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Amsterdam, 23. srpna 2012 

 
New World Resources 

Neauditované předběžné výsledky za první pololetí roku 2012 

 
New World Resources Plc (dále jen „NWR“ nebo „Společnost“) dnes oznámila své 
hospodářské výsledky za první pololetí roku 2012. 

Hlavní finanční údaje za první pololetí 2012 

 Výnosy ve výši 694 mil. EUR, pokles o 17 % 

 Náklady těžby ve výši 80 EUR/t, pokles o 2 % 

 EBITDA ve výši 158 mil. EUR, pokles o 37 % 

 Čistý zisk ve výši 35 mil. EUR 

 Základní zisk na akcii 0,12 EUR 

 Mezitímní dividenda ve výši 0,06 EUR na akcii druhu A 

 Výše čistého dluhu 472 mil. EUR 

 Žádné významné dluhy splatné v krátkodobém horizontu 

Hlavní provozní údaje za první pololetí 2012 

 Těžba uhlí dosáhla 5,8 mil. tun a externí prodeje uhlí činily 4,8 mil. tun (55 % z toho 
uhlí koksovatelné) 

 Produkce koksu dosáhla výše 349 tis. tun a externí prodeje činily 303 tis. tun 

 Koeficient úrazovosti LTIFR1 se snížil o 1 % oproti roku 2011 na hodnotu 7,56 

 Rozšiřování dolu Karviná pokračuje podle plánu 

 Probíhá přezkoumání projektu Dębieńsko – výsledky koncem roku 

Výhled pro rok 2012 

 Cíl těžby uhlí se mírně zvýšil na 11,0 až 11,1 mil. tun 

 Cíl produkce koksu zůstává ve výši 700 tis. tun 

 Cíle externích prodejů uhlí a koksu ve výši 10,3–10,4 mil. tun (uhlí), resp. 600 tis. 
tun (koksu) 

 Externí prodeje uhlí v předpokládaném poměru 48 % koksovatelného uhlí a 52 % 
energetického uhlí 

                                                
1 Koeficient úrazovosti (LTIFR) představuje počet hlášených zranění v provozech společnosti NWR po nejméně třídenní 
pracovní neschopnosti dělený celkovým počtem odpracovaných hodin vyjádřeným v milionech hodin. Údaj zahrnuje 
smluvní zaměstnance. 
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 Ceny koksovatelného uhlí a koksu pro 3. čtvrtletí sjednány na úrovni 129 EUR/t, 
resp. 294 EUR/t 

 Očekávané náklady těžby na tunu meziročně na stejné úrovni, při konstantním 
směnném kurzu 

 Předpokládané investiční výdaje ve výši 210–220 mil. EUR 

Komentář předsedy představenstva 

I přes slibný začátek roku 2012 se podmínky na regionálním trhu v průběhu roku 
stávaly čím dál náročnějšími. Převládající strukturální potíže zemí eurozóny nadále 
negativně ovlivňovaly náladu na trzích, což vedlo ke zpomalení regionálního trhu 
s ocelí. V celosvětovém měřítku se projevuje převis nabídky na trhu s koksovatelným 
uhlím, což vede k pádům spotových cen. 

Na tomto pozadí jsou výsledky NWR za první pololetí roku dobré, jelikož se nám 
podařilo vyvážit dopady cenových tlaků zlepšením produktového mixu, výší produkce 
a striktní kontrolou nákladů. V polovině roku tak můžeme vykázat nezměněné provozní 
náklady v místní měně, což je dobrý výsledek s ohledem jak na sílící cenové tlaky 
působící na celý obor, tak na zvyšující se průměrnou hloubku, ve které v našich dolech 
těžíme. 

