
1 

 
 
 

 

New World Resources 

Hospodářské výsledky za období devíti měsíců  
končící 30. září 2009 

 

AMSTERDAM (18. listopadu 2009) – Společnost New World Resources N. V. (dále 
jen „NWR“ nebo „společnost“), přední středoevropský producent černého uhlí, 
oznamuje své hospodářské výsledky za období 1. ledna až 30. září 2009. 

 

Hlavní údaje 

• Ve 3. čtvrtletí pokračující zotavování prodejů a příjmů mezi čtvrtletími 
- Konsolidované výnosy 291 milionů eur, nárůst o 19 % 
- Nárůst těžby uhlí o 5 %, nárůst výroby koksu o 14 % 
- Nárůst prodeje uhlí o 25 %, nárůst prodeje koksu o 6 % 
- Pokles zásob uhlí o 35 %, pokles zásob koksu o 10 % 
- Hodnota EBITDA dosáhla 35 milionů eur, nárůst o 79 % 

• Hospodářské výsledky za první tři čtvrtletí roku 2009 odrážejí výrazně nižší 
ceny a objemy uhlí a koksu 
- Konsolidované výnosy 776 milionů eur, pokles o 44 % 
- Těžba uhlí na úrovni 8 031 tisíc tun, výroba koksu na úrovni 591 tisíc tun 
- Celkové externí prodeje na úrovni 6 935 tisíc tun uhlí a 498 tisíc tun koksu 
- EBITDA dosáhla 111 milionů eur, pokles o 78 % 

• Hlavní provozní náklady zůstávají nadále pod přísnou kontrolou; i nadále 
vykazují meziroční pokles o 23 %, přičemž náklady těžby na tunu se dařilo 
i přes pokles objemů těžby udržet ve výši 74 eur 

• Přepočtená ztráta na jednu akcii druhu A činí 0,27 eur za období devíti 
měsíců 

• Volná hotovost ve výši 433 milionů eur k 30. září 2009, ve 3. čtvrtletí 
vytvořeno 46 milionů eur v provozním cash flow 

• Program POP 2010 Fáze II pokračuje podle plánu a přináší očekávané 
výsledky 

• Dále pokračuje zvyšování bezpečnosti – koeficient úrazovosti (LTIFR)1 
v důlních provozech se snížil o 12 % 

 

                                                
1 Koeficient úrazovosti (LTIFR) představuje počet hlášených zranění po třídenní pracovní neschopnosti 
dělený celkovým počtem odpracovaných hodin vyjádřeným v milionech hodin. 
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Prohlášení předsedy představenstva 

„Celkové podmínky na trhu začaly během třetího čtvrtletí 2009, po obtížné první 
polovině roku, vykazovat známky zlepšení. Výroba oceli u našich odběratelů stoupla 
mezi dubnem a zářím podle údajů IISI o 59 %. Meziročně však úroveň produkce 
oceli v našem regionu zůstává 36 % pod objemy roku 2008. 

Nárůst objemů výroby oceli znamenal pro NWR ve třetím čtvrtletí zlepšení prodejů, 
konkrétně 27procentní nárůst v koksovatelném uhlí a 6procentní nárůst v koksu ve 
srovnání s předcházejícím čtvrtletím tohoto roku, což znamená nárůst výnosů o 19 % 
od minulého čtvrtletí. 

To je povzbuzující čtvrtletní výsledek a v jeho světle jsme navýšili své výrobní cíle 
pro celý rok 2009 na 11 milionů tun uhlí a 840 tisíc tun koksu. Je nicméně důležité 
neztrácet ze zřetele, že regionální trh zůstává nestabilní, ceny nerostou, poptávka je 
nejistá a další výhled omezený. 

I přes růstový trend v produkci oceli trh s koksem stagnoval co do objemů i cen s tím, 
jak dodavatelé oceli snižovali své zásoby a vykazovali značnou opatrnost v dalších 
objednávkách. Ve střednědobém až dlouhodobém výhledu vidíme regionální trh 
optimisticky a věříme, že plánovaná uzavírka poslední koksárenské baterie 
 v koksovně Šverma a konsolidace provozu v koksovně Svoboda nám do budoucna 
zajistí dobrou pozici. 

