
  
 

 

 

 

New World Resources 
Hospodářské výsledky za první pololetí roku 2009 

 

 

AMSTERDAM (19. srpna 2009) – Společnost New World Resources N. V. (dále jen 
„NWR“ nebo „Společnost“), přední středoevropský producent černého uhlí, oznamuje 
své hospodářské výsledky za první pololetí roku 2009. 

 

Hlavní údaje 

• Konsolidované výnosy 539 mil. EUR (484 mil. EUR z pokračujících činností) .1 

• Těžba uhlí meziročně poklesla o 17 % a výroba koksu o 40 %. 

• Prodeje se v červnu mírně zlepšily; v posledních týdnech zaznamenává 
Společnost nárůst objednávek. 

• Provozní náklady se meziročně snížily o 22 %. 

• EBITDA dosáhla 82 mil. EUR (76 mil. EUR z pokračujících činností)1, což 
odráží výrazně nižší ceny i prodeje uhlí a koksu. 

• Přepočtená ztráta na jednu akcii druhu A činí 0,16 EUR. 

• Volná hotovost ve výši 392 mil. EUR. 

• Podepsána dohoda s ECA2 o úvěru na financování druhé fáze programu 
POP 2010 ve výši 141 mil. EUR 

                                                

• Vybavení pořízené v rámci 1. fáze programu POP 2010 dosáhlo průměrného 
nárůstu produktivity na úrovni 117 % a také lepších ukazatelů bezpečnosti; 
druhá fáze programu pokračuje podle plánu. 

• Dále pokračuje zvyšování bezpečnosti – koeficient úrazovosti (LTIFR)3 
v důlních provozech se snížil o 11 %. 

• Vzhledem k nejistým tržním podmínkám nebude vyplacena předběžná 
dividenda. 

 

 
1  Bez segmentu energetiky. 
2 Export Credit Agency. 

3)  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 

„Podmínky na trhu byly po celou první polovinu letošního roku pro NWR těžké. Prudký 
pokles výroby oceli ve střední Evropě vedl ke snížení poptávky po našem 
koksovatelném uhlí i koksu. Podle IISI4 poklesla na našich trzích výroba oceli meziročně 
o 42 %. 
 
Výrobci oceli v našem regionu upřednostňovali v tomto období své vlastní koksovny, 
což negativně zasáhlo dodavatele koksu v tomto regionu, včetně NWR. To mělo za 
následek, že někteří výrobci koksu uzavřeli částečně nebo zcela své výrobní kapacity – 
v některých případech natrvalo – a vedlo to rovněž k velkému nárůstu skladových zásob 
koksu v regionu. Dlouhodobější důsledky budou vyžadovat podrobnější analýzu, neboť 
mohou znamenat podstatné změny pro budoucí toky koksovatelného uhlí a koksu 
v rámci regionu. Nevyhnutelně byly silně zasaženy rovněž koksárenské provozy NWR.  
 
Pozitivní stránkou je, že větší odolnost poptávky po energii během recese má za 
následek to, že prodej našeho energetického uhlí se drží lépe. 
 
Turbulentní tržní podmínky měly za následek podstatné snížení objemu prodeje 
a dosažených cen našeho koksovatelného uhlí a koksu, zatímco objemy 
u energetického uhlí se držely vysoko a dosažené ceny ve skutečnosti rostly. 
 
Konkrétně objem prodeje uhlí poklesl o 29 % a koksu o 53 %. To mělo samozřejmě za 
následek významné zvýšení zásob a došlo rovněž k revizi našich plánů produkce, 
přičemž těžba uhlí byla snížena o 17 % a výroba koksu o 40 %.  
 
Nižší objemy pochopitelně ohrožují jednotkové náklady a marže, proto jsme přijali 
přísná opatření ke snižování nákladů. Patří mezi ně omezování počtu pracovníků, a to 
jak agenturních, tak vlastních zaměstnanců, všeobecné snížení mezd, snížení nákladů 
na údržbu a rovněž snížení nákladů na těžební spotřební materiál. Díky tomu poklesly 
náklady v prvních šesti měsících ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku 
o 22 %, v důsledku čehož jsme nezaznamenali žádný nárůst v jednotkových nákladech 
produkce uhlí. 
 
