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NENÍ URČENO KE ZVEŘEJNĚNÍ, VYDÁNÍ VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH 
ANI DISTRIBUCI DO SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH NEBO JAKÉKOLIV JINÉ 

JURISDIKCE, KDE BY TAKOVÝ KROK ZAKAZOVAL ZÁKON 
 

 

Amsterdam, 21. října 2010 

 
 

Odpověď společnosti NWR na prohlášení vedení společnosti Bogdanka 
ohledně navrhované kombinace společností NWR a Bogdanka 

 
 
 
Společnost New World Resources N.V. („NWR“ nebo „Společnost“), přední středoevropský 
producent černého uhlí a koksu, zaznamenala dnešní prohlášení ze strany společnosti 
Lubelski Węgiel „Bogdanka“ S.A. („Bogdanka“) ohledně nabídky učiněné společností NWR 
ve výši 3,427 miliardy PLN (cca 857 milionů EUR) v hotovosti za společnost Bogdanka 
(„Nabídka“). 

Mike Salamon, předseda představenstva společnosti NWR, uvedl: 

„Kombinace společností Bogdanka a NWR má značnou strategickou i oborovou logiku a 
vytvoří jak hodnoty, tak příležitosti pro všechny stakeholdery společnosti Bogdanka nad 
rámec těch, které jim jsou k dispozici v samostatné společnosti.“ 

„Naše plně financovaná finanční Nabídka ve výši 100,75 PLN za akcii je odpovídající a 
férová, a akcionářům společnosti Bogdanka poskytuje okamžitou likviditu i příležitost 
zhodnotit svoji investici se značným ziskem. Kromě toho se předpokládá, že institucionální 
investoři budou mít možnost reinvestovat do společného podniku, který bude představovat 
silnou růstovou platformu pro další regionální konsolidaci, posílenou větší produktovou a 
geografickou diverzifikací.“ 

„Spojením se společností NWR by se Bogdanka stala součástí předního středoevropského 
producenta uhlí kotovaného na Varšavské burze, pro něhož je Polsko těžištěm budoucího 
rozvoje. Kombinovaná skupina se bude zasazovat o rozšíření plánovaného rozvoje 
společnosti Bogdanka a podporu tvorby pracovních míst v Polsku, v první fázi 
prostřednictvím rozvojových projektů Stefanow a Debiensko.“ 

„Budeme nadále usilovat o dialog s vedením Bogdanky, abychom blíže vysvětlili naši 
Nabídku a v zájmu všech zúčastněných vyjasnili některá nedorozumění, která se odrážejí 
v prohlášení společnosti Bogdanka. 

Nabídka ze strany NWR ve výši 100,75 PLN v hotovosti za jednu akcii Bogdanky vychází 
z důkladného ocenění provedeného Společností a oproti předchozím obdobným nabídkám 
učiněným v Polsku vyznívá příznivěji. Nabídková cena představuje prémii ve výši 110 % 
oproti upisovací ceně v červnu 2009 a 43 % vůči ceně, za kterou v březnu 2010 získaly 
polské penzijní fondy 46,7 % akcií společnosti Bogdanka od polského ministerstva financí. 
Kromě toho tato nabídková cena představuje prémii ve výši 26 %, respektive 31 % 
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k váženému průměru kurzu akcií Bogdanky na varšavské burze za tříměsíční, resp. 
šestiměsíční období do 4. října 2010, konkrétně tedy vůči kurzům 80,13 PLN a 77,16 PLN. 

NWR rovněž zaznamenala prohlášení odborů Bogdanky vydané 18. října 2010 a připojené k 
dnešnímu prohlášení vedení Bogdanky. Společnost NWR odpověděla na otázky vznesené 
v prohlášení odborů samostatným dopisem zaslaným přímo odborářům Bogdanky 20. října 
2010. 

 
O společnosti NWR 
NWR je předním středoevropským producentem uhlí a koksu. Společnost produkuje kvalitní 
koksovatelné a energetické uhlí pro ocelárenský a energetický průmysl ve střední Evropě 
prostřednictvím své dceřiné společnosti OKD, a.s. (OKD), největší černouhelné těžební 
společnosti v České republice. Koksárenská dceřiná společnosti NWR, OKK Koksovny, a.s. 
(OKK), je největším producentem slévárenského koksu v Evropě. Společnost k 1. lednu 
2010 disponovala zásobami uhlí ve výši 407 milionů tun. Se svou strategickou polohou ve 
střední Evropě dodává NWR své produkty předním společnostem v regionu, včetně firem 
jako jsou Arcelor Mittal Steel, ČEZ, Dalkia, Moravia Steel, U.S. Steel, Verbund a Voestalpine. 
Společnost NWR má své sídlo v Nizozemsku a zaměstnává více než 18 800 osob (včetně 
smluvních zaměstnanců) pod vedením manažerského týmu světové úrovně a správní rady 
s globálními i regionálními zkušenostmi. 