Poté, co byla v červnu 2012 nastavena referenční cena nejkvalitnějšího tvrdého 
koksovatelného uhlí, se světové spotové ceny koksovatelného uhlí pohybují 
po klesající trajektorii. Tento trend byl v našem regionu ještě zesílen velikostí nabídky 
poloměkkého koksovatelného uhlí. Rozdíl mezi referenční cenou nejkvalitnějšího 
tvrdého koksovatelného uhlí a vývojem spotových cen koksovatelného uhlí nižších 
kategorií se tak ještě zvětšil, což vedlo k částečnému odpoutání vývoje regionálních 
cen od čtvrtletní mezinárodní referenční ceny prémiového tvrdého koksovatelného uhlí. 
A v důsledku toho je nedávno oznámená kombinace průměrů různých kvalitativních 
kategorií koksovatelného uhlí ve výši 129 EUR za tunu sjednaná pro třetí čtvrtletí mírně 
nad průměrnou cenou realizovanou ve druhém čtvrtletí ve výši 127 EUR za tunu. 

Naše ceny dodávek energetického uhlí jsou sjednány pevně na celý rok v průměrné 
výši 74 EUR za tunu, což znamená navýšení o 11 % oproti předcházejícímu roku. 
Ke konci roku předpokládáme zvyšování objemu prodeje energetického uhlí v souladu 
s obvyklými sezonními trendy. 

Naše ceny sjednané pro dodávky koksu ve 3. čtvrtletí zůstaly v porovnání 
s předcházejícím čtvrtletím zhruba nezměněny na úrovni 294 EUR za tunu, přičemž 
v kvalitativním mixu přetrvává vysoký podíl slévárenského koksu. To je pro výrobce 
komoditního koksu, mezi něž NWR patří, s ohledem na stagnující evropský trh 
s koksem dobrý výsledek. 

Naše knihy objednávek jsou pro druhé pololetí roku 2012 naplněné a pro rok 2012 nyní 
předpokládáme těžbu ve výši 11,0 až 11,1 mil. tun uhlí, s externími prodeji ve výši 10,3 
až 10,4 mil. tun. To bude znamenat pokles skladových zásob ke konci roku na úroveň 
500–600 tis. tun. Kromě toho nadále naplňujeme plán externích prodejů uhlí se 
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zlepšeným kvalitativním mixem, s předpokládaným podílem externích prodejů 
koksovatelného uhlí ve výši 48 % za celý rok 2012 oproti 44 % v loňském roce. 

V současné době probíhá důkladné přezkoumání projektu Dębieńsko. Tento proces 
zabere několik měsíců. Jak jsme oznámili v květnu, přezkoumání projektu je vyvoláno 
změnou vodohospodářské situace a inflačními tlaky na polském trhu důlních 
stavebních prací. Vzhledem k tomu, že přezkoumání představuje značně rozsáhlý 
proces, není možné sdělovat v jeho průběhu jakékoli dílčí výstupy. Očekáváme, 
že další informace poskytneme trhu v závěru roku. 

Co se týká stávajících provozů, projekt rozšíření dolu Karviná, kterým získáme přístup 
k dalším 30 mil. tun tvrdého koksovatelného uhlí do roku 2017, pokračuje podle plánu. 

V průběhu prvního pololetí tohoto roku jsme vydali svou první zprávu o udržitelném 
rozvoji, která podtrhuje náš závazek dodávat uhlí a koks bezpečně a dlouhodobě 
udržitelným způsobem, a to i přes množství obtíží způsobovaných pokračující 
ekonomickou krizí. 

Náš koeficient úrazovosti nadále klesá a v současnosti činí 7,56. Nadále se tak 
soustředíme na náš cíl dosáhnout do roku 2015 hodnoty LTIFR pod 5. Bohužel, i přes 
veškerou naši snahu, si nároky hlubinné těžby uhlí od počátku roku vyžádaly životy tří 
našich kolegů. Tato skutečnost jen zdůrazňuje, proč je pro nás bezpečnost nejvyšší 
prioritou. 