I nadále investujeme do našeho programu POP 2010 zaměřeného na obnovu vybavení, 
přičemž 1. fáze vykazuje podstatný nárůst produktivity a také zlepšení bezpečnosti. 
Druhá fáze programu probíhá podle plánu a v souladu s řízením našeho cash flow jsme 
podepsali úvěrovou dohodu s ECA na financování většiny investičních nákladů 
spojených s druhou fází – včetně těch, které již byly financovány z našich vlastních 
zdrojů v průběhu první poloviny roku 2009. 
 
V červnu představenstvo schválilo záměr společnosti NWR odprodat část společnosti 
zaměřenou na energetiku. Odpovídá to naší strategii zaměřovat se na naši hlavní 
činnost, tedy těžbu uhlí a výrobu koksu, a také snaze posílit naši bilanci.  
 
Hlavní trhy NWR začínají vykazovat některé příznaky oživení. Objemy prodejů od 
června rostou a naše zásoby se tím pádem začaly snižovat, poté co v dubnu tohoto 
roku dosáhly maxima.  
 
I přes tyto povzbudivé signály si nejsme jisti, zda je toto oživení projevem zvyšující se 
koncové poptávky, nebo jde jen o obnovu skladových zásob, takže v krátkodobém 
výhledu zůstáváme opatrní. Proto jsme v zájmu zachování flexibility naší rozvahy zrušili 

                                                 
4 International Iron and Steel Institute 
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výplatu předběžné dividendy. 
 
Ačkoli tržní podmínky zůstávají nestálé, věříme, že dlouhodobý výhled sektoru je 
pozitivní. I nadále se zaměřujeme na kontrolu nákladů, optimalizaci cash-flow 
a rozvážné řízení v zájmu další udržitelnosti našeho podnikání.“ 

Mike Salamon, předseda představenstva NWR 

 

 

Vybrané finanční a provozní údaje 

(v tisících EUR, pokud není uvedeno jinak) 
1. pololetí 

2009 
1. pololetí 

2008 Rozdíl 
Výnosy(1) 484 371 926 953 (442 582) (48 %) 
Provozní zisk(1) 359 265 441 (265 082) (100 %) 
Zisk před zdaněním(1) (37 384) 249 228 (286 612)  
Zisk za účetní období (41 440) 189 105 (230 545)  
  
EBITDA 82 460 355 795 (273 335) (77 %) 
EBITDA z pokračujících činností(1) 76 057 349 957 (273 900) (78 %) 
     
Celková aktiva 2 143 589 2 617 019 (473 430) (18 %) 
Provozní cash-flow – čisté (26 882) 240 293 (267 175)  
Dluh – čistý 620 647 414 882 205 765 (50 %) 
Provozní kapitál – čistý 155 459 65 790 89 669 136 % 
Investiční výdaje 151 544 101 858 49 686 49 % 
     
Přepočtený výnos na akcii (2) (v EUR) (0,16) 0,71 (0,87)  
      
Objem prodeje uhlí a koksu(3) 4 510 6 549 (2 039) (31 %) 
Celková produkce uhlí(3) 5 514 6 677 (1 163) (17 %) 
Zásoby uhlí(3) 1 126 326 800 246 % 
Zásoby koksu(3) 212 16 196 1225 % 
Průměrný počet zaměstnanců(4) 19 406 21 353 (1 947) (9 %) 
Úrazová četnost (LTIFR) – OKD(5) 11,44 12,82 (11 %) 
Četnost úrazů s následkem ztráty času 
Úrazová četnost (LTIFR) –  OKK(6) 4,33 4,17 4% 

 
(1) Z pokračujících činností, tj. bez obchodu s elektřinou 
(2) Přepočtený podle stávajícího počtu akcií, viz také pasáž Výnos na akcii 
(3) V tisících tun 
(4) Včetně smluvních pracovníků 
(5) Společnost OKD je dceřinou společností NWR 
(6) Společnost OKK je dceřinou společností NWR 

 
 

Upozornění: výše uvedené hlavní finanční údaje za 1. pololetí 2009 a 1. pololetí 2008 
jsou přepočteny tak, aby nezahrnovaly výsledky segmentu energetiky (obchod 
s energiemi), jenž je nyní ve finančních výkazech prezentován jako ukončovaná činnost 
(podrobnosti viz Condensed consolidated interim financial statements for the six-month 
period ended 30 June 2009). 

