Informacja prasowa
ArcelorMittal ogłasza wyniki finansowe za trzeci kwartał i dziewięć
miesięcy 2019 r.
Luksemburg, 7 listopada 2019 r. – ArcelorMittal (dalej "ArcelorMittal" lub "Spółka") (MT (Nowy Jork,
Amsterdam, Paryż, Luksemburg), MTS (Madryt)), największy światowy koncern stalowo-wydobywczy,
ogłosił dzisiaj wyniki za trzeci kwartał i dziewięć miesięcy roku zakończone 30 września 2019 r.
Podsumowanie:
−

Wyniki w zakresie BHP: wskaźnik częstotliwości wypadków z przerwą w pracy (LTIF) osiągnął
wartość 1,36 w trzecim kwartale 2019 r. w porównaniu do 1,26 w drugim kwartale 2019 r. i
1,24 w pierwszych dziewięciu miesiącach 2019 r.;

−

Zysk operacyjny w trzecim kwartale 2019 r. wyniósł 0,3 mld USD w porównaniu do
odnotowanej w drugim kwartale 2019 r. straty operacyjnej w wysokości 0,2 mld USD;

−

Wskaźnik EBITDA za trzeci kwartał 2019 r. wyniósł 1,1 mld USD, o 31,6 proc. mniej w
porównaniu do 1,6 mld USD w drugim kwartale 2019 r., co odzwierciedla przede wszystkim
wpływ sezonowo niższych wysyłek stali i negatywny wpływ zależności pomiędzy ceną a
kosztami na działalność w sektorze stalowym, a także niższych wysyłek rud żelaza po cenach
rynkowych (-14,7%) oraz niższych wpływów z tytułu jakości rudy żelaza na wyniki sektora
wydobywczego;

−

Strata netto w wysokości 0,5 mld USD w trzecim kwartale 2019 r. w porównaniu do straty
netto w wysokości 0,4 mld USD w drugim kwartale 2019 r.;

−

Wysyłki stali na poziomie 20,2 mln ton w trzecim kwartale 2019 r., o 7,3 proc. mniej niż w
drugim kwartale 2019 r. (tj. z wyłączeniem efektu sprzedaży zakładów w związku z nabyciem
Ilvy), co w dużym stopniu odzwierciedla sezonowość;

−

Wysyłki rudy żelaza na poziomie 14,6 mln ton w trzecim kwartale 2019 r. (+2,7% rok do roku),
z czego 8,4 mln ton po cenach rynkowych (-1,5% rok do roku);

−

Zadłużenie brutto na 30 września 2019 r. wyniosło 14,3 mld USD wobec 13,8 mld USD na 30
czerwca 2019 r. Zadłużenie netto wzrosło w kwartale o 0,5 mld USD do poziomu 10,7 mld
USD na dzień 30 września 2019 r., głównie w wyniku ujemnych wolnych przepływów
pieniężnych, częściowo z powodu sezonowego wzrostu kapitału obrotowego (0,2 mld USD).

Komentarz Lakshmiego N. Mittala, prezesa i dyrektora generalnego ArcelorMittal:
„Zgodnie z przewidywaniami w trzecim kwartale nadal borykamy się z trudnymi warunkami rynkowymi
- niskimi cenami stali i wysokimi kosztami surowców. Koncentrujemy się zatem na własnych
inicjatywach mających na celu poprawę wyników, a naszym głównym celem jest ograniczenie
kosztów,

dostosowanie

produkcji

i

koncentracja

na

zapewnieniu

dodatnich

przepływów

finansowych. Nadal oczekujemy uwolnienia znaczącego kapitału obrotowego w czwartym kwartale, co
powinno umożliwić nam dalsze zmniejszenie zadłużenia netto w ujęciu rocznym”.
O ArcelorMittal
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