Naše opatření k přísnému snižování nákladů se ukázala jako úspěšná, a i přes 
na zvýšení výrobního tempa držíme nadále svou nákladovou základnu pod kontrolou 
a na úrovni o 23 % nižší než v roce 2008. 

V současné době vyjednáváme s našimi odběrateli smlouvy na rok 2010 
a o výsledcích budeme ve vhodnou dobu trh informovat. Mezitím zůstáváme co do 
krátkodobého a střednědobého výhledu opatrní, avšak optimističtí pokud jde 
o regionální trh a jeho dlouhodobou perspektivu.“ 

Mike Salamon, předseda představenstva NWR 

 

Vybrané finanční a provozní údaje 

(v tisících eur, pokud není uvedeno 
jinak) 9M 2009 9M 2008  % rozdíl Q3 2009 Q2 2009  % rozdíl 
Výnosy(1) 775 655 1 382 170 (44 %) 291 284 243 901 19 % 
Provozní zisk(1) (9 957) 385 372  (10 316) (16 810) 39 % 
Zisk před zdaněním(1) (76 074) 341 175  (38 690) (37 334) (4 %) 
Zisk za účetní období (69 052) 259 388  (27 612) (39 299) 30 % 
       
EBITDA celkem 120 782 520 445 (77 %) 38 321 22 877 68 % 
EBITDA z pokračujících činností(1) 110 594 509 901 (78 %) 34 537 19 273 79 % 
       
Celková aktiva 2 239 212 2 498 991 (10 %) 2 239 212 2 143 589 4 % 
Provozní cash-flow – čisté 19 284 359 394 (95 %) 46 166 (25 752)  
Dluh – čistý 631 999 352 818 79 % 631 999 620 647 2 % 
Provozní kapitál – čistý 148 946 (22 614)  148 946 155 459 (4 %) 
Investiční výdaje 221 479 163 811 35 % 69 935 53 521 31 % 
       
Přepočtený výnos na akcii (2) (EUR) (0,27) 0,97  (0,11) (0,26)  
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Objem prodeje uhlí a koksu(3) 7 433 9 435 (21 %) 2 924 2 367 24 % 
Celková produkce uhlí(3) 8 031 9 408 (15 %) 2 517 2 401 5 % 
Zásoby uhlí(3) 727 164  727 1 126 (35 %) 
Zásoby koksu(3) 190 38  190 212 (10 %) 
Průměrný počet zaměstnanců(4) 19,038 21,302 (11 %) - -  
Úrazová četnost (LTIFR) – OKD(5) 11,18 12,73 (12 %) - -  
Úrazová četnost (LTIFR) – OKK(6) 3,11 3,64 (15 %) - -  

(1) Z pokračujících činností, tj. bez segmentu obchodu s elektřinou 
(2) Přepočtený podle stávajícího počtu akcií, viz také pasáž Výnos na akcii 
(3) V tisících tun 
(4) Včetně smluvních pracovníků 
(5) OKD je dceřinou společností NWR 
(6) OKK je dceřinou společností NWR 
 
Upozornění: vybrané finanční údaje uvedené v tabulce výše nezahrnují výsledky divize NWR 
Energy, jež je nyní ve finančních výkazech prezentována jako ukončovaná činnost (viz 
dokument „Operating and Financial Review for the nine-month period ended 30 September 
2009”). 

 

Přehled výsledků 

Horší podmínky na trhu a pokles poptávky po oceli vedly v období devíti měsíců do 
září 2009 k významně nižším prodejům ve srovnání se stejným obdobím roku 
předchozího. Výnosy společnosti poklesly o 44 %, a to především vinou snížení cen 
a objemů prodeje koksovatelného uhlí a koksu. Objemy prodeje se ve třetím čtvrtletí 
ve srovnání se čtvrtletím předchozím zvýšily, a s nimi se zvýšily i výnosy mezi 
čtvrtletími, a to o 19 %. 

Hlavní provozní náklady se snížily za prvních devět měsíců roku 2009 o 23 % ve 
srovnání se stejným obdobím roku 2008, především v důsledku opatření 
k omezování nákladů zavedených v tomto roce. Ve srovnání druhého a třetího 
čtvrtletí zůstala úroveň nákladů přibližně stejná i přes zvýšení produkce. 

