
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ArcelorMittal Poland S.A. wył ącznym udziałowcem 

Zakładów Koksowniczych Zdzieszowice 

Dąbrowa Górnicza, 21 wrze śnia 2010 

ArcelorMittal Poland S.A. zawarł porozumienie z Ministerstwem Skarbu Państwa oraz Towarzystwem 

Finansowym Silesia, na mocy którego firma nabyła dodatkowe 8,5% udziałów w spółce Zakłady 

Koksownicze Zdzieszowice Sp. z o.o. ArcelorMittal Poland stał się tym samym posiadaczem całego 

pakietu udziałów – do tej pory obejmował ich 91,5%, pozostałe naleŜały do Skarbu Państwa poprzez 

Towarzystwo Finansowe Silesia. Umowa podpisana w Warszawie 20 września 2010 r. przewiduje zakup 

udziałów przez samą Spółkę w celu umorzenia. 

Koksownictwo jest jednym ze strategicznych obszarów rozwoju ArcelorMittal, tym bardziej, Ŝe nasza 

długofalowa strategia zakłada zwiększenie samowystarczalności firmy w zakresie dostaw surowców. 

Elementem jej realizacji jest zawarte właśnie porozumienie, na mocy którego staliśmy się wyłącznym 

udziałowcem największego producenta koksu w Europie. W ostatnich latach zainwestowaliśmy w Zakłady 

Koksownicze Zdzieszowice  ok. 800 mln zł, w kolejnych latach zadbamy o ich dalszą modernizacją i 

rozwój – powiedział Sanjay Samaddar, prezes i dyrektor generalny ArcelorMittal Poland. 

ArcelorMittal, od początku swojej obecności w Polsce, znacząco wpłynął na oblicze polskiego przemysłu. 

Cieszymy się, Ŝe mamy takiego inwestora na polskim rynku. Wierzymy, Ŝe całościowe udziały, jakie firma 

obejmuje w Zakładach Koksowniczych Zdzieszowice, przyczynią się do dalszego rozwoju tego obiektu, 

którym juŜ dziś moŜemy się pochwalić w całej Europie – powiedział Zdzisław Gawlik, Podsekretarz Stanu 

w Ministerstwie Skarbu Państwa. 

Zakłady Koksownicze Zdzieszowice Sp. z o.o. są największym producentem koksu w Polsce i w Europie, 

a takŜe jednym z najnowocześniejszych zakładów branŜy koksowniczej na świecie. Tylko w 2009 roku  

w Zakładach wyprodukowano około 3,2 mln ton koksu, co stanowiło około 46% produkcji krajowej. 

Głównymi odbiorcami produktów ze Zdzieszowic są spółki wchodzące w skład Grupy ArcelorMittal. 

*   *   * 

Informacja prasowa  



Kontakt/ dodatkowe informacje 

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 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). 


