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New World Resources Plc chce prozkoumat  
ložisko černého uhlí u Frenštátu 

New World Resources Plc (dále jen „NWR“ nebo „Společnost“), jeden z předních 

středoevropských producentů černého uhlí a koksu, oznamuje záměr prozkoumat 

ložisko černého uhlí v lokalitě Dolu Frenštát (dále jen Důl“) v severovýchodní části 

České republiky, jehož odhadovaný objem zásob dosahuje přibližně 1,5 miliardy tun 

černého uhlí. 

 

Průzkum včetně jeho přípravy a závěrečného vyhodnocení by měl trvat zhruba čtyři 

roky. Poté NWR rozhodne o proveditelnosti rozvoje zdrojů v této lokalitě. 

 

Přestože NWR vlastní licenci k těžbě černého uhlí v dobývacím prostoru Dolu Frenštát, 

není ložisko zahrnuto do oficiálních zásob Společnosti klasifikovaných podle metodiky 

JORC. 
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Pro další informace se prosím obraťte: 

Vztahy s investory     Korporátní komunikace 

Tel: +31 20 570 2270     Tel: +31 20 570 2229 

Email: ir@nwrgroup.eu    Email: pr@nwrgroup.eu 

 

Internetové 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 
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 jsou součástí strategie růstu NWR v regionu. NWR je 
společností zařazenou do indexu FTSE 250, kotovanou na burzách cenných papírů v 
Londýně, Praze a Varšavě.  
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