12 кві 2022

Оновлена інформація щодо операційної діяльності
підприємств Метінвесту
Metinvest B.V., материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої Групи гірничо-металургійних
компаній (далі – «Метінвест» або «Група»), опублікувала інформацію щодо операційної діяльності своїх
підприємств.

24 лютого 2022 року Росія розпочала воєнне вторгнення в Україну. Сьогодні активне протистояння
триває в кількох містах України та навколо них, зокрема у Харкові, Маріуполі, а також інших великих та
маленьких містах здебільшого на півдні та сході країни. Нещодавно Київ і північні регіони України
звільнили від російських військ. Кількість постраждалих серед цивільних і військових, імовірно,
зростатиме, й інфраструктура України продовжує зазнавати значних пошкоджень.
З моменту публікації попереднього релізу про операційну діяльність підприємств від 22 березня 2022
року на сайті Euronext Dublin статус виробничих потужностей Метінвесту в Маріуполі та Авдіївці, значно
не змінився – вони залишаються в режимі гарячої консервації. Водночас повідомляють, що активи в
Авдіївці та Маріуполі зазнали подальших пошкоджень унаслідок бойових дій у цих містах. Допоки не
припиниться активна фаза російської військової агресії та не будуть налагоджені надійні канали зв’язку із
заводами, оцінити її вплив на підприємства Групи неможливо.
Водночас керівництво Метінвесту вживає низку заходів для забезпечення роботи інших активів Групи
тією мірою, наскільки це є безпечним для їхніх співробітників та з урахуванням логістичних обмежень в
Україні.
«Запоріжсталь», підприємство повного металургійного циклу в Запоріжжі, спільне підприємство, а не
дочірня компанія Метінвесту*, відновлює виробництво, яке було в режимі гарячої консервації з 2 березня
2022 року. На початку квітня 2022 року на комбінаті розпочали роздування двох із чотирьох доменних
печей і частково відновили роботу аглофабрики. Для забезпечення стабільності виробничого процесу
працюють транспортні, енергетичні, інжинірингові й інші допоміжні підрозділи комбінату. Поступово, з
отриманням чавуну в роботу введуть наступні ланки виробничого ланцюга. Виведенню з режиму
консервації «Запоріжсталі» передувало відновлення роботи активів Метінвесту в Запоріжжі, а саме
«Запоріжкоксу» і «Запорожвогнетриву», що виробляють металургійний кокс і вогнетриви.
Щодо діяльності інших активів Метінвесту:
«Kaметсталь», металургійне підприємство у Кам’янському, продовжує працювати, на
підприємстві функціонують усі три доменних печі.
Значних змін щодо роботи українських активів, що видобувають залізну руду та коксівне вугілля,
немає, порівняно з інформацією, опублікованою у релізі від 22 березня 2022 року.

Виробничі потужності Групи в ЄС, Великобританії та США продовжують пристосовуватися до
роботи як самостійні підприємства (наприклад, для європейських виробників плоского прокату
Групи організовують постачання слябів від зовнішніх постачальників).
Повна міра впливу воєнного конфлікту на бізнес Групи загалом ще не відома і значно залежатиме від
тривалості та масштабу конфлікту, а також впливу на основні виробничі активи Групи.
Група регулярно надає оновлену інформацію про ситуацію на її українських активах на сайтах:
https://metinvestholding.com/en/media/news

та
https://bit.ly/3Hfj71O

. Група продовжить аналізувати вплив російського вторнення на її бізнес та за можливості надаватиме
додаткову та оновлену інформацію.
*Метінвест володіє непрямою ефективною часткою у розмірі 49,997% у статутному капіталі
«Запоріжсталі».

https://metinvestholding.com/ua/media/news/metinvest-update-on-operations-11-04-2022

