
 
 

 
 

Předsedou představenstva společnosti NWR  
se stane Mike Salamon  

 

Amsterodam, 18. července 2007 – Výhradní vlastník největší české těžební 
společnosti OKD a. s., společnost NWR, jmenovala s účinností od 1. září 
2007 do funkce předsedy představenstva společnosti Mika Salomona. 

Mike Salamon má rozsáhlé znalosti v oblasti mezinárodního důlního a 
těžebního průmyslu. Jeho pracovní kariéra pokrývá více jak 30 let, poslední 
z nichž strávil u BHP Billiton, největší světové společnosti v odvětví 
diverzifikovaných zdrojů.  

Jako zakládající člen představenstva Billiton plc. byl jedním ze čtyř vrcholných 
vedoucích pracovníků, kteří v roce 1997 uskutečnili primární emisi akcií (IPO)  
Billitonu na Londýnské burze. V roce 2001 se Billiton spojil se společností 
 BHP a tak vznikla společnost BHP Billiton. Pan Salamon připravil za 
společnost Billiton integraci předmětné fúze a řídil proces vlastního slučování 
jako prezident divize nerostů BHP Billiton.    

‘’S potěšením vítáme Mika v NWR“, řekl Zdeněk Bakala, člen představenstva 
NWR. „Jeho mimořádné mezinárodní zkušenosti jak v těžbě tak v obchodě 
zcela jistě povedou ke zvýšení hodnoty NWR,“ dodal.  

Mike Salamon zahájil svou kariéru v roce 1975 v Jižní Africe. Pracoval 
v hlubinném i povrchovém dobývání pro společnost De Beers a později pro 
divizi zlata společnosti Anglo-American. V roce 1981 nastoupil v divizi uhlí 
společnosti Shell a působil zde na poli projektů i obchodní činnosti.  
  
V roce 1985 nastoupil u společnosti Gencor Group, zpočátku jako vedoucí 
marketingu v oboru uhlí. V roce 1989 byl jmenován vrchním ředitelem divize 
uhlí společnosti Gencor, Trans-Natal Coal Corporation. V roce 1993 se stal 
předsedou představenstva Samancor Ltd.  (největší světový producent 
manganových a chromových rud a slitin), předsedou správní rady Columbus 
Stainless Steel a také předsedou představenstva Gencor.  
  
Později se stal zakládajícím členem představenstva Billiton plc a byl jedním ze 
čtyř vrcholných vedoucích pracovníků, kteří v roce 1997 uskutečnili primární 
emisi akcií (IPO) Billitonu na Londýnské burze v roce 1997. Pod jeho 
oborovou odpovědnost v Billitonu patřily aktivity společnosti v oboru niklu, 
chrómu, manganu, nerezoceli a titanu.   
  

Pokračování… 



Po schválení fúze Billitonu v roce 2001 s BHP, jejímž výsledkem byl vznik 
společnosti BHP Billiton, vypracoval pan Salamon plán předmětné integrace a 
pak také celý integrační proces řídil.  
 
V roce 2003 byl jmenován do funkce výkonného ředitele společností BHP 
Billiton plc a Limited a zároveň se stal prezidentem celé skupiny oboru 
neželezných kovů. Do jeho oborové odpovědnosti patřil hliník, měď a nikl – 
což zahrnovalo i aktiva nabytá zakoupením WMC, tehdy druhé největší 
australské těžební společnosti. Pan Salamon předsedal provoznímu výboru 
BHP Billiton, který měl za úkol dohled nad ochranou zdraví a bezpečnosti při 
práci, životní prostředí a vztahy skupiny s komunitou, dále služby investičních 
projektů, zajišťování nákupů a kvalitu provozu. Své působení završil v BHP 
Billiton v roce 2006 jako prezident společnosti, odpovědný za marketing 
skupiny, rozvoj podniku, technologii a průzkum. Odstoupil na výroční valné 
hromadě v říjnu 2006. 
 
Mike Salamon získal tituly BSc. v důlním inženýrství  University 
Witwatersrand, Johannesburg a MBA na  London Business School, University 
of London.  Od jihoafrického ministerstva dolů získal rovněž osvědčení 
způsobilosti pro funkci báňského vedoucího pracovníka a báňského 
inspektora. Pan Salamon se narodil v maďarské Budapešti v roce 1955. Je 
ženatý, má tři děti a v současnosti žije ve Spojeném království.    
 
  Poznámky pro editory: 
 

• New World Resources B.V., nizozemská společnost, jejíž jediným vlastníkem je 
společnost RPG Industries SE, evropská společnost se sídlem na Kypru. NWR je 
také jediným vlastníkem společností OKD, a. s., a OKD, Doprava, a. s.  

 

• RPG Industries SE je investiční společnost se zaměřením na střední a východní 
Evropu. Podíl 81 % v této společnosti vlastní společnost RPG Partners a zbývajících  
19 % vlastní nepřímo společnosti First Reserve Corporation a American Metals and 
Coal International, Inc.  

 

• RPG Partners – společnost vlastněná individuálními a institucionální investory, mezi 
nimi finančníkem a podnikatelem Zdeňkem Bakalou, a společností Crossroads 
Capital Investments, Inc., evropskou private equity společností se zaměřením na 
střední a východní Evropu. 

 

• First Reserve Corporation je americká private equity společnost specializující se na 
energetiku, která spravuje majetek v hodnotě 12,5 mld. USD.  

 

• American Metals and Coal International, Inc. je soukromá těžební a obchodní 
společnost s podíly na těžební podnicích ve Spojených státech amerických, Austrálii, 
Jižní Africe, Venezuele a Číně. 
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