NINIEJSZY DOKUMENT NIE JEST PRZEZNACZONY DO OGŁOSZENIA,
PUBLIKACJI LUB ROZPOWSZECHNIANIA, W CAŁOŚCI ANI W CZĘŚCI, W/DO/Z
JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI, GDZIE DZIAŁANIE TAKIE STANOWIŁOBY
NARUSZENIE PRZEPISÓW PRAWA OBOWIĄZUJĄCYCH W TEJ JURYSDYKCJI

Amsterdam, 19 lipca 2011 r.

Proces przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych

New World Resources N.V. (‘NWR NV’) i New World Resources Plc (‘NWR Plc’),
niniejszym informują, że NWR Plc, spółka prawa Anglii i Walii, z siedzibą przy c/o
Hackwood Secretaries Limited, One Silk Street, London EC2Y 8HQ, Wielka Brytania,
która jest akcjonariuszem NWR NV, posiadającym około 99,63% akcji w NWR NV,
dnia 19 lipca 2011 r. rozpoczęła proces przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy
mniejszościowych (squeeze-out) zgodnie z przepisami prawa holenderskiego, w
ramach którego NWR Plc zamierza nabyć wszystkie pozostałe akcje w NWR NV, tj.
około 0,37% akcji w NWR NV znajdujących się w rękach innych akcjonariuszy. W
związku z procesem przymusowego wykupu akcji, NWR Plc niniejszym publikuje
publiczne wezwanie skierowane do akcjonariuszy mniejszościowych NWR N.V.

PUBLICZNE WEZWANIE

W drodze zawiadomienia z dnia 19 lipca 2011 r. przekazanego przez kancelarię
komornika sądowego w Amsterdamie (court bailiff) De Groot & Evers, NWR Plc, która
wybrała miejsce rejestracji dla celów niniejszego postępowania w Amsterdamie, przy
Zuidplein 180, w siedzibie kancelarii Linklaters LLP, z ramienia której D.A.M.H.W. Strik
została wyznaczona do działania jako pełnomocnik, wezwała wszystkich innych
posiadaczy akcji serii A w NWR NV, założonej w Amsterdamie, Holandia, których
miejsce zamieszkania lub adres siedziby w Holandii i poza Holandią jest nieznany, do
stawienia się nie osobiście, ale poprzez lokalnego pełnomocnika, we wtorek, 13
września 2011 r., o godz. 10.00, w Wydziale Gospodarczym Sądu Apelacyjnego w
Amsterdamie, “Paleis van Justitie”, przy Prinsengracht 436, w związku z wnioskiem
NWR Plc złożonym na podstawie art. 2:359c – alternatywnie 2:92a – holenderskiego
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uproszczonym, na podstawie której, posiadacze akcji imiennych serii A w kapitale
zakładowym NWR NV będą zobowiązani do przeniesienia posiadanych akcji na NWR
Plc, za cenę EUR 10.12 euro za akcję serii A zapłaconą przez NWR Plc lub cenę
ustaloną przez Wydział Gospodarczy odpowiadającą wartości w gotówce jednej akcji
serii A w kapitale zakładowym NWR Plc lub za inną cenę ustaloną według uznania
Wydziału Gospodarczego i będącą ceną godziwą na dzień ustalony przez Wydział
Gospodarczy.
Kopie niniejszego wezwania są dostępne:
D.A.M.H.W. Strik,
Linklaters LLP
Zuidplein 180
1077 XV Amsterdam

Pytania należy kierować do:
New World Resources Plc i New World Resources N.V.
Relacje Inwestorskie
Tel.: +31 20 570 2270
E-mail: ir@nwrgroup.eu