EBITDA z pokračujících činností ve výši 111 milionů eur za prvních devět měsíců 
roku 2009 představuje pokles o 78 % ve srovnání s 510 miliony eur dosaženými 
v roce 2008. To je odrazem výrazně nižších cen uhlí a koksu, i nižších objemů 
prodeje. Hodnota EBITDA za třetí čtvrtletí roku 2009 dosáhla 35 milionů, což je 
nárůst o 79 % ve srovnání s 19 miliony eur ve druhém čtvrtletí roku 2009. 

Přepočtená ztráta na jednu akcii druhu A ve výši 0,27 eur za devět měsíců do 
30. září 2009 odráží především podstatný pokles výnosů v roce 2009 ve srovnání 
s rokem 2008. 

 

Objem výroby a prodeje 

Celková produkce uhlí se za devět měsíců do 30. září 2009 snížila o 15 % ve 
srovnání se shodným obdobím roku 2008, ve třetím čtvrtletí 2009 se však oproti 
čtvrtletí předcházejícímu zvýšila o 5 %. Čisté prodeje se meziročně snížily o 19 %, 
ale mezi čtvrtletími narostly o 25 % v důsledku nárůstu objemu objednávek 
obdržených ve třetím čtvrtletí roku 2009. Díky tomu dokázala NWR od června 2009 
snížit objem zásob uhlí o 35 %. 
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Ukazatele výkonnosti – uhlí  
(v tis. tun)   Rozdíl 
 9M 2009 9M 2008   % 
Těžba uhlí 8 031 9 408 (1 377) (15 %) 
Prodej OKK (600) (817) 217 (27 %) 
Prodej NWR Energy (37) 0 (37) - 
Vlastní spotřeba (22) (49) 27 (55 %) 
Tržby z prodeje celoroční produkce 7 372 8 542 (1 170) (14 %) 
Tvorba zásob (437) (14) (423)  
Čisté tržby celkem 6 935 8 528 (1 593) (19 %) 

z toho     
Koksovatelné uhlí 3 576 4 885 (1 309) (27 %) 
Energetické uhlí 3 359 3 643 (284) (8 %) 

Skladové zásoby ke konci období 727 164 563 343 % 
 
V důsledku slabší poptávky se produkce koksu snížila v devíti měsících do 30. září 
2009 o 40 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2008. Prodej koksu se ve 
stejném období snížil o 45 %, ale ve třetím čtvrtletí roku 2009 vzrostl o 6 % ve 
srovnání s předchozím čtvrtletím. Mezi čtvrtletími se produkce zvýšila o 14 %. 
Zásoby koksu se od konce června 2009 snížily o 10 %. 

Ukazatele výkonnosti – koks  
(v tis. tun)   Rozdíl 
 9M 2009 9M 2008   % 
Výroba koksu 591 984 (393) (40 %) 
Prodej koksu 498 907 (409) (45 %) 
Skladové zásoby ke konci období 190 38 152 400 % 
 
 

Ceny 

(v eurech/t)  Rozdíl 
Cena 9M 2009 9M 2008   % 
Koksovatelné uhlí 91 135 (44) (33 %) 
Energetické uhlí 72 67 5 7 % 
Koks 145 302 (157) (52 %) 
 
V důsledku pokračující nejistoty na trzích se očekává, že dosažené ceny budou, a to 
především u koksu, ve zbytku roku kolísat v porovnání s průměrnými cenami 
a objemy uváděnými počátkem letošního roku. 

 

Provozní náklady 

Hlavní provozní náklady pokračujících činností poklesly v období prvních devíti 
měsíců roku 2009 o 23 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2008, a o 18 %, 
vyloučíme-li vliv znehodnocení české koruny. 

