
ArcelorMittal ogłasza wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2021 r. 

 
Luksemburg, 6 maja, 2021 r. ArcelorMittal (dalej: “ArcelorMittal” lub “Spółka”) (MT (Nowy Jork, 

Amsterdam, Paryż, Luksemburg), MTS (Madryt)), wiodąca w świecie spółka w branży stalowo-

wydobywczej, ogłosiła dzisiaj wyniki za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2021 roku. 

 

Najważniejsze wydarzenia 1Q 2021: 

• Zdecydowanie lepsze wyniki operacyjne w 1Q 2021 odzwierciedlają utrzymujące się ożywienie 

popytu, które doprowadziło do wzrostu wysyłek stali o 6,5% (16,5 mln ton w porównaniu do 15,5 

mln ton w 4Q 2020). 

• Dochód operacyjny w 1Q 2021 wyniósł 2,6 mld USD w porównaniu do 2,0 mld USD w 4Q 2020. 

EBITDA w wysokości 3,2 mld USD w 1Q 2021, 88% wyższa niż EBITDA w 4Q 2020 w wysokości 

1,7 mld USD (w porównaniu do 1,0 mld USD w 1Q 2020) – to najlepszy kwartał od dekady. 

• Zysk netto wynikający z udziałów w JV w wysokości 0,5 mld USD odzwierciedla dobre wyniki  

w AMNS India i AMNS Calvert.  

• Zysk netto w wysokości 2,3 mld USD w 1Q 2021 w porównaniu do zysku netto w wysokości 1,2 

mld USD w 4Q 2020. 

• Wolne przepływy pieniężne na poziomie 0,3 mld USD (1,0 mld USD z działalności operacyjnej 

pomniejszone o capex w wysokości 0,6 mld USD i 0,1 mld USD – w postaci dywidend 

wypłaconych udziałowcom mniejszościowym pomimo inwestycji 1,6 mld USD w kapitał obrotowy. 

• Zadłużenie brutto zmniejszyło się do 11,4 mld USD (w porównaniu do 12,3 mld USD na koniec 

roku 2020), a zadłużenie netto zmniejszyło się do 5,9 mld USD (w porównaniu do 6,4 mld USD 

na koniec roku 2020). 

• Wprowadzono markę XCarb™, która ma połączyć wszystkie produkty ArcelorMittal o niskiej, 

obniżonej i zerowej emisji dwutlenku węgla, jak i inne, szerzej rozumiane inicjatywy i innowacyjne 

zielone technologie. Ponadto w pierwszym kwartale ArcelorMittal uszczegółowił plan dążenia do 

znaczącej redukcji emisji dwutlenku węgla we Francji i Niemczech z zastosowaniem technologii 

redukcji rudy żelaza przy użyciu wodoru (DRI) oraz pieca elektrycznego (EAF).  

• Spółka zakończyła wykup akcji własnych o wartości 650 mln USD w 1Q 2021 po częściowej 

sprzedaży swojego udziału w kapitale firmy Cleveland Cliffs. Kolejne 570 mln USD kapitału 

zostanie zwrócone udziałowcom w ramach programu dalszego wykupu akcji własnych.   

 

Komentarz Adityi Mittala, dyrektora generalnego ArcelorMittal: 

 

Pierwszy kwartał bieżącego roku był naszym najlepszym kwartałem od dekady. Mimo że jest to duże osiągnięcie po 

pełnym wyzwań roku 2020, mamy na uwadze fakt, że Covid-19 nadal pozostaje poważnym zagrożeniem zdrowotnym 

na całym świecie, w szczególności w krajach rozwijających się. Widać to zwłaszcza w krajach takich, jak Indie, gdzie 



działa nasza spółka AM/NS India - JV z Nippon Steel. Nasi współpracownicy z Indii wspierają lokalne społeczności, 

tam, gdzie to możliwe, m.in. przekazując tlen dla lokalnych szpitali czy tworząc tymczasowe placówki medyczne. 

Myślami jesteśmy z mieszkańcami Indii walczącymi o opanowanie tej trudnej sytuacji. 

  

Początek roku był bardzo udany. Utrzymują się korzystne tendencje rynkowe z czwartego kwartału ubiegłego roku, 

dlatego stopniowo uruchamiamy nasze instalacje wraz ze wzrostem popytu, szczególnie, że poziomy zapasów w 

całym łańcuchu dostaw są niskie. Nasze cele na resztę roku i kolejne lata są jasne: (1) utrzymanie przewagi kosztowej 

nad konkurencją, (2) strategiczny rozwój bazujący na projektach realizowanych na szybko rozwijających się rynkach, 

(3) rozwój segmentu wydobywczego w zakresie rudy żelaza, (4) zwrot dla akcjonariuszy, (5) bycie liderem w zakresie 

zrównoważonego rozwoju.    

 

Kontynuowaliśmy postęp na drodze od dekarbonizacji – wdrożyliśmy inicjatywę XCarbTM, która jest pierwszym 

znaczącym krokiem do stworzenia zapotrzebowania na stal o niskim śladzie węglowym. Cieszy nas reakcja naszych 

klientów. Patrząc szerzej na nasze zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju, koncentrujemy się na 

poprawie naszych wyników BHP. Ogłosiliśmy również nowy cel podwojenia liczby kobiet zatrudnianych na 

stanowiskach kierowniczych, aby osiągnąć poziom 25% do roku 2030. Umożliwi nam to zbudowanie zróżnicowanych 

zespołów, a tym samym przygotuje nas do pełnego wykorzystania pojawiających się szans.  

  
 


