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TISKOVÁ ZPRÁVA

New World Resources oznamuje p%ijetí na Lond&nské burze
a plné uplatn'ní Opce nav&(ení
AMSTERDAM (9. kv'tna 2008) - Spole)nost New World Resources N.V. (dále jen „New World
Resources“, „NWR” nebo „Spole)nost") oznamuje, *e její akcie druhu A byly dne(ním dnem p%ijaty
k obchodování na Lond&nské burze. P%ijetí k obchodování na Burze cenn&ch papír+ Praha je o)ekáváno
v pr+b'hu dne(ního obchodního dne.
Spole)nost byla rovn'* informována o tom, *e Mana*e%i nabídky uplatnili Opci nav&(ení, která zavazuje
Prodávajícího akcioná%e, spole)nost RPG Industries S.E., k prodeji dal(ích 12 452 001 existujících akcií
druhu A za Nabídkovou cenu 13,25 GBP za akcii.
Jakmile dojde k prodeji dal(ích akcií druhu A z titulu realizace Opce nav&(ení, bude celková velikost Nabídky
)init 95 465 345 akcií druhu A, z toho 13 500 000 akcií nov' vydan&ch a 81 965 345 existujících, co*
odpovídá celkové hodnot' Nabídky p%ibli*n' 1,3 mld. GBP (cca 1,6 mld. EUR).
Po vykonání Opce nav&(ení bude Prodávající akcioná% dr*et p%ibli*n' 63,8 % akcií druhu A vydan&ch
Spole)nosti, p%i)em* celková uskute)n'ná Nabídka bude p%edstavovat cca 36,2 % v(ech akcií druhu A
vydan&ch Spole)ností.
###

Dostupnost prospektu:
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.
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POZNÁM KY PRO EDITORY
Základní informace o spole)nosti New World Resources
Spole)nost New World Resources je, prost%ednictvím své dce%iné firmy OKD, p%ední st%edoevropskou
)ernouhelnou t'*ební spole)ností a nejv't(í spole)ností tohoto druhu v !eské republice (m'%eno v&nosy
a objemem produkce uhlí). Svou produkci dodává zákazník+m v !eské republice, na Slovensku,
v Rakousku, Polsku, Ma,arsku a N'mecku. Spole)nost provozuje p't funk)ních dol+, je* se, spolu
s ostatními navazujícími provozy, nacházejí v severov&chodní )ásti !eské republiky u hranic s Polskem.
NWR je jednou z nejv't(ích pr+myslov&ch skupin v !eské republice co do v&nos+ a po)tu zam'stnanc+.
K hlavním odb'ratel+m OKD pat%í Arcelor Mittal Steel, US Steel, Voestalpine Stahl, Dalkia !R, Moravia
Steel a !EZ.
Prost%ednictvím své stoprocentn' vlastn'né dce%iné koksárenské spole)nosti OKK vlastní NWR dv'
koksovny s p'ti koksárensk&mi bateriemi situovan&mi v blízkosti dol+.
K 1. lednu 2008 m'la Spole)nost podle metodiky JORC p%ibli*n' 419 milion+ tun vyt'*iteln&ch zásob uhlí.
P%evá*ná v't(ina zásob uhlí pat%ících Spole)nosti je klasifikována jako kvalitní koksovatelné uhlí. V roce
2007 prodala spole)nost p%ibli*n' 13,1 milion+ tun uhlí, z n'ho* cca 7,8 milionu tvo%ilo koksovatelné uhlí,
a vyrobila také p%ibli*n' 1,3 milionu tun koksu.
Konsolidované hospodá%ské v&sledky za rok 2007, stanovené podle mezinárodních ú)etních standard+,
ukazují siln& nár+st tr*eb a ziskovosti. Konsolidované v&nosy vzrostly o 10,7 % na 1,367 miliardy EUR
(2006: 1,235 miliardy EUR) a EBITDA se zv&(ila p%ibli*n' o 24,2 % na 351 milion EUR (2006: 283 miliony
EUR). EBITDA mar*e spole)nosti za rok 2007 dosáhla 26 % (2006: 23 %).