V současné době NWR těží uhlí v České republice a věnuje se dvěma rozvojovým projektům 
na jihu Polska, Debiensko a Morcinek, na které dohlíží polská pobočka NWR KARBONIA Sp. 
z o.o. (Karbonia). 

Tržní kapitalizace společnosti NWR dosahuje výše přibližně 2,3 miliardy EUR (ke 4. říjnu 
2010) a je kotována na burzách cenných papírů v Londýně, Praze a Varšavě. 

Společnost NWR oznámila 5. října svůj záměr provést reinkorporovat se do Velké Británie. 
Společnost věří, že tento krok jí umožní kvalifikovat se pro zařazení do indexu FTSE. K této 
otázce byla zpracována studie proveditelnosti, na jejímž základě – potvrdí-li to případné další 
analýzy a budou splněny příslušné regulatorní, daňové a další povinnosti – by reinkorporace 
mohla proběhnout v první polovině roku 2011. Zamýšlená reinkorporace NWR do Velké 
Británii nebude mít vliv na sídlo společnosti Bogdanka. 

 

Informace o společnosti Bogdanka 
Společnost Bogdanka, registrovaná v Polsku a kotovaná na varšavské burze, je jednou 
z největších černouhelných těžebních společností v Polsku a jednou z předních společností 
na místním trhu producentů energetického uhlí. Důl Bogdanka je jedním z nákladově 
nejefektivnějších černouhelných dolů v Polsku a v regionu střední Evropy. 

Společnost Bogdanka prodává své uhlí především průmyslovým odběratelům a firmám 
z energetického sektoru ve východním a severovýchodním Polsku (společnosti Elektrownia 
Kozienice S.A., Elektrownia Połaniec S.A., Zakłady Azotowe Puławy S.A., Elektrownia 
Ostrołęka S.A.). Bogdanka s těmito odběrateli uzavírá jak krátkodobé, tak dlouhodobé 
smlouvy. V roce 2009 dosáhla produkce společnosti Bogdanka výše 5.2 milionu tun uhlí, což 
představovalo přibližně 7 % celkového objemu vytěženého uhlí v Polsku a 11 % tržního 
podílu v dodávkách uhlí do polských elektráren. 
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Těžební oblast společnosti Bogdanka je rozdělena do tří revírů: Bogdanka, Nadrybie a 
Stefanów. Na základě současných odhadů rezerv se předpokládá, že produkce zůstane 
zachována do roku 2034. Důl Bogdanka by měl rozšířit stávající těžební oblasti tak, aby 
zahrnovaly zásoby černého uhlí, které by mohly životnost dolu významně prodloužit. 

Nejvýznamnějším rozvojovým projektem společnosti Bogdanka je investice do důlního pole 
Stefanow, která by měla do roku 2014 vést ke zvýšení roční produkce dolu ze současných 
cca 5,5 milionu tun na přibližně 11 milionů tun. 

Podle dosavadních znalostí Společnosti jsou Mirosław Taras, předseda Správní rady 
společnosti Bogdanka, Waldemar Bernaciak, místopředseda Správní rady zodpovědný za 
obchod a logistiku, Zbigniew Stopa, místopředseda Správní rady zodpovědný za provoz a 
technologii, a Krystyna Borkowska, místopředsedkyně Správní rady a hlavní účetní 
zodpovědná za hospodaření a finance společnosti, klíčovými osobami pro provoz 
společnosti Bogdanka. 

Za rok skončený 31. prosince 2009 dosáhla společnost Bogdanka příjmů z prodeje ve výši 
1 118 milionů PLN (přibližně 280 milionů EUR), EBITDA ve výši 368 milionů PLN (přibližně 
92 milionů EUR) a čistého zisku ve výši 191 milionů PLN (přibližně 48 milionů EUR). K 31. 
prosinci 2009 dosahovala hodnota aktiv společnosti Bogdanka výše 2,470 miliardy PLN 
(přibližně 618 milionů EUR).1

 

 

 

 

