
VAMA, joint venture ArcelorMittal w bran ży motoryzacyjnej, zaprezentowało 
swoj ą markę w Chinach  
 
Dąbrowa Górnicza, 20 sierpnia 2013 r.  – ArcelorMittal i Valin Steel dokonały w Chinach 
oficjalnej odsłony marki Valin ArcelorMittal Automotive Steel Co., Ltd. (VAMA). 
 
W uroczystości wzięli udział Wang Jun, prezes VAMA, i Sanjay Sharma, dyrektor generalny 
VAMA, którzy zaprezentowali strategię marki.  
Charakterystyczne logo VAMA łączy motyw feniksa, kojarzony z Valin, oraz wyraziste 
pomarańczowe barwy wyróżniające ArcelorMittal. 
 
VAMA jest ważnym przedsięwzięciem w kontekście industrializacji prowincji Hunan, będzie 
także jednym z największych dostawców stali dla przemysłu motoryzacyjnego w Chinach. 
Spółka powołana została do życia w czerwcu 2008 roku, a dwa lata później jej powstanie 
zatwierdziła Krajowa Komisja Rozwoju i Reform. W czerwcu 2012 roku VAMA rozpoczęła 
przyspieszoną realizację planu budowy swoich zakładów, a początek działalności 
przewidywany jest na połowę roku 2014. 
 
VAMA będzie produkować stal dla przemysłu motoryzacyjnego w oparciu o 
najnowocześniejsze technologie. Będzie ona wykorzystywana do produkcji bezpiecznych i 
ekonomicznych konstrukcji lekkich odznaczających się najwyższą jakością powierzchni i 
pokrycia. ArcelorMittal wspiera projekt, udostępniając zaawansowaną technologię i know-
how zarówno firmie Valin Lianyuan Steel, jak i VAMA, zapewniając tym samym płynny 
przebieg procesu produkcji w całym łańcuchu dostaw. 
 
W ofercie VAMA znajdować się będą zaawansowane technologicznie produkty ArcelorMittal, 
na przykład stal o podwyższonej i bardzo wysokiej wytrzymałości (AHSS i UHSS) w 
gatunkach do 1200 MPa oraz Usibor®1500P - stal zaprojektowana z uwagi na coraz szersze 
zastosowanie tłoczenia na gorąco. Linie produkcyjne VAMA obejmą linię ciągłego 
wytrawiania i walcownię zimną, o rocznej zdolności produkcyjnej sięgającej 1,5 miliona ton, 
linię ciągłego wyżarzania o zdolności produkcyjnej 1 miliona ton, oraz linię ciągłego 
cynkowania ogniowego o zdolności produkcyjnej 0,5 miliona ton. 
 
Produkcja będzie przeznaczona na rynek chiński, gdyż jednym z założeń spółki jest 
stworzenie źródła dostaw mającego zaspokoić rosnące regionalne zapotrzebowanie na stal. 
VAMA zamierza także realizować dostawy dla międzynarodowych koncernów 
motoryzacyjnych i ich bezpośrednich dostawców, promując w ten sposób 
najnowocześniejsze rozwiązania wśród rodzimych producentów samochodów i sieci ich 
dostawców. VAMA chce również współpracować z głównymi klientami ArcelorMittal 
obecnymi w Chinach (Volkswagen, GM, Ford, PSA, Daimler-Benz, BMW, Toyota, Honda, 
Renault, Fiat i Nissan), a także dużymi lokalnymi producentami jak Geely, Chery, Dongfeng, 
Guangzhou Auto, Shanghai Auto czy Changan. 
 
Jak stwierdził Wang Jun, prezes VAMA, „VAMA chce zostać wiodącym dostawcą stali dla 
przemysłu motoryzacyjnego w Chinach. Cel chcemy osiągnąć poprzez produkcję 
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bezpieczniejszej i przyjaznej środowisku stali, przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad 
zrównoważonego rozwoju chińskiego sektora motoryzacyjnego. Cieszymy się, że 
zgromadziliśmy wokół siebie doświadczony i skuteczny międzynarodowy zespół, który ściśle 
współpracuje z naszymi lokalnymi kadrami. Dzięki temu pozostajemy otwarci na inne kultury, 
patrząc na rynek z międzynarodowej perspektywy.” 
 
Brian Aranha, dyrektor ds. marketingu w segmencie motoryzacyjnym ArcelorMittal, 
powiedział: „ArcelorMittal jest wiodącym dostawcą wyrobów płaskich dla globalnego 
przemysłu motoryzacyjnego, w tym stali o podwyższonej i bardzo wysokiej wytrzymałości, jak 
na przykład Extragal® czy Usibor®. Wraz z VAMA na rynek chiński wkraczają technologie 
motoryzacyjne ArcelorMittal. Spółka jest owocem bliskiej współpracy z Valin Steel. Obie 
firmy pracują nad sukcesem VAMA, udostępniając konkurencyjne technologie, oferując 
wsparcie z zakresu badań i rozwoju, know-how w obszarze zarządzania, silną markę i 
wiedzę w obszarze budowania relacji z klientami.” 

******************************** 

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, skupiającym ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego 
polskiego przemysłu hutniczego. W skład firmy wchodzi pięć hut: w Krakowie, 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.  

Realizując globalną strategię zrównoważonego rozwoju, firma od roku 2004 zainwestowała ponad 4,8 mld zł w technologie, 
które znacznie ograniczyły wpływ jej działalności na środowisko naturalne. W dużym stopniu wspiera również społeczności 
lokalne, inwestując w obszary związane przede wszystkim ze zdrowiem i edukacją.  

Więcej informacji o ArcelorMittal można znaleźć na witrynie internetowej: www.arcelormittal.com/poland 

O ArcelorMittal  

ArcelorMittal to największy na świecie producent stali, obecny w ponad 60 krajach. Firma jest liderem we wszystkich czołowych 
sektorach rynku stali, w tym sektorze motoryzacyjnym, budowlanym, artykułów gospodarstwa domowego i opakowań. Zajmuje 
wiodącą pozycję w obszarze badań i rozwoju oraz technologii, jak również posiada rozległe złoża surowców i rozbudowaną sieć 
dystrybucji. Dzięki zakładom zlokalizowanym w ponad 20 krajach na  4 kontynentach ArcelorMittal jest obecny na wszystkich 
kluczowych rynkach stalowych, zarówno tych rozwiniętych, jak i rozwijających się. 

Wyznając kluczowe dla firmy wartości: zrównoważony rozwój, jakość i przywództwo, ArcelorMittal prowadzi swoją działalność w 
sposób odpowiedzialny, dbając o zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt pracowników i kontrahentów firmy oraz troszczy się o 
społeczności lokalne, wśród których operuje. Firma jest również przywiązana do zrównoważonego zarządzania zasobami 
środowiska naturalnego oraz nieodnawialnymi surowcami. Rozwijając najnowocześniejsze technologie produkcji stali i 
inwestując w badania, czyni także wysiłki na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi. 

W 2012 roku obroty ArcelorMittal sięgnęły 84,2 miliardów dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła 88,2 
milionów ton, co stanowi średnio 6-procent produkcji światowej. ArcelorMittal jest notowany na giełdzie w Nowym Jorku (pod 
symbolem MT), Amsterdamie (MT), Paryżu (MT), Brukseli (MT), Luksemburgu (MT) oraz hiszpańskich indeksach w Barcelonie, 
Bilbao, Madrycie i Walencji (MTS). 

Więcej informacji o ArcelorMittal można znaleźć na stronie: www.arcelormittal.com 