Ačkoli jsme si dobře vědomi nepříznivých podmínek v našem regionu v krátkodobém 
horizontu, základy pro středně- a dlouhodobý výhled na našem cílovém trhu zůstávají 
beze změn. Jsme tak i nadále přesvědčeni o správnosti našeho podnikatelského 
modelu. Dlouhodobé vztahy NWR s odběrateli v regionu podtrhují naši pozici na trhu. 
Kromě toho rozšiřující se zaměření našich odběratelů na specializované produkty 
z oceli s vysokou přidanou hodnotou (jako jsou díly pro automobilový průmysl, pro 
stavby vysokorychlostních železnic a pro specializované strojírenství) zvyšuje 
konkurenceschopnost regionálního ocelářského průmyslu, který je naším hlavním 
odběratelským trhem. 

Díky dobrým výsledkům v prvním pololetí roku a vzhledem k přijatelnému 
krátkodobému výhledu je mi potěšením jménem představenstva Společnosti oznámit 
výplatu mezitímní dividendy ve výši 0,06 EUR na akcii, v souladu s dividendovou 
politikou NWR vyplácet 50 % čistého zisku v průběhu ekonomického cyklu. 

Již jsme oznámili, že v říjnu tohoto roku se výkonným předsedou představenstva NWR 
stane pan Gareth Penny a je nám potěšením přivítat jej ve vedení Společnosti. Těším 
se na naši vzájemnou spolupráci, která nás čeká v nadcházejících týdnech tak, 
abychom společně zajistili plynulé předání vedení Společnosti. Za posledních pět let 
se NWR proměnila v těžaře světové třídy v oboru hlubinné těžby uhlí a je v nejlepší 
kondici, aby mohla pokračovat v další fázi svého rozvoje, nyní již pod vedením Garetha 
Pennyho. 

Mike Salamon, předseda představenstva NWR 
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Vybrané konsolidované finanční a provozní údaje 

(v mil. EUR, není-li uvedeno jinak) 
1. pol. 

2012 
1. pol. 

2011 rozdíl 
 

Výnosy 694 840 (17 %)  

EBITDA 158 250 (37 %)  

Provozní zisk 71 161 (56 %)  

Zisk za období 35 87 (60 %)  
Základní zisk na akcii druhu A 
(v EUR) 0,12 0,32 (62 %)  

     

Celková aktiva 2 333 2 296 2 %  

Hotovost a peněžní ekvivalenty 452 443 2 %  

Čistý dluh 472 401 18 %  

Čistý pracovní kapitál 131 112 17 %  

     

Čisté provozní cash flow  60 121 (50 %)  

Investiční výdaje 123 105 17 %  

     

Celkový počet zaměstnanců vč. 
Smluvních 17 899 18 046 (1 %)  

Koeficient úrazovosti 7,56 7,20 5 %  

 

Výnosy Společnosti byly v prvním pololetí roku 2012 o 146 mil. EUR nižší než 
ve stejném období roku 2011, především v důsledku nižších cen koksovatelného uhlí. 
Nižší objem externích prodejů uhlí byl vyvážen zlepšením kvalitativního mixu (s vyšším 
podílem koksovatelného uhlí v prodejním mixu.) 

Nižší náklady a zvýšení zásob v prvním pololetí roku 2012 částečně vyvážily dopady 
nižších cen uhlí a koksu na ukazatel EBITDA Společnosti. Jeho hodnota dosáhla 
ve sledovaném období 158 mil. EUR, což představuje pokles o 92 mil. EUR 
ve srovnání s prvním pololetím roku 2011. Odpisy a amortizace vyjádřené v českých 
korunách zůstaly meziročně beze změny, čímž bylo umožněno dosažení provozního 
zisku ve výši 71 mil. EUR ve sledovaném období. 

Čisté finanční výdaje se ve sledovaném období snížily v důsledku nižší čisté kurzové 
ztráty a vyššího čistého zisku z přecenění derivátů ve srovnání s prvním pololetím roku 
2011. Zisk před zdaněním dosáhl výše 48 mil. EUR, což je hodnota o 72 mil. EUR nižší 
než v prvním pololetí 2011. 

