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 ArcelorMittal ogłosił wyniki za II kwartał oraz I półrocze 2021 roku. Największy producent 
stali na świecie wypracował w II kwartale zysk netto w wysokości 4 mld dolarów, co oznacza 
prawie 75 proc. wzrost w porównaniu do 2,3 mld dolarów w I kwartale br. 

 Jeszcze lepsze wyniki spółka 
odnotowała po sześciu miesiącach br. I 
tak zysk netto za I półrocze wynosi 6,3 
mld dolarów (w porównaniu do 
skorygowanej straty netto w 1 półroczu 
2020 w wysokości 0,9 mld dolarów). 
EBITDA na poziomie 5,1 mld dolarów 
w II kwartale 2021 oznacza wzrost o 
55,8 proc. w porównaniu do I kwartału. 
Natomiast EBITDA za I półrocze 
wyniosła 8,3 mld dolarów. To najlepsze 
wyniki półroczne od 2008 roku – 
czytamy w komunikacie.
 Zdecydowanie lepsze wyniki 
operacyjne w II kwartale 2021 
odzwierciedlają utrzymujące się 
ożywienie popytu wpływające 
pozytywnie na zmiany marż na 

wyroby stalowe i wzrost wysyłek 
stali o 2,4 proc. do 16.1 mln ton (w 
porównaniu do skorygowanego 
zakresu15.6 mln ton  I kwartału 
2021). 
 Dochód operacyjny w II 
kwartale 2021 wyniósł 4,4 mld 
dolarów w porównaniu do 2,6 mld 
dolarów w I kwartale 2021. 
Natomiast dochód operacyjny za 
pierwsze półrocze 2021 osiągnął 
poziom 7,1 mld dolarów.
 Jak poinformowała spółka 
„wolne przepływy pieniężne na 
poziomie 1,7 mld dolarów wyge-
nerowane w II kwartale 2021 (2,3 
mld USD z działalności operacyjnej 
pomniejszone o Capex w wysokości 

0,6 mld USD) uwzględniają  dalsze 
inwestycje w kapitał obrotowy w 
wysokości 1,9 mld dolarów z tytułu 
wyższych cen rynkowych. 
 W rezultacie w I półroczu 2021 
wygenerowano wolne przepływy 
pieniężne na poziomie 2,0 mld 
dolarów (przepływy pieniężne netto 
na poziomie 3,3 mld dolarów z 
działalności operacyjnej pom-
niejszone o Capex w wysokości 1,2 
mld USD oraz  dywidendy wypła-
cone akcjonariuszom mniejszoś-
ciowym w wysokości 0,1 mld 
USD), pomimo 3,5 mld dolarów 
zainwestowanych w kapitał obro-
towy. 

 Jak podkreśla szef restrukturyzacji 
Jeffrey S. Stein rozmowy z wierzy-
cielami nadal przebiegają dobrze (…)  
Nasze główne rynki stali, aluminium i 
rudy żelaza osiągają wyniki wykra-
czające poza oczekiwania, wzmocnione 
wysokim popytem i rekordowymi 
cenami. To z kolei doprowadziło do 
osiągnięcia przez nasze podstawowe 
aktywa dobrych wyników finanso-
wych. Chociaż pozostaje jeszcze wiele 
do zrobienia, jesteśmy zadowoleni z 
dotychczasowych postępów i jesteśmy 
pewni odporności firmy na przyszłość.

 Spółka w opublikowanym komu-
nikacie dokonuje podsumowania wyni-
ków w poszczególnych zakładach, w 
których na całym świecie zatrudnia po-
nad 35 tysięcy pracowników.
 Przypomnijmy, że na początku roku 
z powodu upadku Greensill Capital,  
spółki finansującej działalność Liberty, 
koncern musiał sprzedać część swoich 
aktywów i przeprowadzić restruktury-
zację. Pomimo niesprzyjających okoli-
czności spółka sfinalizowała zakup od 
syndyka Huty Częstochowa płacąc za 
nią 190 mln złotych.

NAJLEPSZE PÓ£ROCZE OD WIELU LAT

 JSW KOKS S.A. 30 lipca br. podpisał umowę 
z ZARMEN Sp. z o.o. jako wykonawcą zadania 
głównego modernizacji baterii koksowniczej nr 4 
w koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej. 
Wartość kontraktu to ponad 426 mln złotych, 
a termin zakończenia prac to 19 lutego 2024 r.
 Zgodnie z przyjętą formułą (tzw. systemem 
gospodarczym), całość inwestycji została podzielona 
na etapy. Wybór wykonawców dla realizacji każdego z 
nich odbywał się na podstawie procedur przetar-
gowych. Podpisano już umowy z dostawcami mate-
riałów ceramicznych, wykonawcą komina, trwa 
procedura podpisywania umowy z wykonawcami 
obiektów i instalacji elektrycznych oraz stanowiska do 
remontu i wymiany ubijarek. Aktualnie realizowane są 
też dostawy krzemionki i odbiory dostarczanych 
materiałów przez komisję odbiorową.

U zbiegu ulic Bocheńskiego i Gliwickiej w katowickiej dzielnicy Załęże powstał mural Johna Baildona. 

HUTMEN TRWALE NIERENTOWNY

 GFG Alliance właściciel LIBERTY Steel Group poinformował, że 
proces restrukturyzacji spółki przebiega pomyślnie, czemu sprzyja silny 
popyt i rekordowe  ceny na rynku stali. 

PRZEDSTAWIAMY

Niedawno obchodziliśmy Dzień 
Europy, skromnie ze względu na 
trwającą pandemię. A okazja była 
szczególna, bo 70 lat temu ziściła 
się idea tzw. Planu Schumachera 
tj. powołanie do życia Europejskiej 
Wspólnoty Węgla i Stali. Jej 
kontynuacją była Europejska 
Wspólnota Gospodarcza 
przekształcona we Wspólnotę 
Europejską, a w 1993 roku w Unię 
Europejską.

