NENÍ URČENO K UVEŘEJNĚNÍ, PUBLIKACI NEBO DISTRIBUCI V PLNÉM ROZSAHU NEBO ČÁSTEČNĚ, V
JAKÉKOLIV JURISDIKCI, DO JAKÉKOLIV JURISDIKCE NEBO Z JAKÉKOLIV JURISDIKCE, POKUD BY TÍM
BYLY PORUŠENY PŘÍSLUŠNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY TAKOVÉTO JURISDIKCE

11. dubna 2011
Ve Velké Británii je tento dokument určen a bude distribuován pouze (i) Kvalifikovaným investorům, kteří
jsou investičními profesionály ve smyslu ustanovení článku 19 odst. 5 nařízení z roku 2005 („Nařízení“), o
finančním zprostředkování (Financial Promotion), provádějícího zákon Velké Británie o finančních
službách a finančních trzích z roku 2000 (the Financial Services and Markets Act 2000) a/nebo (ii)
obchodním společnostem s vysokou hodnotou čistého obchodního majetku (high net worth companies) a
dalším osobám, kterým může být tento dokument v souladu se zákonem komunikován ve smyslu
ustanovení 49 odst. 2 písm. a) až d) Nařízení (všechny osoby ad (i) a (ii) dále společně jen „relevantní
osoby“). Jakákoli výzva, nabídka či smlouva k úpisu, koupi nebo jinému způsobu nabytí cenných papírů
bude realizována pouze ve vztahu k relevantním osobám. Osoba, která není relevantní osobou, nemůže
jednat na základě tohoto dokumentu ani se na něj spoléhat. Osoby, které distribuují tento dokument, jsou
sami odpovědné za to, že jej distribuují v souladu se zákonem.
Tento brífink slouží pouze pro informační účely a nepředstavuje nabídku k prodeji nebo výzvu k nákupu
jakýchkoliv cenných papírů, nebo žádost o nabídku nákupu cenných papírů související s Nabídkou.
Nabídka bude učiněna pouze prostřednictvím Kombinovaného prospektu a nabídkového dokumentu,
který bude obsahovat veškeré podmínky Nabídky, včetně informací týkajících se přijetí Nabídky, a
prospekt týkající se akcií, které mají být vydány v rámci Nabídky.
Nabídka se nevztahuje na akcionáře v jurisdikcích, u kterých by taková nabídka byla v rozporu s místními
zákony.
Cenné papíry zde zmíněné nebyly a nebudou registrovány podle Zákona Spojených států amerických o
cenných papírech z roku 1933 nebo podle zákonů o cenných papírech jakéhokoliv státu nebo jurisdikce
Spojených států. Takové cenné papíry nemohou být nabízeny nebo prodávány ve Spojených státech
s výjimkou zproštění od registračních požadavků podle uvedeného zákona
nebo v transakci
nepodléhající tomuto zákonu.
Ředitelé New World Resources N.V. (“Nynější NWR”) a New World Resources Plc (“Nová NWR”)
přijímají odpovědnost za informace obsažené v tomto oznámení. Podle svého nejlepšího vědomí a
znalostí informací ředitelé Nynější NWR a Nové NWR vynaložili veškeré rozumně požadované úsilí, aby
byly veškeré informace obsažené v tomto oznámení v souladu se skutečností a aby zde nechyběly žádné
skutečnosti, které by mohly ovlivnit význam tohoto oznámení.
Tištěné kopie tohoto pracovního skriptu můžete požadovat u společnosti Computershare Investor
Services plc na číslech 906 999 0000 (nebo +44 906 999 0000, pokud telefonujete mimo území Velké
Británie) v úředních hodinách od 9.00 do 17.00 hod. (londýnského času) v pondělí a pátek, (s výjimkou
státních svátků a dnů pracovního volna/klidu ve Velké Británii). Můžete rovněž požadovat, aby Vám byly
veškeré dokumenty, oznámení a informace týkající se Nabídky zaslány v tištěné podobě.

Informace vztahující se k Nabídce (včetně tohoto oznámení, úplného Prospektu
kombinovaného s nabídkovým dokumentem a českého a polského překladu shrnutí Prospektu
kombinovaného s nabídkovým dokumentem) jsou k dispozici na webových stránkách NWR
www.newworldresources.eu. Tištěnou verzi Prospektu kombinovaného s nabídkovým
dokumentem je možné požadovat také u Polského Agenta pro nabízení (the Polish Offering
Agent), ING Securities S.A. během jeho úředních hodin.
New World Resources N.V. | 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
Trade Register Amsterdam 34239108

