RB Nr 5 - Komentarz Zarządu do informacji o czasowym wyłączeniu części surowcowej
krakowskiego oddziału ArcelorMittal Poland S.A. (Informacja poufna opublikowana
w dniu 8.05.2019 roku o godz. 16:44)
W związku z ogłoszonymi w dniu 6 maja 2019 r. przez ArcelorMittal Poland S.A. planami
czasowego wyłączenia części surowcowej krakowskiego oddziału tej firmy, Zarząd
Stalprodukt S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości następujące
wyjaśnienia.
1.

ArcelorMittal Poland S.A. („AMP”) jest głównym producentem materiałów wsadowych
dla Spółki Dostawy te obejmują blachy gorącowalcowane w kręgach, które są
wykorzystywane w procesach produkcyjnych w dwóch podstawowych segmentach
operacyjnych –Profili Giętych oraz Blach Elektrotechnicznych (działająca w ramach
Grupy Stalprodukt S.A. spółka GO Steel Frydek Mistek a.s. jest również odbiorcą tych
wyrobów).

2.

14 grudnia 2017 r. Stalprodukt S.A. oraz ArcelorMittal Flat Carbon Europe S.A.
(„FCE”), będąca spółką z Grupy ArcelorMittal, podpisały długoterminową umowę na
dostawy na rzecz Spółki blach gorącowalcowanych w kręgach („Umowa HRC”).
Umowa ta zabezpiecza potrzeby Emitenta w obszarze zakupu materiałów wsadowych
dla obu ww. segmentów operacyjnych. Szczególne znaczenie, z uwagi na ograniczoną
dostępność na rynku, mają dla Spółki dostawy materiałów wsadowych na potrzeby
produkcji blach transformatorowych, w tym rozwijanych przez Spółkę wysokich
gatunków blach, tzw. HiB. Spółka informowała o zawartej umowie handlowej w
kontekście informacji o podpisaniu umowy zakupu 100% akcji GO Steel Frydek Mistek
a.s (raport bieżący nr 35 z 2017 r.), a także w skonsolidowanym raporcie kwartalnym
za I kw. 2018 r. w punkcie III tego Sprawozdania („Rozliczenie ceny nabycia GO Steel
Frydek Mistek a.s.”).

3.

Należy zaznaczyć, iż obie strony, tj. Stalprodukt S.A. i ArcelorMittal Flat Carbon
Europe S.A., podpisały 14.12.2017 r. dodatkową, wieloletnią umowę (z okresem
obowiązywania do 2027 r.) regulującą szczegółowe warunki dostaw blach
gorącowalcowanych w kręgach na potrzeby produkcji przez Spółkę blach
transformatorowych w gatunku HiB. W Umowie tej założono, że FCE będzie dostarczał
blachy gorącowalcowane w gatunku HiB po zakończeniu realizacji przez ArcelorMittal
Poland S.A. projektu badawczo-rozwojowego, którego celem jest opracowanie
technologii produkcji stali elektrotechnicznej transformatorowej. Stalprodukt S.A.
wykorzystywałby ten gatunek stali w procesie produkcji wysokich gatunków blach
transformatorowych (Emitent informował o rozpoczęciu tego projektu w raporcie
bieżącym nr 34/2017 z dnia 15.12.2017 r.). W kontekście przedstawionych przez
ArcelorMittal Poland S.A. planów dotyczących ograniczenia produkcji w części
surowcowej jej krakowskiego oddziału, Emitent nie posiada oficjalnego stanowiska
ArcelorMittal Poland S.A. na temat potencjalnego wpływu tej decyzji na dalszą
realizację wspomnianego projektu badawczo-rozwojowego.

4.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 7 maja 2019 r. w siedzibie Spółki
odbyło się spotkanie z przedstawicielem wysokiego szczebla kierownictwa firmy
ArcelorMittal Flat Carbon Europe S.A., który zadeklarował podjęcie niezbędnych
działań na rzecz zabezpieczenia dostaw materiałów wsadowych dla Spółki z innych hut

działających w ramach Grupy ArcelorMittal w przypadku gdyby czasowe wyłączenie
części surowcowej ArcelorMittal Poland S.A. oddział Kraków negatywnie wpłynęłoby
na możliwości produkcji na rzecz Spółki. Deklaracje te obejmują również możliwość
dostarczania blach gorącowalcowanych w wysokich gatunkach, na potrzeby produkcji
blach HiB.
W dniu dzisiejszym, po godz. 16.00, Emitent uzyskał potwierdzenie podjęcia przez FCE
ww. działań.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie
w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

