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NEW WORLD RESOURCES N.V. – Wezwanie i oferta publiczna na zamianę akcji
Dyspozycja Przyjęcia Oferty

Niniejszy dokument stanowi dyspozycję przyjęcia Oferty (zgodnie z definicją określoną poniżej) w zakresie wyrażenia zgody na
zamianę i wniesienie wkładu niepieniężnego w formie akcji serii A spółki New World Resources N.V. („Istniejące Akcje Serii A”)
z siedzibą w Amsterdamie („NWR N.V”) na akcje nowej emisji serii A („Nowe Akcje Serii A”) spółki New World Resaurces plc, z
siedzibą w Londynie przy ul. One Silk Street, EC2Y 8HQ Londyn („Nowa NWR”) na warunkach określonych w niniejszej
dyspozycji przyjęcia Oferty („Dyspozycja”) i prospekcie emisyjnym z dnia 11 kwietnia 2011 r. sporządzonym w związku z
wezwaniem i ofertą publiczną Nowej NWR na zamianę Istniejących Akcji Serii A według zasady jedna Istniejąca Akcja Serii A w
zamian za jedną Nową Akcję Serii A („Oferta”) oraz ubieganiem się o dopuszczenie do 264,698,715 akcji Nowej NWR do obrotu
w segmencie premium głównego indeksu (premium listing segment of the Official List) oraz do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Londynie, Giełdę Papierów Wartościowych w Pradze i Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. („ Prospekt połączony z Dokumentem Ofertowym”) (Combined Prospectus and Offer
Document), który został zatwierdzony przez brytyjski organ nadzoru finansowego i zawiera dokument ofertowy zgodnie z
wymaganiami brytyjskiego Kodeksu Fuzji Przejęć.
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do działania, jakie powinni Państwo podjąć, rekomendujemy, aby bezzwłocznie
skonsultowali się Państwo w celu uzyskania osobistej porady finansowej ze swoim maklerem, bankierem, prawnikiem,
księgowym lub innym niezależnym doradcą finansowym, będącym należycie upoważnionym niezależnym doradcą
finansowym.
Niniejszą Dyspozycję należy analizować łącznie z Prospektem połączonym z Dokumentem Ofertowym. O ile kontekst nie
wymaga inaczej, definicje zawarte w Prospekcie Połączonym z Dokumentem Ofertowym mają zastosowanie do niniejszej Dyspozycji.
Uznaje się, że postanowienia Części VI i VII Prospektu połączonego z Dokumentem Ofertowym zostały włączone do niniejszej
Dyspozycji i stanowią jego część dlatego wymagają uważnej analizy.
Jeśli sprzedali Państwo wszystkie posiadane przez siebie Istniejące Akcje Serii A lub w inny sposób nimi rozporządzili (w inny sposób
niż w ramach Oferty), prosimy o bezzwłoczne przesłanie niniejszej Dyspozycji i Prospektu Połączonego z Dokumentem Ofertowym
nabywcy lub podmiotowi, na rzecz którego zostało dokonane rozporządzenie, lub maklerowi, bankowi lub innemu agentowi, za
pośrednictwem którego została dokonana sprzedaż lub rozporządzenie, w celu przekazania wskazanych powyżej dokumentów nabywcy
lub osobie, na rzecz której dokonali Państwo rozporządzenia.
Niniejszy dokument nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do nabycia papierów wartościowych, ani nie nakłania do złożenia oferty
nabycia żadnych Nowych Akcji Serii A w kapitale zakładowym Nowej NWR w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub
zaproszenie byłyby niezgodne z prawem. Nowe Akcje Serii A nie zostały zarejestrowane i nie będą zarejestrowane na podstawie
jakichkolwiek przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi w Australii, Kanadzie, Japonii, RPA ani w innej jurysdykcji. Z
pewnymi wyjątkami, Nowe Akcje Serii A nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Kanady, Japonii, Australii lub RPA na
rzecz obywateli, rezydentów lub mieszkańcowi Australii, Kanady, Japonii lub RPA.
Nowe Akcje Serii A nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r.
(US Securities Act of 1933) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) lub zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów
wartościowych w jakimkolwiek stanie lub innej jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i
Giełd (US Securities and Exchange Commission) ani żadna amerykańska stanowa komisja papierów wartościowych nie zatwierdziła
Nowych Akcji Serii A ani nie uznała, że niniejszy dokument jest prawidłowy lub kompletny. Jakiekolwiek przeciwne oświadczenie stanowi
przestępstwo w Stanach Zjednoczonych. Nowe Akcje Serii A będą zaoferowane w Stanach Zjednoczonych wyłącznie na podstawie
wyjątku od obowiązku rejestracji na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Nowe Akcje Serii A nie mogą być
oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, chyba że na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracji zgodnie z przepisami
Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych lub w transakcji, która nie podlega takiemu obowiązkowi.