Upozornění ohledně prohlášení vztahujících se k budoucnosti 
Některá vyjádření v tomto dokumentu nejsou historickými fakt, ale jedná se o vyjádření k 
budoucím událostem. Vyhlídky NWR, jeho plány, finanční pozice a obchodní strategie, jakož 
i vyjádření týkající se kapitálových zdrojů, odhadů či předpokladů nákladů budoucích 
projektů nebo provozních výsledků mohou být vyjádřeními a předpověďmi budoucích 
událostí. Tato vyjádření a předpovědi budoucích událostí mohou být rozpoznatelná 
používáním například následujících pojmů: „moci“, „očekávat“, „zamýšlet“, „odhadovat“, 
„předpokládat“, „plánovat“, „předvídat“, „bude“, „by mohl“, „věřit“ či „pokračovat“ anebo 
antonymy těchto pojmů, jejich variacemi, synonymy anebo podobnou terminologií. Tento 
dokument rovněž obsahuje vyjádření k budoucím událostem, která se týkají navrhované 
akvizice Bogdanky, včetně prohlášení ohledně očekávaného časového harmonogramu 
dokončení navrhované akvizice (které je mimo jiné podmíněno souhlasem akcionářů NWR a 
obdržením příslušných regulatorních schválení) a očekávaných důsledků navrhované 
akvizice na mimo jiné produktivitu, provozní efektivitu a zisk spojené skupiny v důsledku této 
akvizice. Ačkoli je NWR přesvědčeno, že očekávání v těchto vyjádřeních k budoucím 
událostem jsou plně odůvodněná, nemůže poskytnout jakoukoli záruku, že se tato očekávání 
ukáží jako správná. Tato vyjádření k budoucím událostem implikují značné množství rizik, 
nejistot a dalších skutečností, které mohou způsobit, že skutečné výsledky budou materiálně 
odlišné od těch výslovně nebo implicitně uvedených v těchto vyjádření k budoucím 
událostem, jelikož se vztahují k událostem a závisí na okolnostech, které mohou být mimo 
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schopnost NWR tyto události a okolnosti předvídat nebo ovlivnit či kontrolovat. Vyjádření k 
budoucím událostem nepředstavují jakoukoli záruku budoucích výsledků. 

Informace obsažené v našich názorech, které jsou zde uvedeny, mohou obsahovat nebo být 
založeny na informacích, které byly převzaty či odvozeny z veřejně přístupných zdrojů a 
které nebyly nezávisle ověřeny. Zejména, NWR nemá v současné době přístup k jakýmkoli 
finančním nebo jiným informacím o skupině Bogdanka a tudíž jsou veškeré informace o 
skupině Bogdanka založeny na informacích zveřejněných pouze skupinou Bogdanka a pro 
účely tohoto dokumentu, nebyly připomínkovány ani verifikovány ze strany Bogdanky nebo 
managementu skupiny Bogdanka, ani verifikovány ze strany NWR nebo členů managementu 
NWR. Nejsou učiněna žádná prohlášení ani záruky ohledně přesnosti, kompletnosti či 
spolehlivosti informací. Na toto oznámení nelze spoléhat ani jej považovat za doporučení či 
predikci ze strany NWR. 

Tento dokument neobsahuje ani nezakládá nabídku k prodeji či pokus nabídky ke koupi či 
úpisu jakýchkoli cenných papírů v USA nebo v jakékoli jiné jurisdikci. 

Tento dokument není nabídkou cenných papírů ke koupi v USA. Cenné papíry Společnosti 
nemohou být nabízeny či prodávány v USA bez příslušné registrace, popř. bez využití 
příslušné výjimky z této registrace. Jakékoli veřejná nabídka cenných papírů v USA musí být 
učiněna prostřednictvím publikace prospektu, který obsahuje podrobné informace o 
Společnosti a jejím managementu, jakož i finančních výkazů. V členských státech 
Evropského hospodářského prostoru bude jakákoli nabídka cenných papírů emitovaných 
Společností určena osobám, které jsou „kvalifikovanými investory“ ve smyslu ustanovení 
článku 2(1)(e) směrnice o prospektu (směrnice č. 2003/71/EC) a dalším osobám, jimž mohou 
být cenné papíry nabízeny bez povinnosti uveřejnit prospekt anebo po schválení a publikaci 
prospektu, pokud to vyžaduje příslušná právní úprava. 
J.P.Morgan Cazenove i Citi mají povolení a podlehají regulaci ze strany regulátora 
finančního trhu ve Velké Británii (the Financial Services Authority), jednají v zájmu 
Společnosti a nikoho jiného ve spojení s Nabídkou a nebudou tak odpovídat jakékoli jiné 
osobě než Společnosti za poskytnutí ochrany jejím klientům ani za poskytnutí jakékoli rady 
ve vztahu k jakékoli problematice stanovené v tomto dokumentu.   

 

- Konec - 

 
 
Pro další informace prosím kontaktujte: 
 
New World Resources N.V. 
 

Oddělení vztahů s investory 
Agnes Blanco Querido    Radek Němeček 
Tel: +31 20 570 2270     Tel: +31 20 570 2244 
Email: ablanco@nwrgroup.eu   Email: rnemecek@nwrgroup.eu 
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Korporátní komunikace 
Petra Mašínová 
Tel: +31 65 476 4119 
Email: pmasinova@nwrgroup.eu 
 
Webové stránky: www.newworldresources.eu 
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 Hodnoty v eurech vycházejí ze směnného kurzu EUR/PLN 0,2502 (šestiměsíční průměrný směnný kurz za období mezi 1. 
lednem a 30. červnem 2010). Tato sazba byla použita pouze pro ilustrační účely. 
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Tomasz Rozek     Anna Lentowicz 
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