 



 

Přehled výsledků 

Horší podmínky na trhu a pokles poptávky po oceli vedly v prvním pololetí roku 2009 
k významně nižším prodejům. Výnosy společnosti poklesly o 48 %, a to především 
vinou snížení cen a objemů prodeje koksovatelného uhlí a koksu. 

Provozní náklady se v prvním pololetí 2009 ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 
snížily o 22 %, a to většinou díky opatřením ke snižování nákladů zavedeným 
v příslušném období roku 2009. 

EBITDA z  pokračujících činností za první pololetí 2009 ve výši 76 mil. EUR představuje 
pokles o 78 % ve srovnání s 350 mil. EUR dosaženými ve stejném období roku 2008. 
EBITDA marže z  pokračujících činností poklesla v prvním pololetí 2009 na 16 % oproti 
38 % v prvním pololetí 2008. Přepočtená ztráta na akcii druhu A ve výši 0,16 EUR 
odráží podstatný pokles výnosů v tomto období.  

 

Objem výroby a prodeje 

Celková produkce za první pololetí 2009 poklesla ve srovnání se stejným obdobím roku 
2008 o 17 %. Čisté prodeje se vinou nižšího odběru některých zákazníků na počátku 
tohoto roku snížily o 29 %, což zároveň vedlo k výraznému nárůstu skladových zásob 
v prvním pololetí tohoto roku. Úroveň skladových zásob se, poté, co dosáhla vrcholu 
v dubnu tohoto roku, koncem tohoto období začala snižovat, a to vlivem snížených 
výrobních cílů oznámených společně s výsledky za první čtvrtletí. 

Ukazatele výkonnosti – uhlí (tis. tun)   Rozdíl 

 
1. pololetí  

2009 
1. pololetí  

2008  % 
Těžba uhlí 5 514 6 677 (1 163) (17 %) 
Prodej OKK (417) (526) 109 (21 %) 
Prodej NWR Energy (31) 0 (31) - 
Vlastní spotřeba (17) (48) 31 (65 %) 
Tržby z prodeje celoroční produkce 5 049 6 103 (1 054) (17 %) 
Tvorba zásob (835) (175) (660) 377 % 
Čisté tržby celkem 4 214 5 928 (1 714) (29 %) 
  z toho     
Koksovatelné uhlí 2 097 3 491 (1 394) (40 %) 
Energetické uhlí 2 117 2 437 (320) (13 %) 
Skladové zásoby ke konci období 1 126 326 800 246 % 
 
Přímým důsledkem slabší poptávky byl pokles výroby koksu ve srovnání se stejným 
obdobím roku 2008 o 40 %. Prodej koksu v prvním pololetí 2009 poklesl ve srovnání se 
stejným obdobím roku 2008 o 53 %. Zásoby koksu dosáhly svého vrcholu v květnu 
a poté se koncem období snížily, přičemž jsme zaznamenali známky nárůstu poptávky. 

 

Indikátory výkonnosti – koks  
(tis. tun)   Rozdíl 

1. pololetí 
2009 

1. pololetí 
2008  % 

Výroba koksu 400 662 (262) (40 %) 
Prodej koksu 295 621 (326) (53 %) 
Skladové zásoby ke konci období 212 16 196 1 225 % 
 
 

 



 

Ceny 

(EUR/t)  Rozdíl 

Cena  
1. pololetí 

2009 
1. pololetí 

2008  % 
Koksovatelné uhlí 95 129 (34) (26 %) 
Energetické uhlí 75 65 10 15 % 
Koks 158 295 (137) (46 %) 
 
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 

Provozní náklady pokračujících činností poklesly v prvním pololetí 2009 ve srovnání 
se stejným obdobím roku 2008 o 22 %, respektive o 16 %, pokud vyloučíme vliv 
znehodnocení české koruny. 

(tis. EUR) 1. pololetí 
2009 

1. pololetí 
2008 Rozdíl % rozdíl 

% rozdíl 
Ex-FX 

Spotřeba materiálu a energie 145 100 185 336 (40 236) (22 %) (16 %) 
Služby 128 588 169 905 (41 317) (24 %) (18 %) 
Osobní náklady 178 633 227 121 (48 488) (21 %) (15 %) 
Náklady celkem 452 321 582 362 (130 041) (22 %) (16 %) 

Poznámka: Pouze z pokračujících činností. Segment obchodu s elektřinou je klasifikován  
a prezentován jako ukončovaná činnost (viz pasáž Energetická aktiva). 

