Informacja prasowa
Wyniki finansowe ArcelorMittal za trzeci kwartał oraz
pierwsze dziewięć miesięcy 2012 roku
Luksemburg, 31 października 2012 - ArcelorMittal, największy na świecie zintegrowany
koncern stalowy i wydobywczy, ogłosił wyniki za trzeci kwartał 2012 r. oraz dziewięć
miesięcy, zakończone 30 września 2012 roku.
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Rezultaty w zakresie BHP: wskaźnik wypadków z przerwą w pracy (LTIFR – lost time
injury frequency rate) wyniósł w trzecim kwartale 2012 r. 1,0 wobec 0,8 w drugim
kwartale 2012 r. oraz 1,5 w kwartale trzecim 2011 r.
W trzecim kwartale tego roku wskaźnik EBITDA, po odjęciu wypłat w wysokości 0,1
mld dolarów na obciążenia z tytułu świadczeń pracowniczych, wyniósł 1,3 mld
dolarów, podczas gdy w kwartale drugim wynosił 2,4 mld dolarów, uwzględniając
zyski w wysokości 0,3 mld dolarów z wydzielenia spółek zależnych.
Wysyłka stali sięgnęła 19,9 mln ton w trzecim kwartale 2012 r., co oznacza spadek
o 8,3 proc. w stosunku do kwartału drugiego oraz obniżkę o 5,7 proc. w relacji do
kwartału trzeciego 2011 roku.
Produkcja rudy żelaza osiągnęła w trzecim kwartale 2012 r. poziom 14,3 mln ton, co
oznacza wzrost o 1,3 proc. rok do roku. Wysyłka 1,7 mln ton rudy nastąpiła po
cenach rynkowych, co pozwoliło osiągnąć wzrost o 6,7 proc. rok do roku.
Dług netto wzrósł w trzecim kwartale tego roku o 1,2 mld dolarów, osiągając poziom
23,2 mld dolarów. Wynika to ze strat na przepływie środków pieniężnych
z działalności operacyjnej (przy uwzględnieniu 0,3 mld dolarów zainwestowanych
w kapitał operacyjny) oraz negatywnych zmian na rynku walutowym, częściowo
zniwelowanych przez wpływy z likwidacji środków trwałych i emisję wieczystych
papierów wartościowych.
Na koniec trzeciego kwartału 2012 r. płynność finansowa utrzymywała się na
poziomie 13,4 mld dolarów ze średnią zapadalnością długu w okresie 6,2 lat.
Plan optymizacji aktywów jest kontynuowany. Uzgodniono zamknięcie części
surowcowej w hucie w Liege w Belgii oraz ogłoszono plany całkowitego zamknięcia
części surowcowej we francuskiej hucie we Florange.
Plan zarządzania zyskami został ukończony z rezultatem w postaci 4,8 mld dolarów
oszczędności uzyskanych z wyprzedzeniem w stosunku do harmonogramu.
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Spadek cen rudy żelaza w trzecim kwartale 2012 r. i słabsze warunki ekonomiczne
niekorzystnie wpłynęły na ceny i wskaźniki produkcji stali, jak również zyskowność
z działalności wydobywczej ArcelorMittal. Sytuacja ta przełożyła się również na
wcześniejsze prognozy dotyczące rentowności całej Grupy w drugiej połowie 2012
roku.
Obecnie ArcelorMittal spodziewa się, ze wskaźnik EBITDA za rok fiskalny 2012
osiągnie wartość 7 mld dolarów.
Wysyłka rudy żelaza jest na najlepszej drodze, by osiągnąć w roku fiskalnym 2012
wzrost na poziomie 10 proc. w porównaniu do roku 2011.
Wyłączając jakiekolwiek przyszłe dochody osiągnięte ze sprzedaży aktywów, szacuje
się, że dług netto na koniec roku osiągnie wartość 22 mld dolarów. Redukcja
zadłużenia pozostaje priorytetem firmy, aby utrzymać rating wiarygodności
kredytowej.
Biorąc pod uwagę trudne warunki rynkowe i priorytet, jakim pozostaje redukcja
zadłużenia firmy, Zarząd ArcelorMittal zaproponował zredukowanie wypłaty rocznej
dywidendy za rok 2013 do 0,20 dolara na akcję (w 2012 roku dywidenda wyniosła
0,75 dolara na akcję).
Oczekuje się, że wskaźnik CAPEX za 2012 rok osiągnie poziom 4,5 mld dolarów;
oddział ArcelorMittal Mines Canada zwiększy wydobycie, aby w pierwszej połowie
2013 roku uzyskać poziom 24 mln ton na rok.

Lakshmi N. Mittal, prezes Zarządu i dyrektor generalny ArcelorMittal skomentował:
Znajdująca się już w trudnej sytuacji globalna gospodarka dodatkowo odczuła w trzecim
kwartale tego roku spowolnienie w Chinach. Wywołało to warunki, które stanowią ogromne
wyzwanie dla działalności ArcelorMittal i nie spodziewamy się, by zmieniły się one w
czwartym kwartale tego roku. Na tym tle firma skoncentrowała się na realizacji planu
optymalizacji aktywów, redukcji długu netto oraz poprawie produktywności i efektywności.
********************************
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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 12 000 osób, a wraz ze spółkami zależnymi –
ponad 15 000. 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 4,5 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 2011 roku obroty ArcelorMittal sięgnęły 94 miliardów dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła 91,9
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

