TENTO DOKUMENT ANI ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NENÍ URČEN K ZPŘÍSTUPNĚNÍ, ZVEŘEJNĚNÍ
ANI ROZŠIŘOVÁNÍ NA NEBO Z JAKÉHOKOLIV ÚZEMÍ, PODLE JEHOŽ PRÁVNÍHO ŘÁDU
BY TO PŘEDSTAVOVALO PORUŠENÍ PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

V Amsterdamu, dne 11. listopadu 2011

Řízení o vytěsnění minoritních akcionářů (squeeze-out)
Dne 19. července 2011 společnosti New World Resources Plc (“NWR Plc”) a New World
Resources N.V. (“NWR NV”) oznámily, že NWR Plc zahájila řízení o vytěsnění minoritních
akcionářů (compulsory squeeze-out) podle nizozemského práva, čímž NWR Plc zamýšlí nabýt
veškeré zbývající akcie emitované NWR NV. K 19. červenci 2011 bylo cca 99,63% akcií NWR NV
ve vlastnictví NWR Plc. Následně NWR Plc získala dalších 397.969 akcií NWR NV, a NWR Plc
tedy v současnosti vlastní cca 99,78% akcií NWR NV. NWR Plc má v úmyslu získat zbývajících
cca 0,22% akcií emitovaných NWR NV. V souvislosti s tímto řízením o vytěsnění minoritních
akcionářů NWR Plc tímto činí veřejné oznámení o změně uplatněného nároku.

VEŘEJNÉ OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ NÁROKU V RÁMCI ŘÍZENÍ O VYTĚSNENÍ MINORITNÍCH
AKCIONÁŘŮ

Oznámením ze dne 11. listopadu 2011 ze strany úřadu soudního exekutora De Groot & Evers
působícího v Amsterodamu NWR Plc, která pro účely tohoto řízení zvolila domicil v Amsterdamu,
Zuidplein 180 v sídle Linklaters LLP, přičemž paní D.A.M.H.W. Strik z této společnosti byla
pověřena jednat jako její advokátka, informovala veškeré ostatní majitele akcií druhu „A“ („Akcie
druhu A“) emitovaných akciovou společností NWR NV se sídlem v Amsterdamu, Nizozemí, jejichž
domicil v nebo mimo Nizozemí je neznámý, o Návrhu obsahujícím další podklady včetně
oznámení o dalších převodech Akcií druhu A vydaných NWR NV na NWR Plc a včetně návrhu na
změnu uplatněného nároku („Návrh na změnu nároku“), který bude podán Obchodní komoře
odvolacího soudu v Amsterdamu (Enterprise Chamber of the Amsterdam Court of Appeal in
Amsterdam) („Obchodní komora“) v úterý 13. prosince 2011 v 10:00.
Po učinění Návrhu na změnu nároku Obchodní komoře bude NWR Plc žádat podle čl. 2:359c
(případně čl. 2:92a) nizozemského občanského zákoníku Obchodní komoru, aby vydala příkaz
ukládající souhrnně vlastníkům Akcií druhu A emitovaných NWR NV, aby takové akcie převedli na
NWR Plc oproti zaplacení ceny za jednu Akcii druhu A emitovanou NWR NV, kterou určí
Obchodní komora jako peněžní ekvivalent v EUR ceny jedné akcie druhu „A“ emitované NWR Plc
kótované na Burze cenných papírů Praha platné v závěru obchodování v poslední den
obchodování na Burze cenných papírů Praha předcházející dni, kdy Obchodní komora vynese
rozsudek v řízení o vytěsnění minoritních akcionářů, nebo jiné ceny, kterou bude Obchodní
komora považovat za přiměřenou a spravedlivou ke dni určenému Obchodní komorou.
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Kopii Návrhu na změnu nároku můžete získat na adrese:
D.A.M.H.W. Strik
Linklaters LLP
Zuidplein 180
1077 XV Amsterdam
Dotazy:
New World Resources Plc a New World Resources N.V.

