Informacja prasowa
ArcelorMittal opublikował wyniki za czwarty kwartał oraz cały rok 2017
Luksemburg, 31 stycznia 2018 r. – ArcelorMittal, wiodący na świecie koncern stalowo-wydobywczy,
ogłosił dzisiaj wyniki za czwarty kwartał oraz cały rok 2017.
•

Wyniki firmy w zakresie BHP uległy poprawie w 2017 r., a wskaźnik częstotliwości wypadków z

przerwą w pracy (LTIF) osiągnął wartość 0,78 wobec wartości 0,82 w roku 2016
•

Zysk operacyjny za rok 2017 wyniósł 5,4 mld USD (+30,6% rok do roku). Zysk operacyjny w

czwartym kwartale wyniósł 1,2 mld USD (+52,7% rok do roku)
•

Wskaźnik EBITDA za cały 2017 r. osiągnął wartość 8,4 mld USD (+34,4% rok do roku)

Wskaźnik EBITDA za czwarty kwartał wyniósł 2,1 mld USD (+28,9% rok do roku)
•

Zysk netto za cały 2017 r. wyniósł 4,6 mld USD, co stanowi poprawę względem zysku netto w

wysokości 1,8 mld USD odnotowanego w roku 2016
•

Wysyłka stali w 2017 r. wyniosła 85,2 mln ton (+1,6% rok do roku). Wysyłka stali w czwartym

kwartale 2017 r. wyniosła 21 mln ton (+4,7% rok do roku)
•

Wysyłka rudy żelaza w 2017 r. wyniosła 57,9 mln ton (+3,5% rok do roku), z czego 35,7 mln ton

wysłano po cenach rynkowych (+6,1% rok do roku). Wysyłka rudy żelaza w czwartym kwartale 2017 r.
wyniosła 14,3 mln ton (+5,4% rok do roku), z czego 8,4 mln ton wysłano po cenach rynkowych (+3,8%
rok do roku)
•

Zadłużenie brutto wyniosło na dzień 31 grudnia 2017 r. 12,9 mld USD. Zadłużenie netto

zmniejszyło się do poziomu 10,1 mld USD na dzień 31 grudnia 2017 r. wobec 12,0 mld USD na dzień
30 września 2017 r. oraz 11,1 mld USD na dzień 31 grudnia 2016 r.
Postęp w strategicznych obszarach w 2017 r.:
•

Działania podjęte w ramach „Planu działań 2020” wygenerowały wartość 0,6 mld USD ujętą w

wynikach operacyjnych firmy za rok 2017
•

Inwestycje w projekty o potencjalnie wysokiej stopie zwrotu: oczekiwana realizacja projektu

ILVA (Włochy), walcownia gorąca blach w Meksyku (HSM) oraz produkcja wyrobów długich w Brazylii
•

Wysokość przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej pomniejszonych o

wydatki inwestycyjne (wolne przepływy pieniężne) wyniosła 1,7 mld USD pomimo inwestycji w kapitał
obrotowy na poziomie 1,9 mld USD oraz przeznaczenia 0,4 mld USD na spłatę obligacji

•

Potrzeby pieniężne grupy zostały ograniczone do poziomu 4,4 mld USD, nieco poniżej

założonego celu (odsetki na poziomie 0,8 mld USD; wydatki inwestycyjne na poziomie 2,8 mld USD nieznacznie poniżej założeń na poziomie 2,9 mld USD; podatki, emerytury oraz inne koszty gotówkowe
– łącznie 0,8 mld USD)
•

Poprawa wskaźnika struktury finansowania: stosunek zadłużenia netto do EBITDA zmniejszył

się w 2017 r. do poziomu 1,2 wobec poziomu 1,8 odnotowanego w roku 2016
Priorytety planu alokacji kapitału:
•

Spółka w dalszym ciągu będzie traktowała priorytetowo proces zmniejszania poziomu

zadłużenia, wierząc że 6 mld USD stanowi odpowiedni docelowy poziom zadłużenia netto, który
umożliwi utrzymanie wskaźnika inwestycji na zadowalającym poziomie nawet w okresie niesprzyjającej
koniunktury
•

Spółka w dalszym ciągu będzie inwestowała w projekty mogące w przyszłości wygenerować

zwiększony zwrot z inwestycji. Przy odpowiedniej konsekwencji i dyscyplinie towarzyszącej ww.
inwestycjom, oczekuje się, że przyczynią się one do zwiększenia możliwości Spółki w zakresie
generowania przepływów pieniężnych
•