Oferta odnosi się do papierów wartościowych spółki brytyjskiej. Zwracamy uwagę, że Oferta podlega przepisom i
regulacjom prawa brytyjskiego, które mogą różnić się od przepisów i regulacji obowiązujących w Polsce.
Oferta podlega obowiązkom informacyjnym zgodnie z przepisami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii, które różnią się w stosunku do
przepisów obowiązujących w Polsce lub w Stanach Zjednoczonych. Ewentualne sprawozdania finansowe zawarte w Prospekcie
połączonym z Dokumentem Ofertowym zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej, zatwierdzonymi przez Unię Europejską („MSFF”), które mogą nie być porównywalne ze sprawozdaniami finansowymi
spółek amerykańskich.
Trudność sprawiać może dochodzenie jakichkolwiek praw lub roszczeń przysługujących na podstawie federalnych przepisów
dotyczących papierów wartościowych, ponieważ emitent znajduje się poza jurysdykcją Stanów Zjednoczonych, 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.
Informujemy Państwa, że Nowa NWR może nabywać papiery wartościowe w inny sposób niż w ramach Oferty, na przykład na rynku lub
w drodze transakcji prywatnych.
Spółka J.P. Morgan Securities Ltd., prowadząca bankową działalność inwestycyjną w Wielkiej Brytanii jako J.P. Morgan Cazenove i
posiadająca upoważnienie Financial Services Authority, działa w charakterze sponsora tylko i wyłącznie na rzecz do Nowej NWR

w związku z dopuszczeniem Nowych Akcji Serii A do obrotu w segmencie premium głównego indeksu (premium listing segment of the
Official List) i do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Londynie i w związku z
niniejszym dokumentem i nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnych osób oprócz Nowej NWR za zapewnienie ochrony oferowanej
klientom J.P. Morgan Securities Ltd. ani za świadczenie doradztwa w związku z Ofertą, Dopuszczeniem, treścią niniejszego dokumentu
i wszelkimi sprawami, o których w nim mowa.
Spółka J.P. Morgan plc, prowadząca bankową działalność inwestycyjną w Wielkiej Brytanii jako J.P. Morgan Cazenove i posiadająca
upoważnienie Financial Services Authority, działa w charakterze wyłącznego doradcy finansowego tylko i wyłącznie w stosunku do
Nowej NWR i Istniejącej NWR w związku z Ofertą i niniejszym dokumentem i nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnych osób oprócz
Nowej NWR i Istniejącej NWR za zapewnienie ochrony oferowanej klientom J.P. Morgan plc ani za świadczenie doradztwa w związku
z Ofertą, Dopuszczeniem, treścią niniejszego dokumentu i wszelkimi sprawami, o których w nim mowa.
1. Firma inwestycyjna przyjmująca Dyspozycję
Nazwa firmy inwestycyjnej przyjmującej Dyspozycję:
2. Dane inwestora
Rezydent

Status prawny (prosimy zaznaczyć odpowiedni kwadrat):

Nierezydent

Osoba fizyczna
Osoba prawna
Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
Imię i nazwisko/firma osoby
prawnej:
Seria i numer dowodu osobistego/paszportu (osoby fizyczne):
W przypadku przedstawienia paszportu – kod kraju (osoby fizyczne):
Obywatelstwo (osoby fizyczne):
Numer identyfikacyjny (PESEL – osoby fizyczne, REGON – osoby prawne
i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej):
Forma organizacyjna (nie dotyczy osób fizycznych):
Telefon:

Adres zamieszkania/siedziba:
Ulica:
Kod pocztowy:

–

Miasto:

Kraj:
Numer rachunku papierów
wartościowych:
Kod uczestnika KDPW
prowadzącego rachunek
papierów wartościowych:
Osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu inwestora:

1.

2.

PESEL (lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających PESEL)
osób upoważnionych do składania Dyspozycji:

1.

2.

Numer faksu, na który powinny zostać przesłane informacje dotyczące Oferty.
Nr kierunkowy:

Numer telefonu:

Numer faksu:

