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TISKOVÁ ZPRÁVA

New World Resources oznamuje zkrácení nabídkové lh%ty
a nov& termín stanovení nabídkové ceny a alokace
AMSTERDAM (29. dubna 2008) - Spole!nost New World Resources N. V. (dále jen „New World
Resources“, „NWR“ nebo „Spole!nost“), p"ední producent !erného uhlí v #eské republice a ve st"ední
Evrop$, oznamuje, %e se vzhledem k dosavadnímu p"íznivému pr&b$hu upisování v rámci nabídky
stávajících a nov'ch akcií druhu A rozhodla cel' proces úpisu zkrátit a urychlit stanovení Nabídkové ceny
a alokace akcií. Akcie Spole!nosti by m$ly b't kotovány na hlavních trzích Lond'nské burzy (LSE), Burzy
cenn'ch papír& Praha (BCPP) a Burzy cenn'ch papír& ve Var(av$ (GPW). „Na(í snahou bylo, aby se
akciemi NWR v Praze mohlo za!ít obchodovat ve stejn' den jako v Lond'n$,“ "ekl k tomu místop"edseda
p"edstavenstva NWR a zástupce prodávajícího akcioná"e Zden$k Bakala.
!

Upisovací období pro institucionální investory, které za'alo 23. dubna 2008, bude ukon'eno dne
2. kv(tna 2008 (namísto 7. kv(tna 2008); upisovací období pro drobné investory v !eské
republice, je) za'alo b()et 24. dubna 2008, potrvá nov( jen do 5. kv(tna 2008 do 15 hodin SEL!
(namísto p%vodního 6. kv(tna 2008); upisovací období pro drobné investory v Polsku za'íná
dnes, 29. dubna 2008, a bude ukon'eno dne 5. kv(tna 2008 v 15 h SEL! (namísto 6. kv(tna 2008);

!

P*edpokládá se, )e harmonogram klí'ov&ch krok% v rámci nabídky bude následující:
Událost

2008

Po!átek Upisovacího období pro drobné investory v Polsku

29. 4.

Konec Upisovacího období pro drobné investory v #R a Polsku

5. 5.

Oznámení Nabídkové ceny a alokace

6. 5.

Zahájení podmín$ného obchodování na LSE

(1)

Zahájení podmín$ného obchodování na BCPP

6. 5.
(1)

6. 5.

P"ijetí k obchodování a zahájení nepodmín$ného obchodování na LSE

9. 5.

P"ijetí k obchodování na BCPP

9. 5.

Vydání nov'ch akcií, úhrada a vypo"ádání

9. 5.

Zahájení nepodmín$ného obchodování na BCPP
P"ijetí k obchodování a zahájení nepodmín$ného obchodování na GPW

12. 5.
cca 12. 5.

Promítnutí úpisu do ú!t& v systému CREST (Tam, kde to je relevantní)
Kter!koli z termín" uveden!ch ve shora uvedeném harmonogramu m"#e doznat zm$ny
(1)

Pokud by nedo(lo k p"ijetí k obchodování, v(echny obchody uzav"ené v podmín$ném re%imu budou neplatné.
V(echny takto u!in$né obchody budou rizikem zú!astn$n'ch stran. Na Burze cenn'ch papír& ve Var(av$ re%im podmín$ného
obchodování neprobíhá.

9. 5.

Ostatní parametry ve*ejné nabídky (IPO) akcií z%stávají nezm(n(ny:
•

Cenové rozp(tí pro ve*ejnou nabídku (IPO) akcií druhu A spole'nosti New World Resources bylo
stanoveno na 10,75 GBP a) 13,25 GBP za jednu akcii druhu A;

!

Základní nabídku tvo*í a) 83 013 344 akcií druhu A, z nich) a) 69 513 344 ks bude prodáno
v(t+inov&m akcioná*em spole'nosti NWR, spole'ností RPG Industries SE, a a) 13 500 000 tvo*í
akcie nov( vydané NWR („Nabídka“);

!

Nabídka p*edstavuje celkem a) 31,5 % v+ech vydan&ch akcií NWR, s v&jimkou akcií, je) jsou
p*edm(tem Opce nav&+ení a je) mohou tvo*it dal+ích a) 15 % z nabízen&ch akcií druhu A;

!

