Informacja prasowa
ArcelorMittal ogłasza wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2019 r.
Luksemburg, 9 maja 2019 r. – ArcelorMittal (dalej "ArcelorMittal" lub "Spółka") (MT
(Nowy Jork, Amsterdam, Paryż, Luksemburg), MTS (Madryt)), największy światowy
koncern stalowo-wydobywczy, ogłosił dzisiaj wyniki za pierwszy kwartał zakończony 31
marca 2019 r.
Podsumowanie:
Wyniki firmy w zakresie BHP: wskaźnik częstotliwości wypadków z przerwą w pracy
(LTIF) osiągnął wartość 1,14x w pierwszym kwartale 2019 r.
Zysk operacyjny w pierwszym kwartale 2019 r. spadł do 0,8 mld USD w
porównaniu do 1,0 mld USD w czwartym kwartale 2018 r. i 1,6 mld USD w
pierwszym kwartale 2018 r.
Wskaźnik EBITDA za pierwszy kwartał 2019 r. wyniósł 1,7 mld USD, 15,3% mniej
w porównaniu do 2,0 mld USD w czwartym kwartale 2018 r., co spowodowane było
relacją kosztów do ceny sprzedaży; spadek EBITDA o 34,2% w pierwszym
kwartale 2019 r. w ujęciu rok do roku
Zysk netto w pierwszym kwartale 2019 r. wyniósł 0,4 mld USD
Wysyłka stali w pierwszym kwartale 2019 r. wyniosła 21,8 mln ton, 7,9% więcej w
porównaniu z czwartym kwartałem 2018 r. i 2,2% więcej niż w pierwszym kwartale
2018 r.
Wysyłka rudy żelaza w pierwszym kwartale 2019 r. wyniosła 13,8 mln ton (stabilnie
rok do roku), z czego 9,2 mln ton wysłano po cenach rynkowych (+0,4% rok do
roku)

Zadłużenie brutto wyniosło na dzień 31 marca 2019 r. 13,4 mld USD wobec 12,6
mld USD w dniu 31 grudnia 2018 r. Zadłużenie netto wzrosło do poziomu 11,2 mld
USD na dzień 31 marca 2019 r. ze względu na wpływ zasad sprawozdawczości
finansowej MSSF 16 w zakresie leasingu (1,2 mld USD). Nie licząc wpływu MSSF
16, zadłużenie netto wyniosłoby na dzień 31 marca 2019 r 10,0 mld USD wobec
10,2 mld USD w dniu 31 grudnia 2019 r.
Finansowym priorytetem ArcelorMittal pozostaje utrzymanie oceny wiarygodności
kredytowej na poziomie inwestycyjnym oraz zredukowanie zadłużenia netto do
poziomu poniżej 7 mld USD (poprzedni cel 6 mld USD został zmieniony, aby
odzwierciedlał wpływ IFRS 16)

Komentarz Lakshmiego N. Mittala, prezesa i dyrektora generalnego ArcelorMittal:
„Nasze wyniki za pierwszy kwartał odzwierciedlają trudną sytuację, z jaką nasza
branża borykała się w ostatnich miesiącach. Na rentowność wpłynęły niższe ceny stali
wynikające z mniejszej aktywności gospodarczej, a także utrzymująca się globalna
nadwyżka mocy produkcyjnych oraz rosnące koszty surowców, będące pokłosiem
wydarzeń po stronie podaży w Brazylii.
„Wyzwaniem wciąż pozostaje wysoki poziom importu, zwłaszcza w Europie, gdzie
środki ochronne wprowadzone przez Komisję Europejską nie są w pełni skuteczne.
Mimo że jesteśmy umiarkowanie zadowoleni ze stabilnych cen w Chinach, nie znajdują
one odzwierciedlenia w Europie. Aby dostosować się do obecnych warunków
rynkowych, ogłosiliśmy ostatnio ograniczenie produkcji o trzy miliony ton w naszych
europejskich zakładach w segmencie wyrobów płaskich. Ważne, aby warunki
prowadzenia działalności były porównywalne, bo dzięki temu możliwe będzie
zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Jednym z rozwiązań jest wprowadzenie opłaty
wyrównawczej, tak aby import do Europy wiązał się z ponoszeniem takich samych
kosztów, jakie ponoszą europejscy producenci stali.”
„Nadal koncentrujemy się na naszych inicjatywach mających na celu poprawę wyników
poprzez realizację naszego Planu Działań 2020. Priorytetem jest generowanie wolnych
przepływów pieniężnych, postęp w umacnianiu naszego bilansu i poprawa zysków
akcjonariuszy.”

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 2018 roku obroty ArcelorMittal sięgnęły 76 miliarda dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach
firmy wyniosła 92,5 milionów ton, zaś produkcja rudy żelaza osiągnęła poziom 58,5 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