Zarząd wyraził zgodę na nową politykę dywidendową, które zostanie zaprezentowana

akcjonariuszom podczas dorocznego walnego zgromadzenia w maju 2018 r. Biorąc pod uwagę obecne
priorytety w zakresie zmniejszania skali lewarowania, dywidenda początkowo wypłacana będzie na
poziomie 0,10 USD na akcję – wartość dla roku 2018 (wypłacana z wyników za rok 2017). Po
osiągnięciu zakładanego poziomu zadłużenia netto, lub zejściu poniżej tego poziomu, Spółka
zobowiązuje się do zwrócenia części rocznych wolnych przepływów pieniężnych akcjonariuszom

Prognozy i oczekiwania:
•

Warunki rynkowe są korzystne. Popyt pozostaje na zadowalającym poziomie (czego dowodem

są kolejne wysokie odczyty ważonego indeksu PMI opublikowane przez ArcelorMittal), a poziom marż
na produkty stalowe spełnia nasze oczekiwania.
•

Spółka przewiduje, że jej potrzeby gotówkowe (wydatki inwestycyjne, odsetki, podatki,

emerytury oraz inne koszty gotówkowe) z wyłączeniem inwestycji w kapitał obrotowy zwiększą się w
2018 r. do poziomu ok. 5,6 mld USD. Przewidywany jest wzrost wydatków inwestycyjnych do poziomu
3,8 mld USD w 2018 r. z poziomu 2,8 mld USD w 2017 r. Stanowi to odzwierciedlenie zaangażowania w
projekt HSM w Meksyku, przewidywanej inwestycji w zakłady ILVA, jak również innych projektów Spółki.

Komentarz Lakshmiego N. Mittala, prezesa i dyrektora generalnego ArcelorMittal:
„Dzięki poprawiającym się warunkom rynkowym oraz naszym skutecznym działaniom w zakresie
realizacji strategicznych celów Spółki, ubiegły rok był dla nas korzystny. „Plan działań 2020” wygenerował
połowę zakładanych korzyści w zakresie wartości EBITDA, udało nam się również dokonać korzystnych
zmian w bilansie Spółki. W dalszym ciągu będziemy koncentrować się na obniżaniu poziomu zadłużenia,
jednak równocześnie inwestujemy w wybrane projekty mogące wzmocnić fundamenty, na których
budujemy trwałą wartość Spółki. Środowisko rynkowe pozostaje sprzyjające, jednak branża w dalszym
ciągu musi kontynuować starania zmierzające do zminimalizowania konsekwencji dwóch głównych
wyzwań, jakimi są nadwyżka zdolności produkcyjnych oraz nieuczciwe praktyki handlowe.”

Kontakt / informacje dodatkowe:
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. Firma skupia ok. 70 proc. potencjału
produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego, a w jej skład wchodzi pięć hut, w tym w Krakowie, gdzie znajduje się
najnowocześniejsza w Europie walcownia gorąca oraz w 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.
Firma zmieniła polskie hutnictwo. Zainwestowała 6 mld złotych, unowocześniając każdy etap produkcji. Ograniczyła
częstotliwość wypadków o 90 proc., znacząco podnosząc standardy bezpieczeństwa i higieny pracy. Zmniejszyła
emisję CO2 o 25 proc., dzięki czemu zakłady ArcelorMittal Poland stały się bardziej przyjazne dla środowiska. Firma
jednym z trzech na świecie producentów szyn o długości 120 m.
ArcelorMittal Poland konsekwentnie angażuje się we wspieranie społeczności lokalnych, realizując liczne programy
edukacyjne, ochrony zdrowia czy poprawiające bezpieczeństwo. W ciągu minionych lat firma przeznaczyła na te cele
16 mln złotych.
Więcej informacji o ArcelorMittal Poland można znaleźć na stronie internetowej: poland.arcelormittal.com
O ArcelorMittal
ArcelorMittal to największy na świecie producent stali i lider sektora górniczego, obecny w ponad 60 krajach z
zakładami zlokalizowanymi w 18 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 2016 roku obroty ArcelorMittal sięgnęły 56.8 miliarda dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła
90,8 milionów ton, zaś produkcja rudy żelaza osiągnęła poziom 55,2 miliona ton.
ArcelorMittal jest notowany na giełdzie w Nowym Jorku (pod symbolem MT), Amsterdamie (MT), Paryżu (MT),
Luksemburgu (MT) oraz hiszpańskich indeksach w Barcelonie, Bilbao, Madrycie i Walencji (MTS).
Więcej informacji o ArcelorMittal można znaleźć na stronie: www.arcelormittal.com