(v tis. eur) 
9M 2009 9M 2008 rozdíl % rozdíl 

% rozdíl 
Ex-FX 

Spotřeba materiálu a energie 207 847 272 063 (64 216) (24 %) (18 %) 
Služby 205 429 266 027 (60 598) (23 %) (18 %) 
Osobní nákladyi 260 664 332 356 (71 692) (22 %) (17 %) 
Náklady celkem 673 940 870 446 (196 506) (23 %) (18 %) 
i. Nezahrnuje zaměstnanecké výhody 
Poznámka: Pouze z pokračujících činností. Segment obchodu s elektřinou je klasifikován a prezentován jako 
ukončovaná činnost (viz pasáž Energetická aktiva). 
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Jak již bylo zmíněno výše, reagovala společnost NWR rychle na zhoršující se 
podmínky trhu zavedením mnoha opatření ke snížení nákladů, aby omezila dopady 
výrazného propadu výnosů v tomto období. Mezi tato opatření patří snížení 
celkového počtu zaměstnanců o 11 % v průběhu devíti měsíců do 30. září 2009 ve 
srovnání se stejným obdobím roku 2008. S tím bylo spojeno i snížení průměrné 
mzdy, což společně vedlo k poklesu celkových osobních nákladů o 22 %. Další 
opatření ke snížení nákladů vedla k poklesu spotřeby materiálů a energií o 24 % 
a snížení výdajů za služby o 23 %. Veškeré nákladové kategorie v tomto období 
zaznamenaly pokles, vyjma spotřeby energie na těžbu uhlí, která narostla o 17 % 
v důsledku vyšších cen elektrické energie. Nehledě na skutečnost, že většina těchto 
opatření byla zavedena během prvních šesti měsíců roku a že v posledním čtvrtletí 
došlo ke zvýšení produkce, zvýšily se hlavní provozní náklady o pouhá 4 % ve 
srovnání druhého a třetího čtvrtletí roku 2009. 

NWR se nadále snaží udržovat své nákladové položky pod kontrolou a očekává, že 
všechny nákladové položky vyjma spotřeby energie zaznamenají za celý rok 2009 
pokles oproti celoročním hodnotám roku 2008. 

 

Náklady těžby na tunu 

(v eurech) 
9M 2009 9M 2008 rozdíl % rozdíl 

% rozdíl 
Ex-FX 

Peněžní náklady na tunu uhlí* 74 73 1 1 % 9 % 
* jen OKD 

I přes pokles výroby o 15 % zaznamenaný v tomto období udržela společnost NWR 
náklady na vytěžení jedné tuny v meziročním srovnání na stejné úrovni, a to 
především díky opatřením ke snížení nákladů zavedeným v tomto období. 

Peněžní náklady na tunu odrážejí provozní náklady vynaložené při těžbě 
koksovatelného i energetického uhlí. Jsou tvořeny především spotřebou materiálu 
a energie, náklady na služby a osobními náklady. Jelikož tato čísla odrážejí pouze 
náklady na těžbu uhlí, není je možno srovnávat s položkami tak, jak jsou uvedeny 
v konsolidované finanční zprávě vydávané společností za každé čtvrtletí. 

 

Náklady na zpracování tuny koksu 

(v eurech) 
9M 2009 9M 2008 rozdíl % rozdíl 

% rozdíl 
Ex-FX 

Peněžní náklady na tunu koksu* 92 54 38 70 % 82 % 
* jen OKK 

Nárůst jednotkových nákladů u zpracování koksu odráží především výrazné snížení 
úrovně výroby, která za devět měsíců do 30. září 2009 poklesla o 40 % ve srovnání 
se stejným obdobím roku 2008, a výplaty odstupného ve výši 7 milionů eur 
v souvislosti s uzavíráním koksovny Šverma. 
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Program optimalizace produktivity 2010 (POP 2010) 

Realizace investičního kapitálového programu POP 2010 pokračuje podle plánu, 
s pokračujícím zlepšováním výkonnosti nových provozních celků, které jsou nyní 
v plném provozu. 

VÝSLEDKY TĚŽBY ZA 9 MĚSÍCŮ ROKU 2009 

Průměrná těžba na porub 
a den (t) 

Průměrná těžba na osobu 
a směnu v porubech (t) 

 

Ostatní 
poruby 

Poruby  
POP 2010 

Ostatní 
poruby 

Poruby  
POP 2010 

Karviná 1 600 2 000 38 50 

Důl Darkov 1 400 5 000 24 81 

Důl ČSM 1 000 2 800 18 60 

Provozní poruby 11,3 3,5   

 

Ze zařízení první fáze se již tři dobývací kombajny přesunuly na nová ložiska 
a všechny úspěšně započaly těžbu, zatímco další zařízení je v současné době ve 
fázi přesunu. Ze zařízení druhé fáze zahájily další dva dobývací kombajny těžbu 
v průběhu třetího čtvrtletí, což znamená, že ve druhé fázi jsou nyní plně v provozu tři 
zařízení. Začátek produkce dalšího zařízení předpokládáme na konci prosince 2009. 