Společnost NWR uskutečnila v prvním pololetí 2009 řadu opatření ke snižování 
nákladů s cílem zmírnit předpokládaný pokles výnosů v tomto období. Mezi tato 
opatření patří snížení celkového počtu zaměstnanců o 9 % v prvním pololetí 2009 ve 
srovnání s prvním pololetím 2008 doprovázené celkovým snížením mezd vedoucím 
k 21% úspoře osobních nákladů. Další kroky ke snížení nákladů vedly k 25% poklesu 
nákladů na agenturní pracovníky, a to díky 13% omezení jednotkových nákladů na 
směny stejně jako 14% poklesu počtu směn; 28% snížení nákladů na údržbu; 17% 
poklesu nákladů na těžební materiál a 82% snížení spotřeby polského uhlí, neboť 
jsme polské uhlí pro výrobu koksu z větší části nahradili uhlím vlastním. 

NWR se i nadále snaží snižovat všechny nákladové kategorie a očekává, že všechny 
nákladové položky vyjma spotřeby energie vykáží za celý rok 2009 pokles oproti 
celoročním hodnotám roku 2008. 

 

Náklady těžby (na tunu) 

(EUR) 1. pololetí 
2009 

1. pololetí 
2008 Rozdíl % rozdíl 

% rozdíl 
Ex-FX 

Hotovostní náklady na Peněžní 
náklady na tunu* 72 72 0 0 8 % 
* jen OKD 

I přes významný pokles produkce 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 údaji o hlavních položkách tak, jak 
jsou uvedeny v konsolidované finanční zprávě vydávané společností za každé 
čtvrtletí. 

 

Náklady na zpracování tuny koksu 

(EUR) 1. pololetí 
2009 

1. pololetí 
2008 Rozdíl % rozdíl 

% rozdíl 
Ex-FX 

Peněžní náklady na tunu* 95 49 46 94 % 109 % 
* jen OKK 

Nárůst jednotkových nákladů u zpracování koksu odráží především revidované 
produkční cíle, z nichž vyplývá 40% snížení produkce ve srovnání se stejným 
obdobím roku 2008, stejně jako výplaty odstupného ve výši 5 milionů eur 
v souvislosti s uzavíráním koksovny Šverma. 

 

Energetická aktiva 

V souladu s naší dříve zveřejněnou strategií schválilo představenstvo Společnosti 
záměr odprodeje energetických provozů tvořených společnostmi NWR Energy, a. s., 
NWR Energetyka PL, Sp. z o. o., a CZECH-KARBON, s. r. o. 

Z tohoto důvodu jsou aktiva a závazky energetických podniků klasifikovány jako 
„určené k prodeji“ a údaje spojené s obchodováním elektřinou jsou ve finančních 
výkazech prezentovány jako „ukončovaná činnost“ (podrobněji viz Condensed 
consolidated interim financial statements for the six-month period ended 30 June 
2009). 

 

Program optimalizace produktivity 2010 (POP 2010) 

Všech pět sad stěnovacích porubových komplexů z první fáze programu POP 2010 
je plně funkčních. V prvním pololetí 2009 jsme zaznamenali podstatné zlepšení 
úrovně produktivity. 

VÝSLEDKY TĚŽBY ZA 1. POLOLETÍ 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 

Lazy – vysoké sloje 2 318 80,48 
ČSA – střední sloje 1 984 4 101 34,26 90,84 Důl 

Karviná 
Lazy – nízké sloje (pluh) 308 540 3,6 10,71 

Důl Darkov – vysoké sloje 1 489 5 275 24,44 86,89 
Důl ČSA – střední sloje 1 268 2 926 24,04 66,60 

 

 



 

Kromě toho byl do provozu uveden první komplex nového vybavení z druhé fáze 
programu a další by měl být uveden do provozu na konci srpna 2009. 

 

Financování POP 2010 

Společnost NWR uzavřela dohodu o úvěru s garancí ECA na přibližně 141 mil. EUR 
pro financování druhé fáze kapitálového investičního programu POP 2010. Tento 
úvěr pokryje větší část předpokládaných investičních výdajů spojených s programem 
POP 2010, včetně části financované v průběhu 1. pololetí 2009 z vlastních volných 
zdrojů Společnosti. 

Společnost v současnosti pracuje na dokončení úvěrové dokumentace;  další 
informace k transakci budou poskytnuty v nebližší době. 

