15 гру 2021

Метінвест та SMS group підписали меморандум про
декарбонізацію виробництва
Метінвест, міжнародна вертикально інтегрована група гірничо-металургійних компаній, підписав із SMS
group та її дочірньою компанією Paul Wurth меморандум про взаєморозуміння для реалізації спільних
намірів щодо скорочення викидів вуглекислого газу під час виробництва чавуну та сталі.

SMS group, світовий лідер у галузі технологій для металургії, готова сприяти підвищенню операційної
ефективності та поліпшенню екологічних показників Метінвесту. У меморандумі також зафіксовано
наміри обговорити перспективні напрямки співпраці з найбільшим потенціалом.
Очікується, що меморандум дасть обом сторонам можливості щодо розроблення та випробування нових
технологій для вдосконалення як процесів виробництва чавуну та сталі, так і глибшого переділу.
Конкретні проєкти, що з'являться внаслідок обговорень, стануть предметом договорів про співпрацю та
контрактів.
Генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков:
– Метінвест прямує шляхом декарбонізації металургії і гірничодобувної промисловості майбутнього.
Завдяки співпраці з SMS group ми зможемо ефективніше використовувати наявні технології, щоб
удосконалити металургійні процеси. Зокрема, ми зосередимося на рішеннях щодо зниження викидів
парникових газів. Ми впевнені, що нам вдасться створити спільне підґрунтя для дій. Як галузь ми маємо
знайти рішення саме тоді, коли вони потрібні світові.
Генеральний директор SMS group Європа Георгес Рассел:
– Ми разом розглядатимемо цілий спектр технологічних рішень. Сюди входять інноваційні технології
Paul Wurth для сталого виробництва чавуну, такі як технологія прямого відновлення заліза з нашим
партнером MIDREX, доменні печі зі зменшеними викидами СО2, використання водню, електрифікація,
цифровізація, утилізація промислових газів (зокрема, уловлювання, використання і зберігання), а також
енергоефективність та повторне використання енергії.
Меморандум про взаєморозуміння підписали Юрій Риженков, генеральний директор Групи Метінвест, а
від імені SMS group – Георгес Рассел, генеральний директор у Європі, та Марина Келлер, директор із
продажу у Східній Європі.
Про Групу Метінвест
Метінвест – вертикально інтегрована група гірничо-металургійних компаній, що управляє кожною
ланкою ланцюжка постачання – від видобутку та перероблення залізної руди й вугілля до виробництва та

реалізації напівфабрикатів і готової металопродукції. До структури Групи входять видобувні та
металургійні підприємства в Україні, ЄС, Великій Британії та США, а також мережа продажів з
охопленням усіх основних світових ринків. Стратегічне бачення Групи спрямоване на те, щоб стати
провідним європейським вертикально інтегрованим виробником сталі, що попри циклічність ринків
забезпечує стійкі показники зростання та прибутковості, а також дохідність інвестицій вище за галузеві
стандарти. За січень-вересень 2021 року виручка Групи становила 13,6 млрд доларів США, а
рентабельність за показником EBITDA – 45%.
Про SMS group
SMS group відома у всьому світі своїми орієнтованими на майбутнє технологіями та високою якістю
сервісу для металургійної промисловості. Завдяки своєму 150-річному досвіду та цифровим ноу-хау
компанія постійно пропонує галузі інноваційні продукти та процеси – навіть за межами свого основного
бізнесу, генеруючи продаж у світі в розмірі понад 2,7 млрд євро. Компанія SMS – надійний партнер для
реалізації складних проєктів, який надає підтримку клієнтам протягом усього життєвого циклу
обладнання для забезпечення прибуткових та ресурсоефективних ланцюжків створення вартості. Мета
компанії – розбудова екологічно нейтральної та сталої металургійної галузі. Як глобальний гравець із
німецьким корінням SMS відповідає за майже 14 000 співробітників.
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