Jak bylo ohlášeno 1. září, skupina rovněž získala 9letý úvěr ve výši 141 milionů eur 
garantovaný společností Euler Hermes, německou exportní úvěrovou agenturou, 
který je určen k financování druhé fáze programu POP 2010. 

 

Program optimalizace koksoven (COP 2010) 

Plánované práce na koksárenské baterii č. 8 v koksovně Svoboda byly dokončeny 
29. září 2009 v souladu harmonogramem. Byla opravena polovina koksárenské 
baterie a hlavní sběrné potrubí chemické části bylo vyměněno. Dokončení 
zbývajících prací naplánovaných v rámci programu COP 2010 se očekává do roku 
2010. 

Dále byla dokončena vyzdívka komor koksárenské baterie č. 10 v koksovně 
Svoboda, a v současné době se montují ocelové prvky. Projektové práce na této 
baterii probíhají podle harmonogramu COP 2010, začátek produkce se očekává do 
konce roku 2010. 

10. září 2009 oznámila NWR své rozhodnutí ponechat poslední zbývající baterii 
v koksovně Šverma v provozu. Ačkoliv společnost zaznamenala ve třetím čtvrtletí 
mírné zlepšení poptávky po koksu, potvrzuje své předchozí rozhodnutí uzavřít 
koksovnu Šverma v rámci programu COP 2010 a bude nadále pozorně sledovat 
vývoj na regionálním trhu tak, aby ukončení provozu bylo možné načasovat 
optimálně dle tržní situace. 
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Projekty v Polsku 

Odborníci společností NWR KARBONIA Sp. z o.o. (NWR KARBONIA) a OKD 
dokončili důkladnou revizi a rozbor všech technických a ekonomických kapitol studie 
proveditelnosti připravené externím těžebním poradcem, společností J. T. Boyd. 

Mezitím společnost NWR KARBONIA zpracovala alternativní plán rozvoje těžby, 
který zahrnuje možnost využití dodatečných vytěžitelných zásob uhlí a snížení 
celkových kapitálových nákladů. Tento plán je nyní předmětem analýz, aby bylo 
možno určit nejvhodnější a nejhospodárnější postup budoucí těžby. 

Dokončení všech inženýrských a dokumentačních prací se očekává do začátku roku 
2010. Pokud bude výsledek pozitivní, bude polskému ministerstvu životního prostředí 
předložena žádost o rozšíření povolení k těžbě o další zásoby uhlí nad rámec těch, 
které jsou již nyní obsaženy v těžební licenci pro prostor „Debiensko 1“. 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví 

Zdraví a bezpečnost pracovníků je pro NWR prioritou, proto se společnost neustále 
snaží o zlepšování pracovních podmínek ve všech svých provozech. Četnost úrazů 
vyjádřená koeficientem LTIFR2 (Lost-Time-Injury-Frequency Rate) se ke konci 
3. čtvrtletí 2009 v OKD snížila o 12 % na hodnotu 11,18, ve srovnání s hodnotou 
12,73 ve stejném období roku 2008. 

V OKK se ukazatel úrazovosti LTIFR mírně snížil z hodnoty 3,64 za prvních devět 
měsíců roku 2008 na 3,11 za stejné období roku 2009. 

Bohužel, i přes zlepšující se celkovou úroveň bezpečnosti došlo během roku 2009 
k úmrtí pěti našich pracovníků v souvislosti s výkonem práce (tři v dolech a dva 
v koksovnách). NWR nadále usiluje o naplňování všech svých záměrů v oblasti 
bezpečnosti práce. 

 

Směnné kurzy 

V průběhu devíti měsíců do 30. září 2009 poklesla hodnota české koruny vůči euru 
přibližně o 7 % na průměrný směnný kurz 26,6 Kč/euro, ve srovnání s obdobím devíti 
měsíců do 30. září 2008. 