Efektivní daňová sazba Společnosti zůstala beze změny ve výši 29 % a konsolidovaný 
zisk NWR po zdanění dosáhl ve sledovaném období výše 35 mil. EUR, což 
představuje pokles o 52 mil. EUR ve srovnání s prvním pololetím roku 2011. Základní 
zisk na akcii druhu A za první pololetí roku dosáhl 0,12 EUR. 

Hodnota provozního cash flow dosáhla před změnami v pracovním kapitálu výše 161 
mil. EUR, tedy o 67 mil. EUR méně než v první polovině roku 2011, zejména 
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v důsledku nižších výnosů. Změny pracovního kapitálu znamenaly pokles o 32 mil. 
EUR především v důsledku navýšení zásob. Provozní cash flow před zdaněním 
a úroky tak činilo 129 mil. EUR. Hodnota čistého provozního cash flow za první pololetí 
roku 2012 po započtení úroků (32 mil. EUR) a daně z příjmu (37 mil. EUR) dosáhla 60 
mil. EUR, tedy o 61 mil. EUR méně než v prvním pololetí 2011. 

Celkové investiční výdaje za první pololetí roku 2012 činily 123 mil. EUR. V této 
hodnotě jsou zahrnuty investiční výdaje na údržbu jak v segmentu těžby uhlí, tak 
v segmentu produkce koksu, obnovu důlního vybavení, vertikální i horizontální 
otvírkové činnosti, investiční výdaje do bezpečnosti a 5 mil. EUR vynaložených 
na projekt Dębieńsko. Po zbytek roku 2012 se pro Dębieńsko neplánují další investiční 
výdaje vzhledem k probíhajícímu přezkumu projektu. Pro celý rok 2012 Společnost 
vyhradila na investiční výdaje částku 210 až 220 mil. EUR. 

V květnu tohoto roku vyplatila Společnost majitelům akcií druhu A konečnou dividendu 
v celkové výši 19 mil. EUR. Společnost rovněž uhradila 7 mil. EUR úvěru od ECA. 
Objem hotovosti a peněžních ekvivalentů činil k 30. červnu 2012 452 mil. EUR, včetně 
prostředků RCF úvěru ve výši 100 mil. EUR. 

Hodnota čistého dluhu Společnosti činila k 30. červnu 2012 472 mil. EUR. Nejbližší 
splatnost významné části dluhu NWR nenastane před rokem 2015. V průběhu 
zbývající části roku 2012 budeme nadále bedlivě sledovat trhy tak, abychom mohli 
využívat vznikajících příležitostí k získání nových prostředků nebo k refinancování 
stávajícího dluhu. 

Dividenda 

Dividendovou politikou NWR je snaha rozdělovat přibližně 50 % konsolidovaného 
čistého zisku z příjmů těžební divize v průběhu ekonomického cyklu. V souladu s touto 
zásadou navrhuje představenstvo Společnosti mezitímní dividendu za první pololetí 
roku 2012 ve výši 0,06 EUR na akcii, která bude majitelům akcií druhu A vyplacena 
19. září 2012. 

Kromě stanovených výjimek a osvobození podléhá dividenda vyplácená Společností 
nizozemské srážkové dani ve výši 15 %. Tuto částku je Společnost povinna z výplaty 
strhnout a odvést nizozemským daňovým úřadům. Doporučujeme akcionářům poradit 
se s vlastními daňovými poradci ohledně konkrétních případných daňových dopadů 
výplaty jejich dividendy od NWR. 

NWR oznamuje dividendu v eurech. Akcionáři si mohou zvolit, zda si přejí dividendu 
obdržet v librách šterlinků, nebo v eurech. Pokud akcionář nevyjádří konkrétní volbu, 
bude se dividenda vyplácet v eurech. Výše dividendy k výplatě v librách šterlinků bude 
určena podle směnného kurzu k euru platnému ke dni 11. září 2012. 
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Časový rozpis pro mezitímní dividendu: 

Ex-dividend den pro burzy v Londýně, Praze a Varšavě 5. září 2012 
Rozhodný den (rozhodným časem je ukončení obchodování příslušné burzy) 7. září 2012 
Konec lhůty pro volbu měny 10. září 2012 
Fixace kurzu k euru a jeho vyhlášení 11. září 2012 
Datum výplaty 19. září 2012 

Další podrobnosti k výplatě dividendy, možnosti volby měny a příslušné formuláře jsou 
k dispozici na stránkách společnosti NWR (www.newworldresources.eu) nebo 
u registrářů Společnosti. 