Celkov& v&chozí rozsah nabídky (primární slo)ka a existující akcie p*ed Opcí nav&+ení) 'iní 892
mil. GBP a) 1,1 mld. GBP (p*ibli)n( 1,2 mld. a) 1,4 mld. EUR), co) odpovídá tr)ní kapitalizaci 2,8
a) 3,5 miliard GBP (p*ibli)n( 3,5 a) 4,4 miliard EUR);

!

Prospekt emitenta byl uve*ejn(n a nabídka zahájena 23. dubna 2008;

Dostupnost prospektu emitenta:
Elektronická verze prospektu emitenta je k dispozici zejména na webov'ch stránkách New World Resources
(www.newworldresources.eu), pro investory v #eské republice dále na stránkách www.brokerjet.cz,
www.csas.cz, www.csob.cz, www.patria.cz, www.patria-direct.cz a www.wood.cz a pro investory v Polsku na
www.ca-ib.pl. V'tisky prospektu lze získat v sídlech spole!ností New World Resources (Fred. Roeskestraat
123-3, 1076 EE, Amsterdam, Nizozemsko), Morgan Stanley & Co. International plc (25 Cabot Square Canary
Wharf, London E14 4QA, Spojené království), Goldman Sachs International (Peterborough Court, 133 Fleet
Street, London EC4A 2BB, Spojené království), JP Morgan Cazenove Limited (20 Moorgate, London EC2R
6DA, Spojené království) a v sídlech ostatních mana%er& emise a !esk'ch agent& prodeje, a to zdarma.
Dotazy:
New World Resources
Marek Jelínek
Jennifer Martin