Během prvního čtvrtletí 2009 byla společnost ze 100 % nezajištěna proti pohybům 
měnových kurzů. V druhém čtvrtletí byly otevřeny nové forwardové pozice s cílem 
zajistit hedgingem 70 % expozice společnosti v cizích měnách. K dnešnímu dni 
zajistila společnost hedgeově přibližně 55 % své budoucí expozice. 

 

Cash flow 

Za období devíti měsíců do 30. září 2009 dosáhla hodnota čistého provozního cash 
flow 19 milionů eur ve srovnání s hodnotou 359 milionů eur ve stejném období roku 
                                                
2 Koeficient úrazovosti (LTIFR) představuje počet hlášených zranění po třídenní pracovní neschopnosti 
dělený celkovým počtem odpracovaných hodin vyjádřeným v milionech hodin. 
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2008. To bylo důsledkem nižších cen a objemů prodaného uhlí a koksu v porovnání 
s objemy roku 2008. Během třetího čtvrtletí 2009 se hodnota čistého provozního 
cash flow vrátila do kladných čísel a dosáhla výše 46 milionů eur, což je nárůst o 72 
milionů eur ve srovnání se zápornou hodnotou 26 milionů eur ve druhém čtvrtletí 
roku 2009, díky nárůstu prodejů, zejména v případě koksovatelného uhlí. 

 

Likvidita a zdroje kapitálu 

K 30. září 2009 dosáhl čistý dluh společnosti výše 632 milionů eur, přičemž až do 
roku 2012 není potřebné žádné podstatné refinancování. 

V říjnu 2009 odkoupila NWR své dluhopisy s kuponem 7,375% v úhrnné hodnotě 32 
milionů eur. Veškeré vykoupené dluhopisy byly neodvolatelně a bezpodmínečně 
zrušeny, čímž došlo ke snížení hodnoty dluhopisů v oběhu na 267 565 000 eur. 
Celková cena za odkup dluhopisů činila 30 164 550 eur, bez poplatků a  narostlého 
úroku. 

Volná nevázaná hotovost dosáhla výše 433 milionů eur, což znamená nárůst mezi 
čtvrtletími o 40 milionů eur. Koš pro omezené platby, jak je definován podmínkami 
dluhopisu, dosahuje v současnosti přibližně hodnoty 151 milionů eur. 

Další informace jsou uvedeny v dokumentu „Operating Financial Review for the nine-
month period ended 30 September 2009” (Finanční a provozní přehled za období 
devíti měsíců do 30. září 2009), kapitole „Liquidity and Capital Resources“ (Likvidita 
a zdroje kapitálu). 

 

Investiční výdaje – CAPEX 2009 

Společnost NWR má v roce 2009 v plánu pokračovat ve svých hlavních kapitálových 
investičních programech, a to v souladu se strategií společnosti investovat do 
dlouhodobé udržitelnosti podnikání se zaměřením na její investice do nákupu nových 
technologií a do zvyšování bezpečnosti. 

CAPEX (v mil. eur) 9M 2009 9M 2008 
POP 2010 116 79 
OKD 81 69 
OKK 20 14 
Projekty v Polsku 1 1 
Jiné 3 1 
CELKEM 221 164 
 

 

Poskytnutí akcií 

Dne 10. září 2009 vydala NWR celkem 264 351 akcií druhu A pro Miklose (Mikea) 
Salamona, předsedu představenstva společnosti, jako součást jeho odměny, jak je 
uvedeno v prospektu emitenta a ve Výroční zprávě za rok 2008. Tyto akcie byly 
přijaty k obchodování na hlavním trhu londýnské, pražské a varšavské burzy. 
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Výhled 

Podle údajů IISI se produkce oceli na hlavních odbytištích NWR zvýšila od dubna 
2009 o 59 %. Roční produkce oceli k dnešnímu datu nicméně zůstává na úrovni 
36 % pod hodnotami pro stejné období loňského roku. 

V souladu s těmito trendy jsme ve třetím čtvrtletí roku 2009 zaznamenali zvýšení 
objemu prodeje, do nichž se však zatím nemohly promítnout vyšší světové ceny uhlí, 
neboť ve všech našich smlouvách na dodávky koksovatelného i energetického uhlí 
jsou ceny zafixovány pro celý rok 2009. 