Segment produkce uhlí 
 1. pol. 

2012 
1. pol. 

2011 rozdíl Ex-FX 

Výkaz zisků a ztrát 
(v mil. EUR)     

Výnosy 625 767 (19 %) (17 %) 

EBITDA 158 259 (39 %) (40 %) 

Provozní zisk 75 175 (57 %) (60 %) 

Produkce a prodej 
(v tis. tun)     

Produkce uhlí 5 779 5 832 (1 %)  

Prodej do koksárenského segmentu 273 302 (10 %)  

Externí prodeje 4 823 5 403 (11 %)  

Koksovatelné uhlí 2 671 2 394 12 %  

Energetické uhlí 2 152 3 009 (28 %)  

Zásoby ke konci období 996 374 166 %  

Průměrné realizované ceny2 
(v EUR/t)    

Koksovatelné uhlí 134 180 (26 %) (24 %) 

Energetické uhlí 73 65 12 % 14 % 

Náklady (v EUR/t)    
Náklady těžby na tunu3  80 82 (2 %) 1 % 

 

Celková produkce uhlí byla v prvním pololetí 2012 o 1 % nižší než ve stejném období 
roku 2011, přičemž externí prodeje uhlí byly v tomto srovnání nižší o 11 % v důsledku 
poklesu objemů energetického uhlí. Objem externích prodejů koksovatelného uhlí 
se meziročně zvýšil o 12 %. Celkové výnosy se v segmentu produkce uhlí snížily 
o 19 %, především v důsledku nižších cen koksovatelného uhlí a nižších objemů 
energetického uhlí. 

                                                
2 Konečné realizované ceny mohou být ovlivněny mnoha faktory, včetně avšak nikoliv výhradně kolísáním směnných 
kurzů, kvalitativními parametry uhlí, dobou dodávek uhlí v průběhu roku či pružnými ustanoveními jednotlivých smluv, 
a mohou se tak odlišovat od dříve oznámených průměrných cen pro dané období. Veškeré cenové výhledy pro rok 
2012 jsou založeny na směnném kurzu české koruny k euru ve výši 25 EUR/CZK. Ceny se uvádějí jako vážený průměr 
pro kvalitativní mix uhlí a uvádějí se v dodací paritě Ex works. 
3 Peněžní náklady těžby na tunu odrážejí provozní náklady vynaložené při těžbě koksovatelného i energetického uhlí. 
Nezahrnují náklady na přepravu, odpisy a amortizaci. 

http://www.newworldresources.eu/
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Externí prodeje koksovatelného uhlí tvořily v první polovině roku 2012 přibližně 
ze 49 % prodeje tvrdého koksovatelného uhlí (hard coking coal, se středním obsahem 
prchavé hořlaviny), ze 44 % prodeje poloměkkého koksovatelného uhlí (semi-soft 
coking coal) a ze 7 % prodeje PCI koksovatelného uhlí (PCI coking coal). Prodeje 
energetického uhlí ve stejném období tvořily přibližně ze 78 % prodeje energetického 
uhlí a z 22 % prodeje proplástku. 

Peněžní náklady těžby na tunu zůstaly v prvním pololetí roku 2012 ve srovnání 
se stejným obdobím roku 2011 při vyjádření v českých korunách beze změny, 
v souladu se zveřejněným předpokladem Společnosti. Všechny hlavní nákladové 
kategorie zůstaly bezpečně pod kontrolou. 

Segment produkce uhlí vytvořil ve sledovaném období EBITDA ve výši 158 mil. EUR, 
což představuje pokles o 39 % ve srovnání s prvním pololetím 2011, v důsledku 
nižších výnosů. 

