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Aktuální informace o cenách pro rok 2010 
 

AMSTERDAM (14. dubna 2010) – Společnost New World Resources N.V. (dále jen „NWR“ 
nebo „Společnost“), přední středoevropský producent černého uhlí a koksu, dnes oznámila 
dosažení dohod s odběrateli o dodávkách koksovatelného uhlí na příštích 12 měsíců a 
dodávkách koksu na příští 3 měsíce. V souladu se strategií Společnosti těsněji sladit její 
kontraktační období s obvyklou praxí na mezinárodních trzích uhlí vycházejí dohody                       
o dodávkách koksovatelného uhlí pro rok 2010 převážně z japonského účetního roku („JFY”), 
přičemž část odbytu koksovatelného uhlí je nadále sjednávána čtvrtletně. 

NWR uzavřela dohody o prodeji 5,5 mil. tun koksovatelného uhlí externím zákazníkům 
na období od dubna 2010 do března 2011. Ceny pro přibližně 80 procent z těchto dodávek jsou 
stanoveny na období JFY 2010. Průměrná cena dodávek sjednaných na JFY 2010 je                  
cca 163 EUR za tunu, což představuje nárůst o 58 procent v porovnání s průměrnou cenou           
103 EUR za tunu realizovanou v prvním čtvrtletí roku 2010, a o 87 procent více než průměrné 
ceny v roce 2009. Ceny pro zbývajících 20 procent objemu prodejů budou sjednávány 
čtvrtletně. Průměrná sjednaná cena uhlí oceňovaného čtvrtletně ve druhém čtvrtletí činí 
přibližně 135 EUR za tunu, a jde převážně o poloměkké koksovatelné uhlí. Skutečná průměrná 
realizovaná cena a objem prodejů ve druhém čtvrtletí 2010 budou kombinací dohod uzavřených 
na období JFY 2010 a dohod pro druhé čtvrtletí roku 2010. 

Společnost rovněž dosáhla dohody o podmínkách pro prodej 338 tis. tun koksu v průběhu 
druhého čtvrtletí 2010 za průměrnou cenu 255 EUR za tunu, což představuje o 31 % více, než 
činila průměrná cena v prvním čtvrtletí (195 EUR) a o 71 % více než v roce 2009. NWR 
předpokládá, že vyjednávání cen koksu bude i po zbytek roku 2010 pokračovat na čtvrtletní 
bázi, tak jak tomu bylo doposud. 

Dohody o dodávkách energetického uhlí nedoznaly výraznějších změn a většina dohod je i 
nadále uzavřena na kalendářní rok. V roce 2010 NWR očekává prodej energetického uhlí 
externím zákazníkům v objemu přibližně 5,0 mil. tun. Sjednané ceny energetického uhlí pro 
kalendářní rok 2010 dosahují průměrné výše 65 EUR za tunu.1 

„Nárůst ceny koksovatelného uhlí a koksu o 87 %, respektive 71 % v porovnání s cenami roku 
2009, který jsme dnes oznámili, je velice potěšující a je jasnou známkou zvyšování poptávky po 
produkci společnosti New World Resources,” uvedl Mike Salamon, předseda představenstva 
NWR. „Náš posun ve vyjednávání o cenách tak, aby lépe odpovídalo širšímu mezinárodnímu 
rámci v obchodu s našimi komoditami, je rovněž prokazatelně příznivý. Umožňuje nám těžit z 
pozitivních cenových trendů způsobených nerovnováhou v globální poptávce a nabídce po 
koksovatelném uhlí, jež byla vyvolána vyšší poptávkou na rozvojových trzích. Jsme odhodláni 

                                                
1 Všechny ceny uváděné v eurech vycházejí ze směnného kurzu 24,50 CZK/EUR. Ceny se uvádějí jako kombinace 
průměrů různých kvalitativních kategorií uhlí i koksu. NWR dále upozorňuje, že průměrné smluvní ceny dodávek jsou 
orientační, neboť je může ovlivňovat řada faktorů, včetně (avšak nejen výhradně) pohybů směnného kurzu, 
kvalitativního mixu, načasování dodávek, a pružných ustanovení jednotlivých smluv. Skutečná realizovaná cena za 
dané období se tak může od oznámené průměrné smluvní ceny lišit. 
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uplatňovat společně s našimi zákazníky toto nové aranžmá cenových jednání i v budoucnu,“ 
dodal Salamon. 

Další významné skute čnosti 

NWR se společně se svou dceřinou těžební společností OKD, a. s., (OKD) rozhodla navýšit 
produkci uhlí v roce 2010 na 11,5 mil. tun oproti dříve oznámeným 11 mil. tun, aby vyhověla 
rostoucí poptávce zákazníků. Cíl společnosti vyrobit 1 mil. tun koksu v roce 2010 zůstává 
nezměněn. 

NWR počátkem roku oznámila, že v roce 2010 předpokládá udržení celkových personálních 
nákladů  na úrovni roku 2009, při konstantním měnovém kurzu. Vzhledem ke zlepšení tržních 
podmínek a vyššímu cíli produkce Společnost zváží, za podmínky, že NWR a její dceřiné 
společnosti budou dosahovat svých finančních a provozních cílů, výplaty výkonnostních odměn 
zaměstnancům, což by vedlo ke zvýšení celkových personálních nákladů za letošní rok. 

NWR aktualizovala své odhady zásob. Celkové vytěžitelné zásoby Společnosti činily 
k 1. lednu 2010 celkem 407 mil. tun. 

Důl Výše zásob k 1. lednu 2010 
 (tis. tun)  

Karviná 97 069 

Darkov 44 207 

Paskov 26 085 

ČSM 50 137 

Debiensko 189 858 

Celkem 407 356 

 

NWR zveřejní své hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010 společně s dalšími 
informacemi o hospodaření Společnosti dne 19. května 2010. 

Mike Salamon, předseda představenstva, a Marek Jelínek, výkonný člen představenstva a 
finanční ředitel, se dnes, 14. dubna 2010, v 10.00 SEČ (9.00 BST) zúčastní telekonferenčního 
hovoru, na němž zodpoví otázky související s touto tiskovou zprávou. Živý přenos 
telekonference bude k dispozici online na webových stránkách NWR na internetové adrese 
www.newworldresources.eu. 

Pro připojení k telekonferenci volejte: 

Nizozemsko +31 (0) 20 708 5073 
Česká republika (bezplatná linka) 800 900 226 
Polsko (bezplatná linka) 00 800 121 2695 
Velká Británie a zbytek Evropy +44 (0) 203 003 2666 
USA +1 646 843 4608 

 

- Konec - 
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Pro další informace se obracejte na: 

 
New World Resources N.V. 
Oddělení vztahů s investory    Korporátní komunikace 
Tel: +31 20 570 2270     Tel: +420 225 282 163 
Email: ir@nwrgroup.eu    Email: petra.masinova@okd.cz 
 
Webové stránky: www.newworldresources.eu 
 
 

Omezení zodpov ědnosti a upozorn ění ohledn ě sdělení týkajících se budoucnosti a n ěkterých 
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. 