 

Program optimalizace koksoven (COP 2010) 

Obnova baterie č. 8 koksovny Svoboda pokračuje podle plánu, stejně jako přípravné 
práce pro výstavbu nové baterie č. 10.  

V květnu 2009 oznámila společnost své rozhodnutí uzavřít svou koksovnu Šverma, 
a to v reakci na sníženou poptávku po koksu zaznamenanou v prvním pololetí 2009. 
Přesné načasování bude uskutečněno v souladu s podmínkami na trhu. 

Po plné implementaci programu COP 2010 bude koksovna Svoboda schopna vyrobit 
850 tisíc tun vysokopecního i slévárenského koksu ročně při snížených nákladech na 
tunu a s menším ekologickým dopadem. Tento objem produkce bude flexibilní 
z hlediska celé škály stupňů a kvality, což dále přispěje ke zlepšení výkonnosti 
a produktivity. 

 

Polské projekty 

Externí poradenská společnost J. T. Boyd dokončila studii proveditelnosti pro lokalitu 
Dębiensko vycházející z údajů o zásobách uhlí uvedených v platné těžební licenci. 
Všechny technické a ekonomické závěry studie nyní analyzují specialisté našich 
společností NWR KARBONIA, Sp. z o. o., a OKD, a. s.  

Na základě nedávného ujištění ze strany příslušných polských orgánů, že stávající 
povolení k těžbě může být rozšířeno tak, aby zahrnovalo i další zásoby uložené 
v nižších hloubkách, které nebyly zahrnuty ve studii proveditelnosti od J. T. Boyd, 
připravuje nyní NWR alternativní plán rozvoje dolu. Tento variantní plán již zohlední 
dodatečně identifikované zásoby, přičemž snahou je, aby veškeré technické 
a dokumentační procesy byly dokončeny do konce letošního roku. 

Po dokončení alternativního plánu bude společnost schopna rozhodnout 
o nejpraktičtější a z hlediska nákladů nejefektivnější metodě rozvoje dolu, která bude 
následně podrobněji rozpracována. 

 

 



 

Zdraví a bezpečnost 

Zdraví a bezpečnost pracovníků je pro NWR prioritou, proto se Společnost neustále 
snaží o zlepšování pracovních podmínek ve všech svých provozech. Během prvních 
šesti měsíců roku 2009 došlo ke snížení četnosti úrazů vyjádřené koeficientem 
LTIFR v OKD o 11 % na hodnotu 11,44 ke konci června ve srovnání s hodnotou 
12,82 dosaženou o rok dříve. 

V OKK ukazatel úrazovosti lehce vzrostl, a to ze 4,17 v 1. pololetí 2008 na 4,33 
v 1. pololetí 2009. 

Bohužel, i přes celkový zlepšující se trend bezpečnosti zahynuli při výkonu povolání 
během prvních sedmi měsíců roku 2009 čtyři naši pracovníci (dva z nich v dolech 
a dva agenturní zaměstnanci v koksovnách). NWR se i nadále snaží dosahovat 
všech svých cílů v oblasti bezpečnosti. 

 

Směnné kurzy 

V prvním pololetí 2009 ztratila česká koruna vůči euru oproti stejnému období roku 
2008 přibližně 8 % své hodnoty. 

V prvním čtvrtletí roku 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 41 % své budoucí expozice a, v závislosti na 
podmínkách trhu, očekává dosažení 70% cíle ke konci roku. 

 

Cash-flow 

V prvním pololetí 2009 činilo čisté provozní cash-flow 27 mil. EUR ve srovnání se 
240 mil. EUR ve stejném období roku 2008. Tento pokles čistého provozního 
cash-flow je převážně zaviněn nižšími výnosy vyplývajícími z nižších cen a objemů 
prodeje uhlí a koksu. 

 

Dividenda 

V reakci na komplikované ekonomické a tržní podmínky, negativní čistý zisk 
a dosaženou úroveň cash-flow v prvním pololetí roku 2009, a s ohledem na 
přetrvávající nejistý výhled pro zbytek roku nebude v zájmu ochrany hotovosti 
vyplácena předběžná dividenda. 

Představenstvo se i nadále hlásí ke své dividendové politice vyplácet dividendu ve 
výši přibližně 50 % konsolidovaného čistého ročního zisku napříč obchodním cyklem. 