Výhled – segment produkce uhlí 

Jak již bylo dříve oznámeno, průměrná sjednaná cena koksovatelného uhlí na dodávky 
ve třetím čtvrtletí roku 2012 činí 129 EUR za tunu, což znamená zvýšení o 2 % 
ve srovnání s cenami realizovanými ve druhém čtvrtletí roku 2012. Tato průměrná cena 
vychází z předpokládaného kvalitativního mixu prodeje koksovatelného uhlí ve třetím 
čtvrtletí 2012 sestávajícího se přibližně ze 48 % z prodejů tvrdého koksovatelného uhlí 
(hard coking coal, se středním obsahem prchavé hořlaviny), ze 46 % z prodejů 
poloměkkého koksovatelného uhlí (semi-soft coking coal) a ze 7 % z prodejů PCI 
koksovatelného uhlí (PCI coking coal). Průměrná cena sjednaná na dodávky 
energetického uhlí v roce 2012 činí 74 EUR za tunu, což znamená nárůst o 11 % ve 
srovnání s průměrnou cenou realizovanou v roce 2011. Tato průměrná cena vychází 
z předpokládaného kvalitativního mixu pro rok 2012, který tvoří přibližně z 82 % 
prodeje energetického uhlí a z 18 % prodeje proplástku. 

NWR nyní předpokládá pro celý rok 2012 produkci uhlí v rozmezí mezi 11,0 mil. tun 
až 11,1 mil. tun a externí prodeje v objemu mezi 10,3 mil. tun až 10,4 mil. tun. Jak již 
bylo oznámeno, předpokládá se, že produktový mix externích prodejů bude v roce 
2012 tvořen přibližně ze 48 % prodeji koksovatelného uhlí a z 52 % prodeji 
energetického uhlí. 

NWR nadále předpokládá, že náklady těžby na tunu zůstanou v roce 2012 
po vyloučení vlivů kurzových výkyvů zhruba na stejné úrovni. 
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Segment produkce koksu 

 1. pol. 
2012 

1. pol. 
2011 rozdíl Ex-FX 

Výkaz zisků a ztrát 
(v mil. EUR)     

Výnosy 109 135 (19 %) (19 %) 

EBITDA 6 9 (28 %) (51 %) 

Provozní zisk 3 4 (27 %) (84 %) 

Produkce a prodej 
(v tis. tun)     

Produkce koksu 349 400 (13 %)  

Prodej koksu 303 321 (6 %)  

Zásoby ke konci období 166 78 113 %  

Průměrné realizované ceny4 
(v EUR/t)    

Koks 304 361 (16 %) (15 %) 

Náklady    
Náklady koksování na tunu5 
(v EUR/t) 64 63 2 % 5 % 
Náklady na nákup uhlí6 (v mil. EUR) 65 95 (32 %) (30 %) 

 

Výnosy v segmentu produkce koksu se snížily o 19 % v důsledku poklesu objemu 
prodejů i cen v prvním pololetí 2012. Prodeje koksu byly v prvním pololetí tvořeny 
přibližně z 69 % prodeji slévárenského koksu, z 19 % prodeji vysokopecního koksu 
a z 12 % prodeji ostatních druhů koksu. 

Peněžní náklady na jednotku zpracovaného koksu se při konstantní měnové bázi 
zvýšily o 5 %, a to v důsledku 13% poklesu produkce. Vliv nižších výnosů na provozní 
výsledek byl potlačen nižšími cenami uhlí na vstupu, z interních i externích dodávek. 
Hodnota EBITDA v prvním pololetí 2012 dosáhla výše 6 mil. EUR, což je hodnota jen 
o 3 mil. EUR nižší než hodnota EBITDA dosažená ve stejném období roku 2011. 