Český úředně ověřený překlad Prospektu kombinovaného s nabídkovým dokumentem si zdarma můžete
stáhnout na adrese www.newworldresources.eu.
K datu tohoto oznámení nedošlo k žádným závažným změnám v informacích, které byly v průběhu
nabídkové lhůty již dříve publikovány skupinou NWR nebo jejím jménem.
Tyto materiály jsou pouze informativní a za žádných okolností nejsou základem pro rozhodnutí o koupi
cenných papírů NWR Plc. Prospekt kombinovaný s nabídkovým dokumentem připravený v souvislosti s
veřejnou nabídkou a přijetím cenných papírů NWR plc k obchodování na londýnské Burze cenných
papírů, pražské Burze cenných papírů a varšavské Burze cenných papírů, společně s českým a polským
překladem shrnutí Prospektu kombinovaného s nabídkovým dokumentem, je jediným právně závazným
dokumentem obsahujícím informace o NWR plc a Nabídce v Polsku. NWR plc bude oprávněna učinit
veřejnosti v Polsku Nabídku poté, co: (i) UK FSA, britský dozorový orgán udělí souhlas s Prospektem
kombinovaným s nabídkovým dokumentem; (ii) KNF (Komisja Nadzoru Finansowego), kompetentní
polský dozorový orgán, obdrží od UK FSA potvrzení o udělení souhlasu s Prospektem kombinovaným s
nabídkovým dokumentem; (iii) dojde ke zveřejnění Prospektu kombinovaného s nabídkovým
dokumentem současně s polským překladem shrnutí výše uvedeného.

Pracovní skript pro hovory s médii a akcionáři
11. dubna 2011

Jménem představenstva NWR bych Vám rád popsal smysl nabídky akcií, kterou jsme dnes
ráno oznámili, a zároveň vysvětlil, proč představenstvo doporučuje akcionářům NWR, aby
Nabídku akceptovali.
Nová společnost s názvem NWR plc již byla registrována v Anglii a Walesu a je holandským
daňovým rezidentem. Nabídkový mechanizmus je procesem, jehož prostřednictvím se NWR plc
stane mateřskou společností Skupiny s akciemi přijatými k obchodování na londýnské, pražské
a varšavské burze.
Jak jistě víte, 5. října 2010 oznámilo NWR svůj záměr reinkorporovat se do Velké Británie.
Redomicilace, jak tento proces přesněji nazýváme, demonstruje naše odhodlání udržovat
nejvyšší standardy řízení, správy a kontroly, podle kterých řídíme naše podnikání. Jsme
zároveň přesvědčeni, že nám pomůže kvalifikovat se pro zařazení do indexu FTSE a dále tak
vylepšit vnímání Skupiny u mezinárodních investorů. Věříme proto, že právě nastartovaný
proces bude pozitivním krokem pro NWR a všechny její akcionáře.
Nové struktury chceme dosáhnout formou nabídky směny akcií. Nově zřízená britská
společnost NWR plc podle podmínek Nabídky získá veškeré akcie v Nynější NWR, a to
výměnou za akcie NWR plc v poměru jedna ku jedné.
Akcionáři, kteří přijmou Nabídku, tak budou napříště držet akcie v NWR plc, a Nynější NWR se
stane dceřinou společností NWR plc.
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Považuji za důležité upozornit na některé skutečnosti:
 Nabídka nevyvolá žádné změny v každodenní činnosti Skupiny nebo v její strategii.


Nové Představenstvo NWR hodlá přijmout stávající dividendovou politiku Nynější NWR. a
předpokládá, že – v závislosti na výkonu Skupiny – zahájí vyplácení dividend během tohoto
finančního roku.



Směna akcií se uskuteční pouze tehdy, budou-li ji akceptovat akcionáři držící alespoň 95
procent akcií druhu A ve společnosti NWR N.V. (Nová NWR nicméně může tuto podmínku
odvolat, pokud obdrží souhlas na alespoň 75 procent akcií druhu A).



NWR plc již získala závazek od našeho největšího akcionáře BXR Mining, že bude Nabídku
akceptovat. Tento závazek se vztahuje na celý podíl BXR Mining, který představuje zhruba
63,6 % akciového kapitálu NWR. Závazek je podmíněn tím, že Nová NWR obdrží akceptaci
nabídky k akciím, jejichž počet společně s akciemi, které se zavázala dodat BXR Mining,
bude odpovídat nejméně 80 % vydaných akcií druhu A, nebude-li tato podmínka zrušena či
snížena na úroveň nižší než 80 %.

Na závěr mi dovolte upozornit na dva důležité body týkající se toho, co by měli učinit akcionáři,
kteří si přejí zúčastnit redomicilace skupiny NWR a vyměnit akcie Nynější NWR za akcie Nové
NWR.
Za prvé, Nabídka může být přijata pouze stávajícím registrovaným akcionářem.
Za druhé, pokud si akcionáři chtějí vyměnit akcie NWR N.V. akcie za akcie NWR Plc, musejí
podat pokyn k přijetí Nabídky. Postup podání pokynu k přijetí nabídky je popsán v
Kombinovaném prospektu a nabídkovém dokumentu vydaném společností NWR 11. dubna
2011.
Pokud si akcionáři nebudou jisti, co mají dělat, měli by se obrátit na svého obchodníka
s cennými papíry.
Doufám, že jsem Vám poskytl potřebný přehled toho, oč v rámci procesu redomicilace
usilujeme, a rád odpovím na Vaše otázky, budu-li moci.
Děkuji.
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