
 
 

 

 

 

Informacja prasowa 
 
 

ArcelorMittal opublikował wyniki za pierwszy kwartał 2016 r. 
 
Luksemburg, 6 maja 2016 r. – ArcelorMittal, wiodący na świecie koncern stalowo-wydobywczy, ogłosił dzisiaj wyniki 
za pierwszy kwartał 2016 r. 
 

 BHP: wskaźnik częstotliwości wypadków z przerwą w pracy (LTIF) wyniósł w pierwszym kwartale 0,72 wobec 

0,83 w ostatnim kwartale 2015 r. i 0,88 w pierwszym kwartale 2015 r. 

 Wskaźnik EBITDA za pierwszy kwartał 2016 r. wyniósł 0,9 mld USD, co stanowi spadek o 15,9% w 

porównaniu do czwartego kwartału 2015 r., będący głównie opóźnionym efektem niskich cen stali, częściowo 

zrekompensowanych przez wyższy poziom wysyłek stali 

 Strata netto w pierwszym kwartale 2016 r. wyniosła 0,4 mld USD wobec straty netto w wysokości 6,7 mld USD 

w czwartym kwartale 2015 r. Pomijając pozycje nadzwyczajne i niepieniężne, skorygowana strata netto 

wyniosła w pierwszym kwartale 0,2 mld USD wobec skorygowanej straty netto w wysokości 0,4 mld USD za 

czwarty kwartał 2015 r. 

 Wysyłka stali osiągnęła poziom 21,5 mln ton, co stanowi wzrost o 8,8% w porównaniu do czwartego kwartału 

2015 r. oraz wartość zbliżoną do wyniku osiągniętego w pierwszym kwartale 2015 r. 

 Wysyłka rudy żelaza wyniosła w pierwszym kwartale 13,1 mln ton (-2,2% w ujęciu rok do roku), z czego 7,8 

mln ton surowca zostało wysłanych po cenach rynkowych (-16,8% w ujęciu rok do roku, co stanowi 

konsekwencję położenia większego nacisku na działalność bardziej konkurencyjną cenowo) 

 Produkcja rudy żelaza wyniosła w pierwszym kwartale 14,1 mln ton (-8,9% w ujęciu rok do roku); poziom 

produkcji AMMC wyniósł 6 mln ton (+7,2% w ujęciu rok do roku), dobrze wpisując się w całoroczną prognozę 

produkcji rudy żelaza dla tego oddziału na poziomie >26 mln ton 

 Zadłużenie netto na dzień 31 marca 2016 r. wzrosło do 17,3 mld USD w porównaniu do 15,7 mld USD na 

dzień 31 grudnia 2015 r., głównie z uwagi na sezonowe inwestycje w kapitał obrotowy (1,2 mld USD) oraz 

różnice kursowe (0,5 mld USD). Uwzględniając efekty sprzedaży udziałów grupy ArcelorMittal w Gestamp 

oraz wpływy ze skutecznych działań w zakresie pozyskania kapitału, zadłużenie netto pro forma na dzień 31 

marca 2016 r. wyniosło 13,3 mld USD 

 
 
 
 
  



 
 

Najważniejsze wydarzenia: 

 Emisja praw poboru akcji została zakończona: 8 kwietnia 2016 r. spółka ArcelorMittal zamknęła emisję praw 

poboru akcji, pozyskując 2,8 mld euro (3,2 mld USD) 

 Calvert: proces dochodzenia do pełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych przebiega zgodnie z 

oczekiwaniami; trwa procedura uzyskania certyfikatów motoryzacyjnych, a poziom wykorzystania mocy 

produkcyjnych został zwiększony; rozbudowano składowisko slabów oraz zakończono szereg pomniejszych 

inwestycji  

 Plan Działań 2020 w realizacji: Widać postęp w Stanach Zjednoczonych dotyczący planów usprawniających i 

optymalizujących działalność w tym kraju, wykorzystujących podstawowe mocne strony każdego zakładu. W 

Europie widać postęp we wdrażaniu programu transformacji, utworzono tzw. Wiodące Klastry, centralizujemy 

procesy, przenosząc je z zakładów-satelitów części przetwórczej. Podczas Walnego Zgromadzenia w 2016 

roku, udziałowcy zatwierdzili nowy, długoterminowy plan motywacyjny powiązany z osiągnięciem 

wyznaczonych celów Planu Działań 2020. 

 Optymalizacja portfolio: W pierwszym kwartale 2016 r. spółka zgodziła się na sprzedaż amerykańskich 

zakładów LaPlace oraz Vinton Long Carbon; nastąpiło również częściowe zamknięcie zakładu Zumarraga 

(Hiszpania) 

 

Prognozy na najbliższe miesiące: 

 Spółka przewiduje osiągnięcie wskaźnika EBITDA za 2016 r. na poziomie przekraczającym 4,5 mld USD 

 Zgodnie z przewidywaniami, wpływ rosnących marż na rynku stalowym będzie w pełni widoczny w wynikach 

grupy dopiero w drugiej połowie roku 

 Poprawiające się warunki rynkowe prawdopodobnie pochłoną kapitał obrotowy w 2016 r. (bieżąca prognoza 

wynosi ok. 0,5 mld USD); pomimo tego, spółka w dalszym ciągu spodziewa się dodatniego wolnego 

przepływu środków pieniężnych w roku 2016 

 

Komentarz Lakshmiego N. Mittala, prezesa i dyrektora generalnego ArcelorMittal: 
 
„Nasze wyniki za pierwszy kwartał odzwierciedlają bardzo trudne warunki rynkowe drugiej połowy 2015 roku. Od 

tamtego czasu zaobserwowaliśmy poprawę marż na naszych kluczowych rynkach. Spodziewamy się, że będzie to 

widoczne w poprawiających się wynikach w nadchodzących kwartałach. Cieszymy się z tego postępu, natomiast 

biorąc pod uwagę nadprodukcję w Chinach, rynek nadal jest wrażliwy. Musimy pozostać czujni i aktywni w walce z 

nieuczciwym handlem. 

 

Po udanym zakończeniu emisji praw poboru o wartości 3,2 mld USD, bilans spółki prezentuje się wyjątkowo dobrze 

na tle całego sektora. Naszym priorytetem na tę chwilę jest poprawienie strukturalnej zdolności generowania zysków 

poprzez realizację założeń naszego pięcioletniego planu strategicznego Action 2020. Jesteśmy przekonani, że plan 

ten pozwoli nam w dłuższej perspektywie osiągnąć znaczącą poprawę zarówno w zakresie wysokości wskaźnika 

EBITDA, jak i poziomu przepływu środków pieniężnych.” 

 



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. 

Przez 11 lat obecności w Polsce firma zmieniła polskie hutnictwo. Zainwestowała ponad 5,5 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 jest jedynym w Europie i 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 11 lat firma przeznaczyła na te cele 15,5 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 19 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 2015 roku obroty ArcelorMittal sięgnęły 63,6 miliarda dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła 92,5 milionów ton, zaś 
produkcja rudy żelaza osiągnęła poziom 62,8 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 

 

 