Výhled – segment produkce koksu 

Jak již bylo dříve oznámeno, průměrná cena sjednaná na dodávky koksu ve třetím 
čtvrtletí 2012 činí 294 EUR za tunu, což představuje pokles o 1 % ve srovnání 
s průměrnou cenou realizovanou ve druhém čtvrtletí roku 2012. Tato průměrná cena 
vychází z předpokladu, že prodeje ve třetím čtvrtletí 2012 budou tvořeny přibližně 
z 67 % prodeji slévárenského koksu, ze 13 % prodeji vysokopecního koksu a z 20 % 
prodeji ostatních druhů koksu. 

                                                
4 Konečné realizované ceny mohou být ovlivněny mnoha faktory, včetně avšak nikoliv výhradně kolísáním směnných 
kurzů, kvalitativními parametry uhlí, dobou dodávek uhlí v průběhu roku či pružnými ustanoveními jednotlivých smluv, 
a mohou se tak odlišovat od dříve oznámených průměrných cen pro dané období. Veškeré cenové výhledy pro rok 
2012 jsou založeny na směnném kurzu české koruny k euru ve výši 25 EUR/CZK. Ceny se uvádějí jako vážený průměr 
pro kvalitativní mix uhlí a uvádějí se v dodací paritě Ex works. 
5 Peněžní náklady na tunu koksu odrážejí provozní náklady vynaložené při výrobě všech druhů koksu a nezahrnují 
vstupní cenu uhlí, náklady na přepravu, odpisy a amortizaci. 
6 Interní nákupy i nákupy od třetích stran. 
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NWR nadále předpokládá v roce 2012 produkci koksu ve výši 700 tis. tun a prodeje 
koksu ve výši 600 tis. tun. 

V roce 2012 se očekává zvýšení peněžních nákladů koksování na tunu při konstantní 
měnové bázi, a to v souladu s předpokládaným snížením objemu produkce. 

Prezentace pro analytiky k výsledkům za první pololetí roku 2012 

Vedení společnosti NWR uskuteční 23. srpna 2012 v 11.00 SEČ prezentaci pro 
analytiky a investory, během níž podrobněji představí finanční výsledky za sledované 
období. Prezentace se uskuteční v sídle londýnské burzy na adrese 10 Paternoster 
Square. 

Živý videopřenos bude rovněž k dispozici na stránkách Společnosti na adrese 
www.newworldresources.eu a záznam přenosu bude následně k dispozici v archivu 
na stránkách Společnosti. 

Údaje pro připojení k živému telefonátu: 

Velká Británie a zbytek Evropy  +44 (0) 3364 5381 
USA      +1 646 254 3360 
Česká republika (bezplatná linka)  800 701 229 
Polsko (bezplatná linka)   00 800 121 4330 
Nizozemsko     +31 (0) 20 713 2789 

Ověřovací kód     4072730 

Záznam prezentace bude k dispozici po dobu jednoho týdne na telefonním čísle: 
+44 (0) 20 3427 0598 (ověřovací kód: 4072730) 

Pro více informací, prosím, kontaktujte: 

Vztahy s investory    Korporátní komunikace 
Radek Němeček    Petra Mašínová 
Tel: +31 20 570 2244    Tel: +31 20 570 2229 
Email: rnemecek@nwrgroup.eu  Email: pmasinova@nwrgroup.eu 
 
Webové stránky: www.newworldresources.eu 

http://www.newworldresources.eu/
http://www.newworldresources.eu/
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O NWR 
Společnost New World Resources Plc 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 černouhelné těžební společností v České republice. Další dceřiná společnost NWR – 
OKK Koksovny, a. s. („OKK“) je největším evropským producentem slévárenského koksu. NWR 
má v současnosti několik rozvojových projektů v Polsku a v České republice, 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. 
 

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 rozvojových 
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 vyjádřeny, 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 konečné 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 Skupiny a po produktech jejích 
zákazníků; zásoby uhlí v dolech; životnost dolů Skupiny; produkce uhlí; trendy v uhelném 
průmyslu a podmínky na tuzemském i mezinárodním trhu s uhlím; rizika vyplývající z důlních 
provozů; budoucí rozvojové plány a kapitálové náklady; vztahy Skupiny 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 a 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 zveřejňovat jakékoli aktualizace 
nebo opravy 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. 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. 