Vztahy s investory
Tel: +31 20 570 2244
Email: ir@nwrgroup.eu

Korporátní komunikace
Tel: +31 20 570 2229
Email: pr@nwrgroup.eu

Web: www.newworldresources.eu
Toto oznámení slouží pouze pro informaci a nepředstavuje nabídku k prodeji ani nabídku ke
koupi cenných papírů ani žádost o nabídku ke koupi cenných papírů a za žádných okolností
nepředstavuje základ pro rozhodnutí investovat do akcií NWR NV nebo NWR Plc.
Akcionáři mimo území Spojeného království
Pro účely tohoto oznámení termín „Zakázané jurisdikce“ znamená jakoukoli jurisdikci, kde by
sdělování, zveřejnění nebo distribuování tohoto oznámení znamenalo porušení práva této
jurisdikce. Sdělování, zveřejňování nebo distribuování tohoto oznámení může být v určitých
jurisdikcích zákonem omezeno. Osoba, která není rezidentem Spojeného království nebo která
podléhá jiné jurisdikci, se musí seznámit s příslušnými požadavky a dodržovat je.
Kopie tohoto oznámení nejsou a nesmí být přímo ani nepřímo zasílány elektronickou poštou či
jinak přeposílány, distribuovány či odesílány v rámci území Zakázané jurisdikce či na toto území
nebo z něj, pokud by takové jednání porušovalo právo této jurisdikce, a osoby přijímající toto
oznámení (např. uschovatelé, zástupci a správcové) je nesmí zasílat elektronickou poštou ani je
jinak distribuovat či odesílat v rámci této jurisdikce ani do této jurisdikce či z ní.
Jste-li rezidentem USA, přečtěte si prosím následující informace:
Je možné, že bude obtížné prosazovat svá práva a uplatňovat nároky vzniklé na základě
federálních zákonů USA o cenných papírech, neboť NWR Plc má sídlo v jurisdikci mimo území
USA a někteří její představitelé a členové jejího představenstva nebo případně všichni tito
představitelé a členové představenstva mohou být rezidenty jiné jurisdikce než USA.
Nemusí být možné žalovat společnost se sídlem mimo USA či její představitele nebo členy jejího
představenstva u soudu mimo území USA za porušení amerických zákonů o cenných papírech.
Je možné, že bude obtížné vymáhat, aby se společnost se sídlem mimo území USA a její
sesterské společnosti podrobily rozhodnutí soudu USA.
Právní informace, upozornění na tzv. výhledová prohlášení a komentář k dalším záležitostem
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Některá prohlášení v tomto dokumentu nejsou historickými skutečnostmi a jsou tzv. výhledová,
resp. se za výhledová považují. Výhledovými prohlášeními mohou být záměry, plány, finanční
postavení a obchodní strategie NWR Plc či NWR NV a prohlášení o kapitálových zdrojích,
budoucích nákladech na rozvojové projekty a provozní výsledky. Výhledová prohlášení lze dále
obecně spatřovat tam, kde se užívají výhledové výrazy, např. spojení „je možné“, slovesa
„očekávat“, „zamýšlet“, „odhadovat“, „předpokládat“, „plánovat“ či „předpovídat“, budoucí čas
sloves, modální prostředky či spojení „být přesvědčen“ nebo výraz „nadále“ či jejich negace nebo
obměny nebo obdobné výrazy. NWR Plc a NWR NV mají sice za to, že očekávání reflektovaná
v těchto výhledových prohlášeních jsou přiměřená, nemohou však nijak zaručit, že tato očekávání
se ukáží jako správná. Tato výhledová prohlášení počítají s mnoha riziky, nejistými záležitostmi a
dalšími skutečnostmi, které mohou způsobit, že skutečné výsledky se budou podstatně lišit od
výsledků v těchto výhledových prohlášeních uvedených či předpokládaných, neboť se vztahují
k událostem a závisí na okolnostech, k nimž může i nemusí v budoucnosti dojít a které NWR Plc
nebo NWR NV nemusí být schopna ovlivnit či předpovědět. Výhledová prohlášení nejsou zárukou
budoucích výsledků. K faktorům, rizikům a nejistým záležitostem, které by mohly způsobit, že
skutečný výsledek se bude podstatně lišit od výsledku předpokládaného, patří např. rizika
související se změnami politických, ekonomických a společenských podmínek v ČR, Polsku a
regionu SVE, budoucí ceny produktů NWR Plc nebo NWR NV a poptávka po nich a také
poptávka po produktech zákazníků NWR Plc nebo NWR NV, rezervy uhlí v dolech, zbývající
životnost dolů NWR Plc nebo NWR NV, těžba uhlí, vývoj uhelného průmyslu a podmínek na
domácím trhu s uhlím a na trzích s uhlím v zahraničí, provozní rizika při těžbě uhlí, budoucí plány
expanze a kapitálových výdajů, vztah NWR Plc nebo NWR NV se zákazníky NWR Plc nebo
NWR NV a podmínky, které mají na tyto zákazníky vliv, konkurence, dále efektivita a ceny
železniční a jiné dopravy, existence disponibilních odborníků a kvalifikovaných zaměstnanců,
počasí nebo škody způsobené přírodními živly, rizika související s českými nebo polskými
zákony, regulačními a daňovými předpisy, např. se zákony, nařízeními, vyhláškami a
rozhodnutími, jimiž se řídí uhelný průmysl, ochrana životního prostředí a měnová a burzovní
regulace týkající se českých a polských subjektů, a jejich oficiálním výkladem na straně státních a
jiných regulačních orgánů a soudů, a dále rizika související s globální ekonomickou situací a
globálním ekonomickým prostředím.
Výhledová prohlášení se činí výhradně ke dni vyhotovení tohoto dokumentu. NWR Plc a NWR
NV výslovně uvádí, že nemají povinnost ani závazek veřejně či jiným způsobem předkládat
aktualizace či revize žádného výhledového prohlášení, které je obsaženo v tomto oznámení, jimiž
by zohlednila změnu svých očekávání nebo změnu událostí, situace, předpokladů nebo okolností,
na nichž je toto prohlášení postaveno, pokud k tomu nejsou povinna podle příslušného právního
předpisu.
Zveřejnění na webových stránkách
Kopie tohoto oznámení bude zpřístupněna na webových stránkách www.newworldresources.eu
nejpozději do 17.00 hodin londýnského času / 18.00 hodin středoevropského času dne
11. listopadu 2011, s určitými omezeními, která se týkají rezidentů Zakázaných jurisdikcí.

New World Resources Plc | c/o Hackwood Secretaries Limited, One Silk Street | London EC2Y 8HQ | United Kingdom
Headquarters: Jachthavenweg 109h | 1081 KM Amsterdam | The Netherlands | Tel: +31 20 570 2200 I
Fax: +31 20 570 2222 I E-mail: info@nwrgroup.eu I www.newworldresources.eu
A public company incorporated in England and Wales with Company Number 7584218

3/3