Středoevropský trh s koksem rovněž vykazuje známky zotavování a NWR 
zaznamenala třetím čtvrtletí roku nárůst objemu prodeje. Zotavení však neprobíhá 
tak rychle, jak se očekávalo, a ceny ve třetím čtvrtletí zůstávaly ve srovnání se 
čtvrtletím předchozím na stejné úrovni. NWR nadále svůj koks prodává na základě 
krátkodobých „spotových“ kontraktů. 

Ačkoliv výše zmiňované známky oživení znamenají určitou naději, NWR zůstává po 
zbytek roku opatrná. Stále ještě není zcela jasné, zda je stávající nárůst poptávky 
udržitelný v krátkodobém a střednědobém horizontu, a zda povede k trvalému 
oživení v produkci oceli a tím k poptávce po našich produktech v roce 2010. 

Ve světle lepšících se podmínek na trhu, vyšší úrovně prodejů a snížení objemu 
zásob navýšila NWR své výrobní cíle na 11 milionů tun uhlí a 840 tisíc tun koksu pro 
celý rok 2009. Vzhledem k současnému rozvržení dobývacích prostorů však 
předpokládáme, že v dodatečné produkci koksovatelného uhlí bude ve větší míře, 
zastoupeno méně kvalitní koksovatelné uhlí, než je obvyklé pro běžnou produkci 
NWR. 

Ačkoliv současný trh zůstává nestabilní, NWR si udržuje pozitivní pohled na 
dlouhodobý fundament regionálního trhu s uhlím. 

 

# # # 

 

Vedení společnosti NWR dnes, ve středu 18. listopadu 2009, v 11.00 
středoevropského času (10.00 GMT) uskuteční konferenční hovor (v anglickém 
jazyce), během něhož vedení společnosti představí a projedná finanční výsledky za 
uvedené období. 

Na stránkách společnosti NWR www.newworldresources.eu bude k dispozici živý 
přenos tohoto konferenčního hovoru. 

Údaje pro připojení k hovoru: 

Nizozemsko    +31 (0) 20 708 5073 
Česká republika (bezplatná linka) 800 900 226 
Polsko (bezplatná linka)  00 800 121 2695 
Velká Británie a zbytek Evropy +44 (0) 203 003 2666 
USA     +1 646 843 4608 
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Vedení společnosti NWR uskuteční dále dnes, ve středu 18. listopadu 2009, v 10.00 
středoevropského času (9.00 GMT) telefonickou tiskovou konferenci v českém 
jazyce, během které představí finanční výsledky za uvedené období. 

K telefonickému konferenčnímu hovoru v českém jazyce je možné se připojit z České 
republiky na telefonním čísle +420 531 012 801. 

 

# # # 

 

Omezení zodpovědnosti a upozornění ohledně sdělení týkajících se budoucnosti 
a některých dalších oblastí 

Některá sdělení v tomto dokumentu nejsou historická fakta, a je třeba k nim přistupovat jako 
ke „sdělením týkajícím se budoucnosti“. Očekávání společnosti, její plány, finanční situace 
a obchodní strategie, sdělení týkající se kapitálových zdrojů, budoucích investic do rozvoje 
projektů a provozních výsledků mohou být sděleními, která se týkají budoucnosti. Sdělení 
týkající se budoucnosti je mimoto většinou možno identifikovat podle přítomnosti výrazů 
zaměřených do budoucnosti jako (ale bez omezení na), „moci“, „očekávat“, „zamýšlet“, 
„odhadovat“, „předpokládat“, „plánovat“, „předvídat“, „bude“, „mohl by“, „možná“ „nebo“ 
„pokračovat“ nebo záporných tvarů těchto termínů, jejich obdob či jiných podobných slov. 
Jakkoli společnost věří, že očekávání, jež tato sdělení týkající se budoucnosti odrážejí, jsou 
rozumná, nemůže zaručit, že se tato očekávání ukážou jako správná. Tato sdělení týkající se 
budoucnosti obsahují řadu rizik, nejistot a dalších faktorů, které mohou mít za následek, že 
výsledky budou ve skutečnosti jiné, než jaké byly v těchto sděleních implicitně nebo explicitně 
zmíněny, neboť se vztahují k událostem a závisí na okolnostech, které v budoucnosti mohou, 
ale nemusí nastat a mohou stát mimo možnosti společnosti NWR je kontrolovat nebo 
předvídat. Sdělení týkající se budoucnosti nejsou zárukou budoucích výsledků. 