 

 



 

Likvidita a zdroje kapitálu 

K 30. červnu 2009 dosáhl čistý dluh Společnosti 621 mil. EUR, přičemž až do roku 
2012 není potřebné žádné podstatné refinancování. 

Volná nevázaná hotovost vzrostla na 392 mil. EUR. Koš pro omezené platby, jak je 
definován podmínkami dluhopisu, dosahuje v současnosti přibližně hodnoty 165 mil. 
EUR. 

Další informace o koši pro omezené platby naleznete v pasáži Likvidita a zdroje 
kapitálu v dokumentu Operating and Financial Review for the six-month period ended 
30 June 2009. 

 

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. Veškeré další investiční výdaje byly 
začátkem tohoto roku odloženy, což mělo za výsledek omezení plánovaného 
ukazatele CAPEX za celý rok 2009 z 289 mil. EUR na 234 mil. EUR. 

NWR zároveň nadále průběžně vyhodnocuje implementaci svých investičních 
záměrů s cílem soustředit se na stěžejní projekty a zajistit optimální načasování a 
zlepšení peněžních toků. 

CAPEX  
(mil. EUR) 

1. pololetí 
2008 

1. pololetí  
2009 

Rozpočet  
2009 

POP 2010 55 74 116 
OKD 39 59 87 
OKK 8 15 21 
Projekty v Polsku - 0,5 5 
Jiné  - 3 4 
CELKEM 102 152 234 

 
 

Corporate Governance 

Dne 25. března rezignoval na svou funkci v představenstvu NWR Christiaan Norval, 
a to z důvodu konfliktu zájmů. 

Dne 28. dubna 2009 se konala řádná valná hromada akcionářů NWR, na níž byla 
schválena všechna rozhodnutí, včetně jmenování Kostyantina Zhevaga členem 
představenstva Společnosti. 

Dne 20. května 2009 vydala společnost NWR celkem 266 490 akcií druhu A pěti 
nezávislým členům představenstva jako součást jejich odměny tak, jak je popsáno 
v prospektu emitenta pro IPO a ve Výroční zprávě za rok 2008. 

Dne 24. června schválilo představenstvo poskytnutí opcí některým oprávněným 
zaměstnancům společnosti, a to podle Akciového opčního programu pro členy 
představenstva, vrcholový management a klíčové zaměstnance, jak je popsán ve 
Zprávě o odměňování za rok 2008. Celkem bylo poskytnuto 3 325 762 opcí v celkové 

 



 

hodnotě 3 691 595 GBP (přibližně 4 344 269 EUR). Opce lze uplatnit po uplynutí 
tříletého období za podmínky dosažení stanovených výkonnostních kritérií. 
Realizační cena jedné opce je 2,8285 GBP.  

Dne 30. června rezignoval na svou funkci v představenstvu společnosti Alex T. 
Krueger, a to poté, co First Reserve Corporation odprodala svůj nepřímý podíl 
v NWR. Alex T. Krueger je výkonným ředitelem First Reserve Corporation. 

Dne 10. června 2009 informovala společnost RPG Partners Limited („RPG 
Partners“), jež je většinovým akcionářem Společnosti, společnost NWR o uzavření 
dohody mezi mj. RPG Industries SE (nepřímá dceřiná společnost RPG Partners, 
„RPGI“), RPG Partners, American Metals & Coal International, Inc. („AMCI“) a First 
Reserve Corporation („First Reserve“), na jejímž základě AMCI a First Reserve 
převádějí své podíly v RPGI. V důsledku toho nemají AMCI a First Reserve nadále 
žádný podíl v RPGI a tato společnost je nyní ze sta procent nepřímo vlastněna RPG 
Partners. RPG Partners dále informovala NWR, že RPGI převedla 168 274 654 akcií 
druhu A společnosti NWR (představujících přibližně 63,72 % všech vydaných akcií 
druhu A a přibližně 63,72 % hlasovacích práv spojených s akciemi druhu A) na svou 
stoprocentní dceřinou společnost BXR Mining B. V. („BXRM“). Bez ohledu na výše 
uvedené změny ve struktuře má RPG Partners i nadále stejný podíl akcií druhu A 
jako dříve, přičemž jej vykonává nepřímo prostřednictvím Bakala Crossroads Group 
Limited (stoprocentně vlastněná dceřiná společnost RPG Partners), RPGI a BXRM. 

