NINIEJSZY DOKUMENT NIE JEST PRZEZNACZONY DO UDOSTĘPNIANIA,
PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIA, W CAŁOŚCI ANI W CZĘŚCI, W
JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI, GDZIE STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE
ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW PRAWA OBOWIĄZUJĄCYCH W TEJ JURYSDYKCJI
Amsterdam, 16 marca 2011 r.

New World Resources N.V.
Oświadczenie dotyczące Komunikatu o zwołaniu Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zarząd spółki New World Resources N.V. („Spółka”) zamierza w dniu dzisiejszym
opublikować Komunikat o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki w 2011 roku, które odbędzie się w Hotelu Hilton Schiphol, Schiphol Boulevard 701,
1118 BN Schiphol, Amsterdam, Holandia, w dniu 28 kwietnia 2011 r. i rozpocznie się o
godzinie 10:00 (CET) („ZWZ”).
Porządek obrad ZWZ obejmuje dyskusję nad możliwością ogłoszenia oferty przez
nowoutworzoną spółkę akcyjną (public limited company) prawa angielskiego na wszystkie
akcje serii A Spółki w związku z uprzednio ogłoszonym przez Spółkę zamiarem
przeniesienia miejsca rejestracji (redomicile) na terytorium Zjednoczonego Królestwa.
Nie ma pewności czy oferta zostanie ogłoszona ani kiedy przeniesienie miejsca rejestracji
zostanie przeprowadzone.

