Unii Europejskiej. Grupuje 15
kopalń i 5 zakładów specjalistycznych. Zatrudnia ponad 63 tysiące osób, posiadając zdolność wydobywczą na poziomie ponad 42
milionów ton węgla rocznie.