Adres poczty elektronicznej do przesyłania korespondencji dotyczącej Oferty:............................................................................................
UWAGA! Wpisanie błędnego lub niepełnego numeru faksu skutkować może nieprzekazaniem informacji dotyczących Oferty lub przekazaniem tych informacji w
sposób uniemożliwiający terminowe podjęcie czynności związanych z Ofertą.
3. Liczba Istniejących Akcji Serii A / Nowych Akcji Serii A
3.1. Liczba Istniejących Akcji Serii A posiadanych przez
inwestora i oferowanych do zamiany oraz w formie wkładu
niepieniężnego w ramach Oferty
3.2. Liczba Nowych Akcji Serii A objętych dyspozycją
przyjęcia Oferty
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4. Dyspozycja przyjęcia Oferty
Mój podpis pod niniejszym dokumentem oznacza: (i) zgodę na zamianę takiej liczby Istniejących Akcji Serii A na taką liczbę Nowych Akcji Serii A, jak określono
odpowiednio w punkcie 3.1. i 3.2. i wniesienie wkładu niepieniężnego w formie Istniejących Akcji Serii A; (ii) moją bezwarunkową dyspozycję przyjęcia Oferty, w tym na
przyjęcie wszystkich warunków określonych w Prospekcie połączonym z Dokumentem Ofertowym, w odniesieniu do liczby Istniejących Akcji Serii A oraz liczby Nowych
Akcji Serii A, określonych odpowiednio w punkcie 3.1. i 3.2.
5. Dyspozycja blokady Istniejących Akcji Serii A, zlecenia sprzedaży Istniejących Akcji Serii A oraz zlecenia nabycia Nowych Akcji Serii A
Ja, niżej podpisany, niniejszym składam: (i) dyspozycję blokady Istniejących Akcji Serii A do dnia 10 czerwca 2011 r. oraz (ii) zlecenie zbycia Istniejących Akcji Serii A i
(iii) zlecenie nabycia Nowych Akcji Serii A, z terminem rozliczenia zgodnym z zasadami określonymi w Prospekcie połączonym z Dokumentem Ofertowym i pkt 4
Dyspozycji lub oświadczam, że (i) dyspozycja blokady Istniejących Akcji Serii A do dnia 10 czerwca 2011 r. oraz (ii) zlecenie zbycia Istniejących Akcji Serii A i (iii)
zlecenie nabycia Nowych Akcji Serii A, z terminem rozliczenia zgodnym z zasadami określonymi w Prospekcie połączonym z Dokumentem Ofertowym i pkt 4
Dyspozycji, zostały złożone w odrębnych dokumentach, zgodnie z regulacjami podmiotu przyjmującego Dyspozycję.
6. Oświadczenia składającego Dyspozycję
Ja, niżej podpisany, niniejszym, oświadczam, że:
•

zapoznałem się z treścią Prospektu połączonego z Dokumentem Ofertowym i akceptuję jego treść oraz zawarte w nim warunki Oferty;

•

potwierdzam, że składając Dyspozycję jestem związany warunkami Prospektu połączonego z Dokumentem Ofertowym;

•

zobowiązuję się do posiadania rachunku papierów wartościowych wskazanego w pkt. 2 powyżej od dnia złożenia niniejszej Dyspozycji do dnia zakończenia
Oferty oraz zablokowania Istniejących Akcji Serii A przez okres jaki będzie wymagany zgodnie z Prospektem połączonym z Dokumentem Ofertowym;

•

upoważniam podmiot przyjmujący niniejszą Dyspozycję do przedłużenia terminu określonego w punkcie 5 do czasu (i) upływu ważności Oferty zgodnie z
warunkami określonymi w Prospekcie połączonym z Dokumentem Ofertowym oraz (ii) dłuższego terminu, jaki brytyjski Panel może ustalić (nieprzekraczajacy
czternastu dni kalendarzowych od dnia wygaśnięcia Oferty), w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń nastąpi później;

•

wyrażam zgodę na dostarczenie egzemplarza Dyspozycji oferującemu, tj. ING Securities S.A., z siedzibą w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży 10/14, 00-499
Warszawa, Polska („Oferujący”);

•

wyrażam zgodę na udostępnienie oraz przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty, w szczególności przez
Oferującego oraz podmiot przyjmujący niniejszą Dyspozycję. Oświadczam, że dane na formularzu powyżej zostały podane dobrowolnie. Jednocześnie
oświadczam, że zostałem poinformowany, że administratorem danych jest Oferujący oraz podmiot przyjmujący niniejszą Dyspozycję, oraz o przysługujących mi
prawach z mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.),
w szczególności prawie do wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania;

•

wyrażam zgodę na otrzymywanie przez Oferującego, podmiot przyjmujący niniejszą Dyspozycję oraz pracowników i członków organów tych podmiotów
informacji objętych tajemnicą zawodową związanych z dokonaną przeze mnie Dyspozycją na Nowe Akcje Serii A, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
Oferty oraz wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także innych właściwych regulacji, od Oferującego, podmiotu przyjmującego niniejszą
Dyspozycję oraz pracowników i członków organów tych podmiotów, oraz upoważniam Oferującego, podmiot przyjmujący niniejszą Dyspozycję oraz
pracowników i członków organów tych podmiotów do przekazywania tych informacji ww. podmiotom i osobom;

•

(i) przyjmuje do wiadomości, że Oferta jest rządzona prawem angielskim;
(ii) wyrażam zgodę na poddanie się przeze mnie wyłącznej jurysdykcji sądów w Anglii w odniesieniu do spraw wynikających z Oferty;

Niniejsza Dyspozycja może być podpisana, w przypadku osób prawnych, wyłącznie przez osoby upoważnione do podpisywania w imieniu inwestora, zgodnie ze
statutem lub umową spółki lub przez pełnomocnika upoważnionego do złożenia Dyspozycji w ramach Oferty.
Niniejsza Dyspozycja została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla składającego Dyspozycję, podmiotu przyjmującego Dyspozycję
oraz Oferującego.

Data, podpis składającego Dyspozycję

Data dyspozycji przyjęcia Oferty oraz podpis osoby
przyjmującej Dyspozycję w imieniu firmy inwestycyjnej
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