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Amsterdam, 20. června 2011 
 
 

 
Představenstvo New World Resources schválilo projekt Debiensko 

 
 
Společnost New World Resources Plc („NWR“ nebo „Společnost“), jeden z předních 
středoevropských producentů černého uhlí a koksu, dnes oznámila, že její 
představenstvo odsouhlasilo projekt Debiensko („Projekt“). Rozhodnutí vychází 
z podrobné studie proveditelnosti („Studie“) a obsáhlého vnitřního přezkoumání 
Projektu, jakož i z celkového posouzení situace na trhu. 
 
NWR získala v roce 2008 těžební licenci platnou 50 let, která Společnost opravňuje 
k těžbě uhlí v lokalitě Debiensko. Licence umožňuje Společnosti zahájit práce na 
Projektu okamžitě, a tak NWR může započít výstavbu před koncem roku 2011. V roce 
2010 NWR požádala o dodatek k těžební licenci, který by Společnost opravňoval 
k těžbě dalších uhelných slojí v lokalitě Debiensko. Schválení tohoto dodatku se 
očekává do poloviny roku 2012 po dokončení posouzení dopadů na životní prostředí. 
 
Podrobná studie proveditelnosti zahrnovala celou škálu studií vypracovaných 
zahraničními i místními odborníky v oblastech povrchové infrastruktury, úpraven uhlí,  
úpadnic a šachet, modelování zásob, plánu těžby a příslušenství pro železniční 
nakládku. Rovněž byla zahájena příprava detailní technické dokumentace Projektu, 
jejíž dokončení je plánováno na konec března 2012. 
 
Hlavní parametry Projektu dle Studie: 
 
Zásoby 190 mil. tun 
Průměrná roční produkce 2 mil. tun ročně 
Časový plán První vytěžené uhlí v roce 2017 a plný 

výkon těžby krátce poté 
Vstup do dolu Dvě úpadnice plus dvě existující šachty 
Předpokládaný počet porubů 3 v provozu, 1 záložní 
Investiční výdaje na rozvoj (CAPEX) 411 mil. EUR 
Předprodukční provozní náklady spojené 
se stávající infrastrukturou 

133 mil. EUR 

Předpokládaný produktový mix 7/8 koksovatelné uhlí a 1/8 energetické 
uhlí 

Předpokládaná kvalita koksovatelného 
uhlí 

2/3 hard coking coal a 1/3 semi-soft 
coking coal 

 
Vzhledem k tomu, že Debiensko je existujícím dolem, zahrnuje Projekt předprodukční 
provozní náklady, které není možné pokrýt výnosy. Tyto provozní náklady zahrnují 
údržbu stávajících šachet a důlních děl, provozování a údržbu elektroinstalací a 
zařízení pro čerpání vod a větrání dolu. 
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Investiční náklady na rozvoj zahrnují pořízení veškerého důlního zařízení nezbytného 
k náběhu na plnou provozní kapacitu. Očekává se, že výše investičních nákladů v roce 
2011 dosáhne 50 mil. EUR. Tato částka bude zahrnovat především náklady na detailní 
technickou dokumentaci, nákup pozemků, provozování stávající infrastruktury a 
zahájení výstavby první úpadnice. 
 
NWR plánuje financovat Projekt kombinací cash flow ze stávajících činností a dluhu. 
 
Provozní ředitel NWR Ján Fabián byl pověřen dohledem nad Projektem a bude 
představenstvu Společnosti podávat informace ohledně postupu Projektu. 
 
NWR věří, že evropský trh s koksovatelným uhlím zůstane lukrativní i v dalších letech 
vzhledem k předpokládanému růstu produkce oceli v regionu. Předseda 
představenstva NWR Mike Salamon k tomu dodal: „Po důsledném procesu rozvoje 
jsme nyní v pozici, kdy můžeme odstartovat  projekt Debiensko. Odráží to naši jistotu 
v kvalitu tohoto aktiva a dlouhodobou sílu trhů s koksovatelným uhlím. Jedná se o 
významný okamžik v růstu a rozvoji NWR jako společnosti, který zároveň dokládá naše 
odhodlání investovat do rozvoje našich činností v Polsku.“ 
 
Vedení společnosti NWR uskuteční v pátek 24. června 2011, v 15:00 
středoevropského času konferenční hovor pro analytiky, během něhož bude diskutovat 
některé technické stránky Projektu. 
 
Živý audio přenos této prezentace bude zároveň k dispozici na stránkách společnosti 
NWR na adrese www.newworldresources.eu. 
 
Údaje pro připojení k hovoru: 
Nizozemsko      +31 (0)20 201 5468 
Spojené království a zbytek Evropy   +44 (0)20 71362054 
USA       +1 718 247 0880 
 
Ověřovací kód: 4034774# 
 
Pro více informací, prosím, kontaktujte: 
Vztahy s investory      Korporátní komunikace 
Tel: +31 20 570 2270     Tel: +31 65 476 4119 
Email: ir@nwrgroup.eu    Email: pmasinova@nwrgroup.eu 
 
Webové stránky: www.newworldresources.eu 
 
O NWR 
NWR je jedním z předních producentů černého uhlí a koksu ve střední Evropě. 
Společnost vyrábí kvalitní koksovatelné a energetické uhlí pro ocelářský a energetický 
sektor ve střední Evropě prostřednictvím dceřiné společnosti OKD, a. s. („OKD“), 
největší těžební společnosti černého uhlí v České republice. Další dceřiná společnost 
společnosti NWR – OKK Koksovny, a. s. (dále jen „OKK“) je největším evropským 
producentem slévárenského koksu. NWR má v současnosti dva rozvojové projekty 
v Polsku – Debiensko a Morcinek, které tvoří součást strategie růstu NWR v regionu. 
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NWR je společností zařazenou do indexu FTSE 250, kotovanou na burzách cenných 
papírů v Londýně, Praze a Varšavě. 
 
 
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, mezi něž mimo jiné patří „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 závisejí 
na okolnostech, které v budoucnosti mohou, ale nemusejí 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 či 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 tvrzení založeno, pokud by to nevyžadoval platný zákon. 

 


