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Оновлена інформація щодо операційної діяльності
Метінвесту
Metinvest B.V., материнська компанія вертикально інтегрованої групи гірничо-металургійних компаній
(далі – «Метінвест» або «Група») опублікувала інформацію щодо діяльності своїх підприємств станом на
13 травня 2022 року.

24 лютого 2022 року Росія здійснила воєнне вторгнення в Україну (такі відповідні минулі, поточні та
будь-які подальші події йменуються «подіями в Україні»). Сьогодні активні бойові дії тривають у кількох
великих містах України та навколо них, насамперед на півдні та сході країни. Кількість постраждалих як
серед цивільних, так і військових, імовірно, зростатиме, а інфраструктура України продовжує зазнавати
значних пошкоджень.
У відповідь на події в Україні Метінвест перевів у режим гарячої консервації декілька своїх активів
(зокрема металургійні заводи в Маріуполі та Авдіївський коксохімічний завод), що призвело до
призупинення їхнього виробництва.
Від бойових дій постраждали об'єкти в Маріуполі. Допоки не буде припинено активну фазу російської
воєнної агресії та не будуть відновлені надійні канали зв’язку із заводами, оцінити її вплив на заводи
Групи неможливо. Щойно така оцінка стане можливою, Метінвест надасть оновлену інформацію щодо
своїх планів з відновлення виробничої діяльності.
Від бойових дій також постраждав Авдіївський коксохімічний завод. Частину обладнання заводу
переводять у режим консервації, тоді як інше обладнання ремонтують.
Водночас керівництво Метінвесту сумлінно працює над забезпеченням безперервної роботи інших
активів компанії тією мірою, наскільки це безпечно для їхніх працівників та з урахуванням логістичних
обмежень в Україні. Зокрема:
o

На «Kaметсталі», металургійному підприємстві у Кам’янському, працюють дві доменні печі після

зупинки доменної печі №12 на плановий капітальний ремонт.
o

Значних змін щодо роботи українських активів із видобутку залізної руди та коксівного вугілля немає,

порівняно з інформацією, опублікованою у попередньому релізі від 11 квітня 2022 року.
o

Вугільні шахти Метінвесту у США та перекатні заводи в ЄС і Великобританії функціонують як

самостійні підприємства. Водночас Група продовжує надавати їм операційну, фінансову та транзакційну
підтримку:
•

United Coal у Сполучених Штатах перевела всі обсяги внутрішньогрупових продажів на

американських та експортних клієнтів.
•

Promet Steel у Болгарії працює у штатному режимі, завод забезпечує квадратною заготівкою

«Каметсталь».
•

Spartan UK у Великобританії отримує сировину від місцевих постачальників.

•

Ferriera Valsider і Metinvest Trametal в Італії переносять проведення планового щорічного технічного

обслуговування обладнання із серпня на травень; відновлення виробництва прокату очікується у червні
2022 року.
•

Повна міра впливу подій в Україні на бізнес Групи загалом ще не відома і значно залежатиме від

тривалості та масштабу бойових дій, а також впливу цих подій на основні виробничі активи Групи.
Метінвест 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 подій в Україні на її бізнес і фінансові показники, і за можливості
надаватиме додаткову та оновлену інформацію.

https://metinvestholding.com/ua/media/news/metinvest-update-on-operations-13-05-2022

