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Balamara podpisuje Porozumienie o Warunkach
Finansowania na kwotę 104 milionów USD dla
pokrycia kosztów realizacji Projektu Nowa Ruda
Budowa nowoczesnego zakładu górniczego w Nowej Rudzie przybliża się o kolejny znaczący
krok, w związku z dzisiejszym podpisaniem Umowy o Warunkach Finansowania z grupą finansową ze
Zjednoczonego Królestwa- Broughton Capital Group (zwaną dalej „Broughton”). Broughton posiada
przeszło szesnastoletnie doświadczenie w finansowaniu projektów na całym świecie,
a w ostatnim czasie jej Zarząd wyraził wysokie zainteresowanie we wspieraniu projektów węglowych
Grupy Balamara w ich fazie rozwojowej.
Pośród warunków wspomnianej Umowy znalazł się zapis o ustalonej stałej cenie sprzedaży
węgla oraz warunek uprzedniego posiadania koncesji na wydobycie i innych pozwoleń umożliwiających
wydobycie węgla ze złoża Nowa Ruda, wydawanych przez Rząd RP. Planuje się, że zaproponowana
umowa pożyczki zostanie udzielona w transzach na sześć lat, co pozwoli Grupie Balamara na
przeprowadzenie budowy zakładu w okresie pierwszych dwóch do trzech lat, a następnie pełną spłatę
kosztów budowy w pozostałych trzech latach po rozpoczęciu wydobycia węgla.
Derek Lenartowicz- Prezes Wykonawczy Grupy Balamara powiedział - ‘Obecnie trwają
przygotowania do fazy konstrukcji zakładu w Nowej Rudzie- po uzyskaniu koncesji na wydobycie oraz
pozwoleń administracyjnych będziemy gotowi by niezwłocznie rozpocząć prace nad budową kopalni
Nowa Ruda. Cały zespół Balamary ściśle współpracuje z lokalnym samorządem celem zapewnienia
pomyślnej realizacji Projektu, a w chwili obecnej ze zniecierpliwieniem wyczekujemy momentu, w
którym będziemy mogli wraz z lokalną społecznością Nowej Rudy wspólnie cieszyć się z rozpoczęcia
faktycznej realizacji Projektu. Jesteśmy tym samym niezmiernie wdzięczni za wszelkie okazane nam
wsparcie i przychylność, jakie do tej pory otrzymaliśmy, zarówno od samorządów lokalnych, jak i
mieszkańców.’
Dodał też: ‘Broughton był silnie zainteresowany inwestowaniem w Polsce,
i jesteśmy niezmiernie wdzięczni za wykazane zaufanie i wsparcie dla obu naszych polskich projektów
węglowych. Oczekujemy, że dzięki długoterminowej umowie sprzedaży po stałej cenie ok. połowy
przewidywanego wydobycia z Nowej Rudy, koniecznej do spełnienia warunków niniejszego pakietu
finansowego, Balamara wciąż będzie miała możliwość zyskać na wysokiej cenie węgla koksującego w
perspektywie do 2024 roku. Jest to dla nas niezwykle ciekawy czas, i nie możemy się doczekać
rozpoczęcia prac.’