Dne 16. srpna 2009 neočekávaně zemřel člen představenstva Společnosti Milan 
Jelinek. Pan Jelinek působil v představenstvu NWR od roku 2006, byl také od roku 
2005 členem představenstva společnosti OKD. 

 

Výhled  

První polovina roku 2009 byla významně ovlivněna globálním ekonomickým 
zpomalením, které vedlo k výrazným poklesům ve výrobě oceli a následně pak 
i k významně nižší poptávce po koksovatelném uhlí a koksu. V tomto období 
zaznamenala společnost NWR 29% snížení objemu prodejů uhlí a 53% snížení 
objemu prodejů koksu, což vedlo k významnému nárůstu skladových zásob. V tomto 
světle snížila společnost v květnu 2009 svůj plán produkce na úroveň cca 
10,5 milionu tun uhlí a 710 tisíc tun koksu. Mimo to zavedla Společnost další opatření 
pro snížení nákladů s cílem omezit dopady snížené poptávky po svých produktech.  
NWR snížila mj. počet zaměstnanců, celkovou výši mezd a nákladů na údržbu, což 
přispělo k úsporám provozních nákladů o 22 % dosaženým v prvním pololetí tohoto 
roku. 

Dle údajů IISI začala produkce oceli na hlavních trzích společnosti NWR počínaje 
dubnem vykazovat zlepšující se trend, přičemž jen v červnu 2009 vzrostla výroba 
oceli oproti předchozímu měsíci o 10 %. Spotové ceny koksovatelného uhlí a koksu 
na světových trzích se rovněž začaly zotavovat, zejména pod vlivem rostoucích cen 
v Číně. Asie si ve srovnání s Evropou a severní Amerikou vede dobře, je ale i nadále 
obtížné určit, do jaké míry z toho bude mít prospěch zbytek světa. 

V souladu s těmito trendy jsme zaznamenali u našich zákazníků známky toho, že se 
poptávka zlepšuje, přičemž NWR vykázala v posledních týdnech nárůst objednávek. 
Jelikož jsou však smluvní ceny veškerého našeho koksovatelného i energetického 
uhlí fixovány na celý rok 2009, jedinou komoditou, která může těžit z nárůstu cen, 
zůstává koks, který je v současnosti dodáván na základě krátkodobých dohod. 

 



 

Třebaže signály z trhu jsou povzbudivé, zůstává společnost NWR v odhadech pro 
zbytek roku opatrná. Je zatím příliš brzy soudit, zda je současný nárůst poptávky 
motivovaný obnovou skladových zásob udržitelný do budoucna a zda povede ke 
stabilní obnově sektoru oceli a poptávce po našich produktech. Ukáží-li se však tyto 
trendy jako udržitelné, pokusí se společnost NWR překročit nynější plán produkce. 
I když je současná situace na trhu nejistá, stojí si společnost NWR i nadále za svým 
pozitivním pohledem na dlouhodobý fundament uhelného sektoru. Proto společnost 
i nadále implementuje své strategie snižování nákladů a očekává, že dosáhne 
dalších úspor a vrátí se tak v druhé polovině roku k pozitivnímu provoznímu 
cash-flow a optimálnímu stavu skladových zásob. 

 

# # # 

 

Management a společnosti NWR uskuteční dnes, 19. srpna 2009, ve 12.00 
středoevropského letního času (11.00 britského letního času) v Londýně prezentaci 
pro analytiky a investory, během níž bude vrcholový management prezentovat 
finanční výsledky za uvedené období a odpovídat na otázky. 

Z prezentace bude k dispozici živý přenos na webových stránkách společnosti NWR 
www.newworldresources.eu.  

 

Telefonní čísla pro položení otázek živě:   

Nizozemí 020 708 5073 
České republika (bezplatné) 800 900 226 
Polsko (bezplatné) 00800 121 2695 
Velká Británie a zbytek Evropy +44 (0) 203 003 2666 
USA 1 646 843 4608 

 

 

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 budoucí výkonnosti. 

 

http://www.newworldresources.eu/


 

 

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; omezení z oblasti životního prostředí, měny a výměny 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. 

 

–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 milionů 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 
 
Korporátní komunikace 
 
Petra Masinova 
Tel: +420 225 282 163 
E-mail: petra.masinova@okd.cz 
 
Webové stránky: www.newworldresources.eu 
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