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N!které z informací obsa"en#ch v tomto oznámení mohou obsahovat plány nebo sd!lení t#kající se budoucích událostí
nebo budoucích finan$ních ukazatel% Spole$nosti. Sd!lení t#kající se budoucnosti je mo"no identifikovat podle
p&ítomnosti v#raz% jako „o$ekávat“, „v!&it“, „p&edvídat“, „odhadovat“’, „mít v úmysl“’, „bude“, „mohl by“, „mo"ná“ nebo
dal'ích podobn#ch slov. Spole$nost by ráda upozornila na to, "e tato sd!lení jsou pouze prognózy a skute$né události
nebo v#sledky se od nich mohou zásadn! li'it. Spole$nost nemá v úmyslu tato sd!lení aktualizovat tak, aby odrá"ela
události a okolnosti, nastalé po jejich publikování nebo proto, aby odrá"ela v#skyt nep&edvídan#ch událostí. Mnoho
faktor% m%"e mít vliv na fakt, "e se skute$né události a okolnosti zásadn! odli'ují od toho, co bylo uvedeno v prognózách
nebo sd!leních t#kajících se budoucnosti, které Spole$nost u$inila a to v$etn! rizik vztahující se konkrétn! ke spole$nosti
a jejímu fungování.
Toto oznámení ani jakákoli jeho kopie nesmí b#t p&ímo nebo nep&ímo p&ená'ena do nebo distribuována v USA, Ji"ní
Africe, Austrálii, Kanad! nebo Japonsku. Tato zpráva není nabídkou ani netvo&í sou$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.
Krom! )R a Polska, kde existuje nabídka pro drobné investory, je toto sd!lení ur$eno pouze pro ty osoby ve $lensk#ch
státech Evropského Ekonomického Prostoru, které jsou kvalifikovan#mi investory podle )lánku 2(1)(e) direktivy
o Prospektech (Prospectus Directive) (2003/7/EC) (“Qualified Investors”). Tento dokument je 'í&en a v#hradn! ur$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$nosti ve Spojen#ch státech. Na základ!
amerického Zákona o cenn#ch papírech (United States Securities Act) z roku 1933, nemohou b#t v USA nabízeny nebo
prodávány jakékoli cenné papíry, pokud nejsou registrovány nebo nejsou z registra$ní povinnosti vy(aty. Spole$nost
neregistrovala a nemá v úmyslu registrovat jakoukoli sou$ást této nabídky v USA 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. Byl p&ipraven a vydán schválen# prospekt, kter# je v souladu se Sm!rnicí o prospektu (Prospectus
Directive), a je k dispozici za podmínek uveden#ch v $ásti „Dostupnost prospektu“.
Tento dokument je v#hradn! propaga$ní povahy. Nelze, a* u" za jak#mkoli ú$elem, spoléhat na informace obsa"ené
v tomto oznámení nebo pocházející z ústní debaty o nich, nebo* tyto informace nemusejí b#t úplné ani p&esné.
Pokud spole$nost provede sv%j zám!r uskute$nit kotaci v Polsku tak, jak je uvedeno v tomto oznámení, bude jakákoli
kotace provád!ná na Var'avské burze cenn#ch papír% realizována v souladu se v'emi p&íslu'n#mi polsk#mi právními
p&edpisy a také v souladu s prospektem schválen#m a uve&ejn!n#m v souladu s polsk#mi právními p&edpisy.
Morgan Stanley, Goldman Sachs International a JPMorgan Cazenove Limited jednají ve spojitosti s nabídkou
za Spole$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$nosti.
V souvislosti s nabídkou uplatnila spole$nost Goldman Sachs International („Stabiliza$ní mana"er“), p&ímo $i
prost&ednictvím osob jednajících jejím jménem, Opci nav#'ení na 12 452 001 akcii (15 % Nabídky). M%"e rovn!"
uskute$nit 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$ena, nejpozd!ji v'ak musí b#t
ukon$ena 4. $ervna 2008 do 17 h BL).
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