Mezi faktory, rizika a nejistoty, které mohou způsobit, že skutečné výstupy a výsledky budou 
ve skutečnosti jiné, než se předpokládalo, patří především následující: rizika vyplývající 
z politických, ekonomických a společenských podmínek v České republice, Polsku a střední 
a východní Evropě; budoucí ceny a poptávka po produktech společnosti a po produktech 
jejích zákazníků; zásoby uhlí v dolech; životnost dolů společnosti; produkce uhlí; trendy 
v uhelném průmyslu a podmínky na tuzemském i mezinárodním trhu uhlí; rizika vyplývající 
z důlních provozů; budoucí rozvojové plány a kapitálové náklady; vztahy společnosti s jejími 
zákazníky a podmínky mající vliv na její zákazníky; konkurence; výkonnost a náklady 
železniční či jiné dopravy; dostupnost odborníků a kvalifikovaných pracovníků, klimatické 
podmínky nebo škody způsobené katastrofami; rizika vyplývající z českých a polských 
zákonů, regulací a zdanění včetně zákonů, regulací, dekretů a rozhodnutí vztahujících se 
k uhelnému průmyslu; prostředí, měnové směnné nástroje týkající se českých a polských 
subjektů a jejich oficiální výklad realizovaný vládními nebo regulačními orgány a soudy; 
a rizika související s globálními ekonomickými podmínkami a globálním ekonomickým 
prostředím. Další rizikové faktory jsou popsány ve výroční zprávě společnosti. 

Sdělení týkající se budoucnosti vyjadřují pouze stav platný k datu vzniku tohoto dokumentu. 
Společnost se výslovně zříká jakékoli povinnosti nebo závazku ke zveřejňování jakýchkoli 
aktualizací nebo oprav jakýchkoli sdělení týkajících se budoucnosti obsažených v tomto 
dokumentu, které by měly mít za cíl vyjádření změn v našich očekáváních nebo změny 
v událostech, podmínkách, předpokladech nebo okolnostech, na nichž je příslušné stvrzení 
založeno, pokud by to nevyžadoval platný zákon. 

V této čtvrtletní finanční zprávě a v Provozním a finančním přehledu za tříměsíční období 
ukončené 30. zářím 2009 („Operating and Financial Review for the nine month period ended 
30 September 2009“) poskytuje společnost informace, které musejí být publikovány 
v průběžných zprávách vedení společnosti dle Direktivy 2004/109/ES, o harmonizaci 
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požadavků na transparentnost ve vztahu k informacím o emitentech cenných papírů přijatých 
k obchodování na regulovaném trhu, a dle doplňující Direktivy 2001/34/ES a národních 
zákonů implementujích tuto direktivu. 

 
 

– Konec – 
 
 
 
New World Resources N.V.  
 
New World Resources je výhradním vlastníkem společnosti OKD, a. s., největší 
černouhelné těžební společnosti v ČR a jednoho z největších producentů ve střední 
Evropě z hlediska výnosů a objemu. Společnost dodala v roce 2008 svým 
zákazníkům v České republice, na Slovensku, v Rakousku, Polsku, Maďarsku 
a Německu přibližně 12,7 milionu tun uhlí, z nichž přes 7,4 milionu tun tvořilo 
koksovatelné uhlí. 
 
 
 
Oddělení vztahů s investory 
 
Agnes Blanco Querido 
Tel: +31 20 570 2270 
E-mail: ablanco@nwrgroup.eu 
 
Radek Němeček 
Tel: +31 20 570 2244 
E-mail: rnemecek@nwrgroup.eu 
 
 
Firemní komunikace 
 
Petra Mašínová 
Tel: +420 225 282 163 
E-mail: petra.masinova@okd.cz 
 
 
Webové stránky: www.newworldresources.eu 