Tel: +31 20 570 2210

Morgan Stanley
Gergely Voros
Katarina Kohlmayer
Peter Bacchus
Alastair Cochran

Tel: +44 207 425 8000

Goldman Sachs International
Richard Cormack
Klaus Umek
Philip Lindop

Tel: +44 207 774 1000

JPMorgan Cazenove
Charles Harman
Ian Hannam
Adam Brett
James Taylor

Tel: +44 20 7588 2828

Citigate Dewe Rogerson
Andrew Hey
Toby Moore
Kate Delahunty
Sandra Novakov

Tel: +44 20 7638 9571

Cook Communications
Joe Cook

Tel: + 420 602 683 230

Bison & Rose
Vladimír Bystrov

Tel: +31 20 570 2255

Tel. +420 777 130 788
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Toto oznámení ani jakákoli jeho kopie nesmí b!t p%ímo nebo nep%ímo p%ená&ena do nebo distribuována
USA, ji#ní Africe,Austrálii, Kanad$ nebo Japonsku. Tato zpráva není nabídkou ani netvo%í sou'ást nabídky
nebo v!zvy k prodeji, není snahou o získání jakékoli nabídky k nákupu a sama, #ádná její 'ást ani samotná
skute'nost, #e byla vydána, nevytvá%í základ ani nem"#e b!t spojována s jakoukoli smlouvou, a proto
Nabídka a &í%ení této zprávy a ostatních informací spojen!ch s kotací a Nabídkou m"#e b!t v n$kter!ch
zemích omezeno zákony a osoby, k nim# se tento dokument, nebo jiné zde zmi(ované informace, dostanou
by se s t$mito omezeními m$ly seznámit a %ídit se jimi. Nedodr#ení t$chto omezení m"#e b!t poru&ením
zákon" o cenn!ch papírech platn!ch v n$kter!ch z t$chto zemí.
S v!jimkou )eské republiky a Polska, kde probíhá nabídka drobn!m investor"m, je toto sd$lení ur'eno
pouze pro osoby ve 'lensk!ch státech Evropského hospodá%ského Prostoru, které jsou kvalifikovan!mi
investory podle )lánku 2(1)(e) Sm$rnice o prospektu (Prospectus Directive) (2003/7/EC) („Qualified
Investors“).
Tento dokument je &í%en a v!hradn$ ur'en pro (i) osoby mimo Velkou Británii nebo (ii)
profesionální investory spadající pod 'lánek 19(5) zákona o Finan'ních slu#bách a trzích (Financial Services
and Markets Act 2000) - Na%ízení (Order) 2005 (dále jen „Na%ízení“) nebo (iii) subjekty s vysok!m 'ist!m
jm$ním a jiné osoby spadající pod 'lánek 49(2)(a) a# (d) Na%ízení (v&echny takové osoby jsou , spolu
s kvalifikovan!mi investory ozna'ovány souhrnn$ jako "oprávn$né osoby"). Akcie t%ídy A a jakákoli v!zva,
nabídka nebo souhlas s úpisem, nákupem nebo jin!m získáním t$chto akcií bude realizována pouze
s oprávn$n!mi osobami. Jakákoli jiná ne# oprávn$ná osoba by nem$la na základ$ tohoto sd$lení a jeho
obsahu jednat nebo na n$ spoléhat.
Toto oznámení není nabídkou k prodeji jak!chkoli cenn!ch papír" Spole'nosti ve Spojen!ch státech.
Jakékoli cenné papíry nemohou b!t ve Spojen!ch státech nabízeny nebo prodávány pokud nejsou
registrovány nebo nejsou z registra'ní povinnosti vy(aty na základ$ amerického Zákona o cenn!ch papírech
(United States Securities Act) z roku 1933. Spole'nost neregistrovala a nemá v úmyslu registrovat jakoukoli
sou'ást této nabídky ve Spojen!ch státech nebo realizovat ve%ejnou nabídku jak!chkoli cenn!ch papír" ve
Spojen!ch státech.. Kopie tohoto oznámení nejsou a nem$ly by b!t &í%eny nebo zasílány do Spojen!ch stát".
Toto oznámení nezahrnuje prospekt a neobsahuje nabídku ani netvo%í sou'ást #ádné nabídky nebo v!zvy
ani není snahou o získání jakékoli nabídky k úpisu cenn!ch papír" a nem$lo by na n$ b!t spoléháno
ve spojitosti s jak!mkoli smluvním závazkem. Prospekt emitenta byl schválen a uve%ejn$n v souladu se
Sm$rnicí o prospektu (Prospectus Directive). Tento prospekt je mo#né získat na místech uveden!ch v 'ásti
„Dostupnost prospektu emitenta“.. Investo%i by m$li upisovat Akcie typu A Spole'nosti, o nich# je v tomto
sd$lení zmínka, pouze na základ$ informací obsa#en!ch ve schváleném prospektu a aktualizovan!ch tímto
sd$lením.
S v!hradou informací vztahujících se ke zrychlenému harmonogramu Nabídky je tento dokument v!hradn$
propaga'ní povahy. Nelze, a* u# za jak!mkoli ú'elem, spoléhat na informace obsa#ené v tomto oznámení 'i
v ústní debat$ o nich za tyto informace nemusejí b!t úplné nebo p%esné.
Pokud Spole'nost uskute'ní sv"j zám$r kototovat akcie v )eské republice tak, jak je uvedeno v!&e v tomto
oznámení, pak kotace na Burze cenn!ch papír" Praha bude pod%ízena a bude v souladu s p%íslu&n!mi
zákony )eské republiky a s prospektem vydan!m dle p%íslu&n!ch 'esk!ch zákon".
Pokud Spole'nost uskute'ní sv"j zám$r kototovat akcie v Polsku tak, jak je uvedeno v!&e v tomto oznámení,
pak kotace na Var&avské burze cenn!ch papír" bude pod%ízena a bude v souladu s p%íslu&n!mi zákony
)eské republiky a s prospektem vydan!m dle p%íslu&n!ch 'esk!ch zákon".
Morgan Stanley, Goldman Sachs International a JPMorgan Cazenove Limited jednají ve spojitosti s nabídkou
za Spole'nost a za nikoho jiného a za ochranu poskytnutou sv!m klient"m ani za poskytování poradenství
ve v$ci nabídky nejsou odpov$dni nikomu jinému ne# Spole'nosti.
V souvislosti s nabídkou m"#e spole'nost Goldman Sachs International (“Stabiliza'ní mana#er”) nebo
jakákoli osoba jednající jménem Stabiliza'ního mana#era provést Opci nav!&ení a transakce se zám$rem
podpo%it tr#ní cenu Akcií typu A na vy&&í úrovni, ne# m"#e jinak p%evládat. Neexistuje nicmén$ #ádná záruka,
#e Stabiliza'ní mana#er (nebo osoby jednající jménem Stabiliza'ního mana#era) podniknou stabiliza'ní
akce. Pokud dojde k jakékoliv stabiliza'ní akci, m"#e b!t tato kdykoli ukon'ena, musí nicmén$ skon'it
nejpozd$ji 30. den po oznámení nabídkové ceny.
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