DOKUMENT NIE PRZEZNACZONY DO UJAWNIENIA, PUBLIKACJI ANI
ROZPOWSZECHNIANIA, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA TEREN LUB Z TERENU
JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI, GDZIE DZIAŁANIE TAKIE STANOWIŁOBY
NARUSZENIE PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W DANEJ JURYSDYKCJI

Amsterdam, dnia 20 września 2012 r.

Zakończenie procedury przymusowego wykupu

New World Resources Plc („NWR Plc” lub „Spółka”) z przyjemnością zawiadamia, że
dzisiaj zakończyła się procedura przymusowego wykupu związana z przeniesieniem
siedziby Spółki do Wielkiej Brytanii w 2011 r. Po upływie trzech miesięcy na wniesienie
apelacji od wyroku, w dniu 19 września 2012 r., NWR Plc będzie nadal w pełni
przestrzegać rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego Wydziału Przedsiębiorstw w
Amsterdamie z dnia 19 czerwca 2012 r. i dokona płatności ostatecznej ceny rozliczenia
w wysokości 3,96 EUR za akcję zwykłą serii A spółki NWR NV (każda z nich osobno,
będzie nazywana „Akcją”) (w kwocie netto w stosunku do dywidendy i naliczonego
oprocentowania). Po uwzględnieniu naliczonych odsetek ustawowych oraz dywidendy
(włącznie z dywidendą okresową związaną z przymusowym wykupem akcji, która ma
zostać wypłacona w dniu 5 października 2012 r.), cena za Akcję, która zostanie
przekazana na rzecz pozostałych akcjonariuszy NWR NV, wynosi 3,93 EUR za akcję.
Płatność za pozostałe Akcje zostanie dokonana w dniu 8 października 2012 r. i
oczekuje się, że przeniesienie Akcji NWR NV do NWR Plc nastąpi w dniu
9 października 2012 r. W wyniku powyższego, NWR Plc stanie się wyłącznym
akcjonariuszem NWR NV.
NWR NV jest spółką aktualnie notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. („GPW”). Po 9 października 2012 r. spółka zamierza złożyć wniosek o
wycofanie jej Akcji z obrotu na GPW. W oczekiwaniu na rozliczenie przymusowego
wykupu, obrót Akcjami na GPW zostanie zawieszony z dniem 4 października 2012 r.
NWR Plc nadal pozostaje notowana na giełdach papierów wartościowych w Londynie,
Warszawie i Pradze.
Dodatkowe informacje dotyczące powyższej procedury znajdują się na stronie
internetowej Spółki.
– Koniec –
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Dodatkowe informacje można uzyskać od:
Investor Relations
Tel: +31 20 570 2244
Email: ir@nwrgroup.eu

Corporate Communications
Tel: +31 20 570 2229
Email: pr@nwrgroup.eu

Strona internetowa: www.newworldresources.eu
O NWR:
New World Resources Plc jest jednym z wiodących w Europie producentów węgla
kamiennego i koksu. NWR wytwarza wysokiej jakości koks i węgiel energetyczny dla
sektora hutnictwa żelaza oraz dla przemysłu energetycznego w Europie Środkowej
poprzez swój podmiot zależny OKD, największego producenta wydobywającego
węgiel kamienny w Republice Czeskiej. Podmiot zależny NWR wytwarzający koks,
OKK, jest największym w Europie producentem koksu odlewniczego. NWR aktualnie
realizuje szereg projektów w Polsce i w Republice Czeskiej, które stanowią część
realizowanej przez NWR strategii rozwoju regionalnego. NWR jest spółką objętą
indeksem FTSE 250, a jej akcje są notowane na giełdach w Londynie, Pradze i
Warszawie.

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
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
przysługujących na

może dochodzenie jakichkolwiek praw lub
podstawie federalnych przepisów dotyczących

roszczeń
papierów
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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,
ekonomicznych i społecznych w Wielkiej Brytanii, 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;
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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 angielskich, czeskich i polskich przepisów prawa,
regulacji, oraz zasad opodatkowania, w tym przepisów, regulacji, zarządzeń oraz
decyzji dotyczących przemysłu węglowego, regulacji środowiskowych oraz przepisów
walutowych dotyczących podmiotów angielskich, czeskich i polskich oraz ich
oficjalnych interpretacji wydanych 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 21 września 2012 r.
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