V Amsterdamu, 18. listopadu 2013

Oběžník třídy 1 a oznámení o konání mimořádné valné hromady akcionářů
V návaznosti na oznámení společnosti New World Resources Plc (dále jen „NWR“ nebo
„Společnost“) z 27. září 2013 oznamuje společnost NWR, že akcionářům NWR zasílá
Oběžník akcionářů třídy 1 (dále jen „Oběžník“) vztahující se k navrhovanému prodeji
společnosti OKK Koksovny, a.s. (dále jen „OKK“) (a souvisejících zásob koksu).
Oběžník obsahuje oznámení o svolání mimořádné valné hromady (dále jen „MVH“)
akcionářů NWR za účelem schválení navrhovaného prodeje. MVH se bude konat
4. prosince 2013 v 12:00 (středoevropského času) v kancelářích společnosti NWR
na adrese Jachthavenweg 109h, 1081 KM Amsterdam, Nizozemí.
Kopie Oběžníku a formulář plné moci k zastupování na valné hromadě budou k dispozici
v národním mechanismu ukládání regulovaných informací (National Storage Mechanism)
a budou
v nejbližší
době
dostupné
k
nahlédnutí
na
webové
stránce:
www.Hemscott.com/nsm.do.
Oběžník si budete moci v blízké době prohlédnout na webové stránce NWR
www.newworldresources.eu a k nahlédnutí je k dispozici také v obchodním sídle
Společnosti na adrese Hackwood Secretaries, One Silk Street, Londýn EC2Y 8HQ, Velká
Británie a v kanceláři Společnosti na adrese Jachthavenweg 109h, 1081 KM Amsterdam,
Nizozemí.
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O společnosti NWR:
Společnost New World Resources Plc je jedním z předních producentů černého uhlí
a koksu ve střední Evropě. Prostřednictvím své dceřiné společnosti OKD, a. s., která
je největší černouhelnou těžební společností v České republice, vyrábí společnost NWR
kvalitní koksovatelné a energetické uhlí pro ocelářský a energetický sektor ve střední
Evropě. Společnost OKK, koksárenská dceřiná společnost NWR, 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.
V roce 2013 Společnost oznámila svůj strategický plán získat do roku 2017 pozici
evropského lídra v těžbě a prodeji koksovatelného uhlí.
NWR je kótována na burzách cenných papírů v Londýně, Praze a Varšavě. Je zařazena do
indexu FTSE Small Cap.
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