 25 maja odbyło się on-line spotkanie Stefan Dzienniak, prezes zarządu 
HIPH, Janusz Gajowiecki, prezes zarządu PSEW, Jerzy Kozicz, prezes 
zarządu CMC Poland oraz Sebastian Jabłoński, prezes zarządu Respect 
Energy. 

   Przypomnijmy, że poprzedni 
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy 
został jednostronnie wypowiedziany 
przez pracodawcę w ubiegłym roku z 
zachowaniem 12 miesięcznego okre-
su wypowiedzenia, czyli do końca 
maja 2021 roku. Wówczas strona 
społeczna oskarżała pracodawcę, że 
wykorzystał czas pandemii do 
pozbawienia pracowników ich 
uprawnień zapisanych w Układzie, a 
zaproponowane przez dyrekcję 
zapisy nowego dokumentu są nie do 
zaakceptowanie. Zaczęły się nego-
cjacje i walka z czasem,  które 
utrudniała pandemia. 

 We wprowadzanym Zakłado-
wym Układzie Zbiorowym Pracy 
znalazło się wiele nowych zapisów, 
korzystnych dla pracowników, jak 
choćby zwiększenie do 120 proc. 
odpisu na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych, waloryzacja 
części dodatków, czy wprowadzenie 
tzw. dodatku mentorskiego.
 Mniej korzystne będą natomiast 
zapisy dotyczące nagród jubileuszo-
wych i odpraw emerytalno-rento-
wych. 
 Tzw. „jubilat” zostanie zlikwido-
wany, a w zamian pracownicy otrzy-
mają zwiększoną składkę na Pracow-

niczy Program Emerytalny. Te zmiany 
zaczną obowiązywać dopiero po 
okresie karencji, czyli po 10 latach. 
 Zgodnie z ustaleniami porozu-
mienia płacowego na rok 2021 
wynagrodzenia zasadnicze wzrosną 
średnio o 200 złotych, z czego 130 
złotych to kwota gwarantowana dla 
każdego zatrudnionego. 
 Oprócz tego pracownicy otrzy-
mają nagrody których minimalna 
wysokość wyniesie łącznie 1.500 
złotych, a w przypadku osiągnięcia 
odpowiednich wyników EBITDA 
nagrody mogą być wyższe i osiągnąć 
pułap 2280 złotych.                        (P)

 Komisja Europejska uznaje zasadniczą rolę, jaką 
węgiel koksowy odgrywa w procesie transformacji 
przemysłu stalowego w kierunku gospodarki neutral-
nej dla klimatu - napisał unijny komisarz ds. rynku 
wewnętrznego Thierry Breton w odpowiedzi na pyta-
nie europosłanki Izabeli Kloc dotyczące  tego surowca 
i jego przyszłości.
 Europosłanka w skierowanym zapytaniu pisze: W planie 
działania w zakresie technologii żelaza i stali Między-
narodowa Agencja Energetyczna zakłada, że transformacja 
energetyczna sektora stali zostanie przeprowadzona 
częściowo przez zastosowanie technologii wychwytywania, 
wykorzystania i składowania dwutlenku węgla. Popyt na 
węgiel koksowy będzie się zatem stopniowo zmniejszał, ale 
tylko do pewnego punktu. Fakt, że produkcja w UE 
odpowiada za około 25 proc. całkowitego unijnego popytu, 
pokazuje dużą zależność unijnego sektora stali od im-
portu z państw trzecich.

- Zgromadzenie Wspólników Hutmenu, na wniosek zarządu, podjęło 
decyzję o rozwiązaniu i otwarciu procesu likwidacji spółki. Jak już 
informowaliśmy, decyzja poprzedzona była długotrwałą i wnikliwą analizą 
obejmującą wszystkie aspekty funkcjonowania zakładu. 

Pokazała ona, że brak perspektyw biznesowych związanych z działalnością 
Hutmen jednoznacznie przemawia za podjęciem likwidacji Spółki ze względu m.in na 
fakt, że w obecnej sytuacji makro- i mikroekonomicznej utrzymanie dotychczasowej 
działalności produkcyjnej jest wysoce nierentowne. 

 Na decyzję wpłynął szczególnie prognozowany stały wzrost kosztów utrzymania 
produkcji, w tym ogromny wzrost kosztów surowców oraz kosztów pracowniczych, co 
w połączeniu z postępującą utratą możliwości konkurowania na rynku z uwagi na 
przestarzałą technologię produkcyjną jest argumentem nie do podważenia. Co więcej, 
wszelkie nakłady inwestycyjne mające na celu ewentualne usprawnienie linii 
produkcyjnych nie mają uzasadnienia technologicznego i ekonomicznego, 
gigantyczne inwestycje nie przyniosłyby satysfakcjonującej rentowności zarówno w 
krótkiej, jak i długoterminowej perspektywie.
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 „MH”: W kwietniu tego roku mi-
nęły dwa lata od powstania Sieci Ba-
dawczej Łukasiewicz – trzeciej pod 
względem wielkości sieci naukowo-
badawczej w Europie. Jak w tej no-
wej strukturze odnalazł się Instytut 
Metali Nieżelaznych?

 B.Juszczyk: Instytut Metali Nieże-
laznych powstał w 1952 roku jako 
odpowiedź na potrzeby rozwijającego 
się wówczas przemysłu, który wy-
magał wsparcia jednostki naukowo-
badawczej, przygotowującej rozwią-
zania w zakresie technologicznym, 
produktowym oraz konstrukcyjnym. 
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