Dalsze informacje będą podawane do publicznej wiadomości w miarę potrzeby.
- Koniec New World Resources N.V.
Investor Relations
Tel: +31 20 570 2270
Email: ir@nwrgroup.eu
Strona internetowa: www.newworldresources.eu
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Zastrzeżenie prawne i ostrzeżenie w zakresie stwierdzeń dotyczących przyszłości (forward-looking
statements) oraz inne uwagi
Niektóre stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią faktów historycznych i są lub mogą być
uważane za „stwierdzenia dotyczące przyszłości”. Perspektywy, plany, sytuacja finansowa oraz strategia
biznesowa Spółki, a także stwierdzenia dotyczące zasobów kapitałowych, przyszłych wydatków na projekty
rozwojowe oraz wyników z działalności mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Ponadto,
stwierdzenia dotyczące przyszłości można co do zasady zidentyfikować stosując kryterium wykorzystania
terminologii odnoszącej się do przyszłości, w tym m.in. słów takich jak: “możliwe jest”, “oczekuje”, “zamierza”,
“szacuje”, “ spodziewa się”, “ planuje”, “ przewiduje”, “ będzie”, “ mógłby”, “może”, “prawdopodobnie”, “uważa”
lub “będzie nadal” lub ich zaprzeczeń oraz wariacji i podobnej terminologii. Chociaż Spółka uważa, że
oczekiwania odzwierciedlone w tych stwierdzeniach dotyczących przyszłości są zasadne, nie może
zagwarantować, że oczekiwania te się spełnią. Ze stwierdzeniami tymi wiąże się szereg ryzyk, niepewności
oraz innych faktów, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki będą istotnie różne od tych wyrażonych, w
sposób wyraźny lub dorozumiany, w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości, ponieważ dotyczą one
wydarzeń i zależą od okoliczności, które mogą wystąpić lub nie wystąpić w przyszłości i mogą znajdować się
poza kontrolą NWR lub jej możliwością przewidywania przyszłych wydarzeń. Stwierdzenia dotyczące
przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników.
Do czynników, ryzyk oraz niepewności, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki i osiągnięcia będą w
stopniu istotnym różne od tych objętych prognozą zaliczają się w szczególności: ryzyka dotyczące zmian w
sytuacji politycznej, gospodarczej oraz społecznej w Republice Czeskiej, Polsce oraz regionie Europy
Środkowej i Wschodniej; przyszłe ceny i popyt na produkty Spółki oraz popyt na produkty klientów Spółki;
rezerwy węglowe; pozostały czas możliwego użytkowania kopalni Spółki; poziom wydobycia węgla; tendencje w
branży węglowej oraz warunki na krajowym i międzynarodowym rynku węgla; ryzyka związane z prowadzeniem
działalności wydobywczej; plany przyszłej ekspansji i nakładów kapitałowych; relacja Spółki z klientami Spółki i
warunki mające na nich wpływ; warunki konkurencji; produktywność i koszty transportu kolejowego i innego;
dostępność wyspecjalizowanych i wykwalifikowanych pracowników; a także warunki pogodowe i możliwość
wystąpienia zniszczeń wskutek katastrof; ryzyka dotyczące polskiego i czeskiego systemu prawnego, regulacje
i opodatkowanie, w tym prawa, regulacje, rozporządzenia i decyzje dotyczące branży wydobycia węgla,
ustawowe ograniczenia środowiskowe i walutowe mające zastosowanie do podmiotów prawa polskiego i
czeskiego, a także ich urzędowe interpretacje wydane przez organy rządowe i inne organy regulacyjne oraz
przez sądy; oraz ryzyka wynikające z sytuacji gospodarczej na całym świecie oraz związane z globalnymi
warunkami gospodarczymi. Dodatkowe czynniki ryzyka są opisane w raporcie rocznym Spółki.
Stwierdzenia dotyczące przyszłości są wyrażane wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego istniejącego w
dacie niniejszego dokumentu. Spółka w sposób wyraźny zastrzega brak istnienia obowiązku lub zaciągniętych
zobowiązań ze swojej strony do udostępnienia, upublicznienia lub podania do publicznej wiadomości w inny
sposób, jakichkolwiek aktualizacji lub zmian stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym
dokumencie w celu uwzględnienia jakichkolwiek zmian w zakresie swoich oczekiwań lub zmian dotyczących
wydarzeń, warunków, założeń lub okoliczności, na podstawie których sformułowano takie stwierdzenia, chyba
że obowiązek ogłoszenia takich informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.
Mogą Państwo zwrócić się o udostępnienie papierowej wersji niniejszego ogłoszenia kontaktując się z
Departamentem Investor Relations pod numerem telefonu: +31 20 570 2270. Mogą Państwo również zwrócić
się o przesyłanie Państwu w formie papierowej wszystkich przyszłych dokumentów, ogłoszeń oraz informacji
dotyczących oferty.
Wymogi dotyczące ujawniania informacji wynikające z Kodeksu Przejęć (Takeover Code) („Kodeks”)
Zgodnie z Zasadą 8.3(a) Kodeksu, osoba zainteresowana co najmniej 1% którejkolwiek klasy papierów
wartościowych spółki będącej adresatem oferty lub oferenta (innego niż oferent, w stosunku do którego
ogłoszono, że jego oferta jest, lub prawdopodobnie będzie, całkowicie gotówkowa) (paper offeror) jest
zobowiązana do dokonania Ujawnienia Pozycji Otwarcia (Opening Position Disclosure) po rozpoczęciu okresu
oferty, oraz – jeśli stanie się to później – po ogłoszeniu, w którym oferent zostanie ujawniony po raz pierwszy.
Ujawnienie Pozycji Otwarcia powinno zawierać szczegóły dotyczące udziałów danej osoby oraz pozycji krótkich
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i praw zapisu na dane papiery wartościowe (i) spółki będącej adresatem oferty oraz (ii) oferenta. Ujawnienie
Pozycji Otwarcia przez osobę, do której zastosowanie ma Zasada 8.3(a), powinno zostać dokonane nie później
niż o godzinie 15.30 (czasu londyńskiego) dziesiątego dnia roboczego następującego po rozpoczęciu okresu
oferty oraz, odpowiednio, nie później niż o godzinie 15.30 (czasu londyńskiego) dziesiątego dnia roboczego
następującego po opublikowaniu ogłoszenia oferenta, w którym po raz pierwszy został on wskazany
(zidentyfikowany). Osoby prowadzącej obrót papierami wartościowymi spółki będącej adresatem oferty lub
oferenta przed ostatecznym terminem dla Ujawnienia Pozycji Otwarcia powinny zamiast Ujawnienia Pozycji
Otwarcia dokonać Ujawnienia Transakcji (Dealing Disclosure).
Zgodnie z Zasadą 8.3(b) Kodeksu, każda osoba, która jest, lub staje się, zainteresowana co najmniej 1%
którejkolwiek klasy papierów wartościowych spółki będącej adresatem oferty lub oferenta jest zobowiązana do
dokonania Ujawnienia Transakcji, jeśli prowadzi ona obrót danymi papierami wartościowymi spółki będącej
adresatem oferty bądź oferenta. Ujawnienie Transakcji powinno zawierać szczegóły dotyczące transakcji oraz
udziałów danej osoby, pozycji krótkich oraz praw zapisu do danych papierach wartościowych (i) spółki będącej
adresatem oferty i (ii) oferenta, z wyjątkiem informacji w zakresie, w jakim zostały one uprzednio ujawnione
zgodnie z Zasadą 8. Ujawnienie Transakcji przez osobę, do której zastosowanie ma Zasada 8.3(b), powinno
nastąpić nie później niż o godzinie 15.30 (czasu londyńskiego) dnia roboczego następującego po dniu, w
którym miała miejsca dana transakcja.
Jeśli dwie lub więcej osoby działają razem, zgodnie z umową lub porozumieniem, formalnym lub nieformalnym,
zmierzając do objęcia lub przejęcia kontroli w stosunku do danych papierów wartościowych spółki będącej
adresatem oferty lub oferenta, na potrzeby Zasady 8.3 będą one postrzegane jako jeden podmiot.
Ujawnienie Pozycji Otwarcia powinno również zostać dokonane przez spółkę będącą adresatem oferty oraz
przez oferenta, zaś Ujawnienie Transakcji powinno zostać dokonane przez spółkę będącą adresatem oferty,
przez oferenta oraz przez osobę działającą w porozumieniu z którymkolwiek z powyższych podmiotów (patrz
Zasada 8.1, 8.2 i 8.4).
Szczegółowe informacje dotyczące spółek będących adresatami oferty oraz oferentami, których dane papiery
wartościowe muszą zostać objęte Ujawnieniami Pozycji Otwarcia oraz Ujawnieniami Transakcji, przedstawione
są w Tabeli Ujawnień na stronie internetowej Panelu Przejęć (Takeover Panel) pod adresem
http://www.thetakeoverpanel.org.uk, łącznie ze szczegółami dotyczącymi liczby wyemitowanych papierów
wartościowych, datą rozpoczęcia okresu oferty oraz datą, w której oferent został wskazany po raz pierwszy. W
wypadku jakichkolwiek wątpliwości co do potencjalnych wymogów dotyczących Ujawnienia Pozycji Otwarcia lub
Ujawnienia Transakcji, należy się skontaktować z jednostką nadzoru rynkowego panelu (Market Surveillance
Unit) pod numerem +44 (0)20 7638 0129.
Publikacja na stronie internetowej
Kopia niniejszego ogłoszenia zostanie opublikowana, z zastrzeżeniem określonych ograniczeń dotyczących
osób
zamieszkałych
w
jurysdykcjach
objętych
ograniczeniami,
na
stronie
internetowej

www.newworldresources.eu nie później niż o godzinie 12:00 w południe (czasu londyńskiego) w dniu 16
marca 2011 r.
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