Komunikacja Korporacyjna
Tel.: +31 65 476 4119
E-mail: pr@nwrgroup.eu

Strona internetowa: www.newworldresources.eu
Niniejszy komunikat ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty
sprzedaży, zaproszenia do nabycia papierów wartościowych, ani pod żadnym
warunkiem nie może stanowić podstawy decyzji o inwestowaniu w akcje NWR NV lub
NWR Plc.
Akcjonariusze spoza Wielkiej Brytanii
Na potrzeby niniejszego komunikatu „Zastrzeżona Jurysdykcja” oznacza każdą
jurysdykcję, w której wydawanie, publikacja lub rozpowszechnianie niniejszego
komunikatu stanowiłoby naruszenia przepisów prawa w tej jurysdykcji.
Wydawanie, publikacja lub rozpowszechnianie niniejszego komunikatu w niektórych
jurysdykcjach może być ograniczone przepisami prawa. Osoby niebędące rezydentami
Wielkiej Brytanii lub podlegające innym jurysdykcjom, powinny zapoznać się z
obowiązującymi wymogami i ich przestrzegać.
Kopie niniejszego komunikatu nie mogą być, bezpośrednio lub pośrednio,
przekazywane, dystrybuowane ani wysyłane w Zastrzeżonej Jurysdykcji, do
Zastrzeżonej Jurysdykcji lub z jakiejkolwiek Zastrzeżonej Jurysdykcji, w której działania
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takie naruszałyby prawo tej jurysdykcji, a osoby otrzymujące taki komunikat (w tym
przedstawiciele, osoby mianowane i powiernicy) nie będą dystrybuować, przesyłać ani
przekazywać ich w, do lub z takich jurysdykcji.
Rezydenci Stanów Zjednoczonych powinni zapoznać się z poniższą treścią:
Trudność sprawiać może dochodzenie jakichkolwiek praw lub roszczeń
przysługujących na podstawie federalnych przepisów dotyczących papierów
wartościowych, ponieważ NWR Plc znajduje się poza jurysdykcją amerykańską, a
niektórzy, lub wszyscy, pracownicy szczebla kierowniczego i dyrektorzy są
rezydentami jurysdykcji innych niż jurysdykcja Stanów Zjednoczonych. W przypadku
naruszenia amerykańskich przepisów dotyczących papierów wartościowych wszczęcie
postępowania przeciwko spółce spoza Stanów Zjednoczonych lub jej pracownikom
szczebla kierowniczego lud dyrektorom może okazać się niemożliwe. Trudne może
również okazać się wymuszenie na spółce spoza Stanów Zjednoczonych i na jej
podmiotach zależnych poddania się decyzji sądu amerykańskiego.
Wyłączenie odpowiedzialności oraz ostrzeżenie w zakresie oświadczeń
dotyczących przyszłości, oraz uwagi dotyczące niektórych innych kwestii
Pewne oświadczenia w niniejszym dokumencie nie stanowią faktów historycznych, i
stanowią, lub są uważane za „oświadczenia dotyczące przyszłości”. Perspektywy,
plany, sytuacja finansowa oraz strategia biznesowa, a także oświadczenia dotyczące
zasobów kapitałowych, przyszłych wydatków na projekty deweloperskie jak również
wyniki operacyjne NWR Plc lub NWR NV mogą stanowić oświadczenia dotyczące
przyszłości. Ponadto oświadczenia dotyczące przyszłości można zidentyfikować dzięki
korzystaniu z terminologii odnoszącej się do przyszłości, w tym między innymi wyrażeń
takich jak: „może”, „oczekuje”, „zamierza”, „szacuje”, „spodziewa się”, „planuje”,
„przewiduje”, „będzie”, „mógłby”, „uważa” lub „kontynuuje”, lub zaprzeczeń takich
wyrażeń, bądź odmian takich wrażeń, lub innej podobnej terminologii. Choć zdaniem
NWR Plc oraz NWR NV, oczekiwania odzwierciedlone w takich oświadczeniach
dotyczących przyszłości są racjonalne, nie mogą stanowić one zapewnienia, że takie
oczekiwania okażą się prawidłowe. Oświadczenia dotyczące przyszłości są związane z
pewnym ryzykiem, niepewnością oraz faktami, które mogą spowodować, iż faktyczne
wyniki będą znacząco różnić się od tych wyrażonych lub sugerowanych w
oświadczeniach dotyczących przyszłości, ponieważ dotyczą zdarzeń i zależą od
okoliczności, które mogą, lecz nie muszą wydarzyć się w przyszłości i mogą
pozostawać poza sferą możliwości kontrolowania lub przewidzenia ze strony NWR Plc
lub NWR NV. Oświadczenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji odnośnie
przyszłych wyników.
Czynniki, ryzyka oraz niejasności, które mogłyby spowodować znaczące różnice
pomiędzy faktycznymi skutkami i wynikami a tymi prognozowanymi obejmują w
szczególności: ryzyka związane ze zmianami w warunkach politycznych,
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ekonomicznych i społecznych w Czechach, w Polsce oraz innych państwach Europy
Środkowej i Wschodniej; przyszłe ceny, oraz popyt na produkty NWR Plc lub NWR NV,
oraz popyt na produkty klientów NWR Plc lub NWR NV; rezerwy kopalni węgla;
pozostały okres eksploatacji kopalni NWR Plc lub NWR NV; produkcję węgla;
tendencje w przemyśle węglowym oraz funkcjonowanie krajowych i międzynarodowych
rynków węgla; ryzyka związane z funkcjonowaniem kopalni węgla; plany ekspansji i
wydatków kapitałowych; relacje NWR Plc lub NWR NV z klientami, oraz warunki
wpływające na takie relacje; konkurencję; funkcjonowanie oraz koszty transportu
kolejowego i innych rodzajów transportu; dostępność specjalistów i wykwalifikowanych
pracowników; a także warunki pogodowe oraz szkody po katastrofach; ryzyka
dotyczące przepisów prawa, regulacji, oraz zasad opodatkowania w Czechach i
Polsce, w tym przepisy, regulacje, zarządzenia oraz decyzje dotyczące przemysłu
węglowego, regulacje środowiskowe oraz przepisy walutowe dotyczące podmiotów
czeskich i polskich oraz ich oficjalne interpretacje wydane przez organy rządowe i inne
organy regulacyjne oraz przez sądy; a także ryzyka związane z globalną sytuacją
ekonomiczną i globalnym otoczeniem gospodarczym.
Oświadczenia dotyczące przyszłości są przedstawiane wyłącznie na dzień
sporządzenia niniejszego dokumentu. NWR Plc oraz NWR NV wyraźnie wyłączają
wszelkie obowiązki lub zobowiązania w zakresie ogłaszania, na forum publicznym lub
w inny sposób, wszelkich aktualizacji czy weryfikacji jakiegokolwiek oświadczenia
dotyczącego przyszłości zawartego w niniejszym komunikacie, mających na celu
odzwierciedlenie jakiejkolwiek zmiany w zakresie oczekiwań lub zmiany w odniesieniu
do zdarzeń, warunków, założeń lub okoliczności, na których takie oświadczenie jest
oparte, chyba że taka aktualizacja lub weryfikacja będzie wymagana na mocy
przepisów właściwego prawa.
Publikacja na stronie internetowej
Kopia niniejszego komunikatu zostanie opublikowana, z zastrzeżeniem określonych
ograniczeń dotyczących osób zamieszkałych w Zastrzeżonych Jurysdykcjach, na
stronie internetowej www.newworldresources.eu, nie później niż o godz. 17:00 (czasu
londyńskiego) / 18:00 (czasu środkowoeuropejskiego) w dniu 20 lipca 2011 r.
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