TENTO DOKUMENT JE DŮLEŽITÝ A VYŽADUJE VAŠI OKAMŽITOU POZORNOST.
V případě jakýchkoliv pochybností týkajících se rozhodnutí, které byste měl učinit, doporučujeme okamžitě požádat o osobní finanční radu Vašeho
obchodníka s cennými papíry, bankovního, právního nebo účetního poradce nebo nezávislého finančního poradce, který je řádně autorizovaným
nezávislým poradcem.
Tento formulář Oznámení o přijetí musí být vykládán ve spojení s prospektem cenného papíru, který je zároveň Nabídkovým dokumentem ze dne 11.
dubna 2011 (“Kombinovaný prospekt a Nabídkový dokument”). Pokud z kontextu nevyplývá jinak, definice obsažené v Kombinovaném prospektu a
Nabídkovém dokumentu se použijí i v tomto Oznámení o přijetí. Ustanovení části VI a VII Kombinovaného prospektu a Nabídkového dokumentu jsou považovány
za součást tohoto Formuláře o přijetí a měly by být z Vaší strany pečlivě prostudovány.
Pokud jste prodal nebo jinak převedl všechny stávající akcie druhu A (jak jsou definovány níže) (jinak než na základě Nabídky), prosím, zašlete společně toto
Oznámení o přijetí a Kombinovaný prospekt a Nabídkový dokument kupci nebo nabyvateli, nebo obchodníkovi s cennými papíry, bance nebo jinému
zprostředkovateli, prostřednictvím něhož byl proveden prodej nebo převod, k usnadnění jejich předání kupujícímu nebo nabyvateli.
Tento dokument nepředstavuje nabídku na prodej nebo výzvu k nabídce nákupu jakýchkoliv kmenových akcií druhu “A” emitovaných Navrhovatelem (jak je
definován níže) (“Nové akcie druhu A”), v žádné jurisdikci, ve které je taková nabídka nezákonná. Nové akcie druhu A nebyly a nebudou registrovány podle
jakýchkoliv právních předpisů aplikovatelných na cenné papíry v Austrálii, Kanadě, Jižní Africe nebo jakékoliv jiné jurisdikci. Za určitých výjimek nemohou být
Nové akcie druhu A nabízeny nebo prodány na území Kanady, Japonska, Austrálie nebo Jižní Afriky žádnému občanovi nebo osobě se statutem rezidenta
Austrálie, Kanady, Japonska nebo Jižní Afriky.

OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ DOBROVOLNÉ NABÍDKY PŘEVZETÍ KMENOVÝCH
AKCIÍ DRUHU A EMITOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ NEW WORLD RESOURCES N.V.
Akceptant
Jméno a Příjmení / Obchodní firma:
Rodné číslo / Identifikační číslo:
Místo trvalého bydliště / Sídlo:
Jméno a funkce osob(y) oprávněné(ých)
jednat jménem / v zastoupení
Akceptanta:
Telefon:
E-mail:
Akceptační text
Dne 11. dubna 2011 uveřejnila společnost New World Resources Plc, se sídlem One Silk Street,
London EC2Y 8HQ, Velká Británie, reg. č. 7584218 (dále jen „Navrhovatel“), prospekt kombinovaný s
nabídkový dokumentem, schváleným regulátorem finančních služeb Velké Británie – the Financial
Services Authority (dále jen „Kombinovaný prospekt a Nabídkový dokument“). Kombinovaný prospekt a
Nabídkový dokument obsahuje veřejný návrh Navrhovatele na směnu kmenových akcií druhu A,
ISIN: NL0006282204 (které jsou definovány v Nabídkovém dokumentu jako „Existing A Shares“; dále
jen „Existující akcie druhu A“) emitovaných společností New World Resources N.V., se sídlem
Jachthavenweg 109h, 1081 KM Amsterdam, Nizozemské království, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném u Amsterdamské obchodní komory pod spisovým číslem 34239108, za kmenové akcie
druhu A emitované Navrhovatelem, ISIN: GB00B42CTW68 (které jsou v Nabídkovém dokumentu
definovány jako „New A Shares“; dále jen „Nové akcie druhu A“), a to ve směnném poměru 1
Existující akcie druhu A za 1 Novou akcii druhu A (dále jen “Nabídka”).
Tímto bezpodmínečně dávám pokyn k přijetí Nabídky, a souhlasím se všemi podmínkami Nabídky
stanovenými v Kombinovaném prospektu a Nabídkovém dokumentu, a to ohledně počtu Existujících
akcií druhu A, který je uveden níže. Zároveň tímto uděluji souhlas s registrací pozastavení výkonu
mého práva jako vlastníka nakládat s těmi Existujícími akciemi druhu A, které vlastním, ve
smyslu § 97 odst. 1 písm. e) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném
znění, ve prospěch Navrhovatele, a to do vypořádání Nabídky způsobem stanoveným
v Kombinovaném prospektu a Nabídkovém dokumentu (dále jen „PPN“). Dále tímto uděluji pokyn
svému obchodníku s cennými papíry, který vede účet s mými Existujícími akciemi druhu A, aby učinil

veškeré kroky, které jsou potřebné k registraci PPN v evidenci vedené Centrálním depozitářem
cenných papírů, a.s., ve lhůtách a způsobem stanoveným v Kombinovaném prospektu a Nabídkovém
dokumentu.
ISIN:
NL0006282204
Počet Existujících akcií druhu A:
Číslo účtu:
Účet vedený u:

V ______________dne ______________
_______________________________
podpis Akceptanta
Důležité upozornění:
Nové akcie druhu A nebyly a nebudou registrované podle Zákona o cenných papírech Spojených států amerických z roku 1993 (US Securities Act) ani podle
zákonů o cenných papírech jakéhokoliv státu nebo jiné jurisdikce USA. Komise pro cenné papíry Spojených států amerických ani žádná komise pro cenné papíry
jakéhokoliv státu Spojených států amerických neschválila Nové akcie druhu A ani nerozhodla, jestli je tento dokument přesný nebo kompletní. Jakékoliv ujištění o
opaku je ve Spojených státech amerických trestným činem. Nové akcie druhu A budou nabízeny ve Spojených státech amerických pouze podle výjimky
z registračních požadavků Zákona o cenných papírech. Nové akcie druhu A nesmějí být nabízeny nebo prodávány ve Spojených státech amerických vyjma v
souladu s výjimkou ze Zákona o cenných papírech nebo na základě transakce, která nepodléhá registračním požadavkům Zákona o cenných papírech.
Nabídka se vztahuje na cenné papíry společnosti z Velké Británie. Na Nabídku se vztahují požadavky Velké Británie ohledně jejího zveřejnění, které jsou rozdílné
od požadavků Spojených států amerických. Účetní závěrky obsažené v dokumentu, pokud existují, byly připraveny v souladu s Mezinárodními standardy účetního
výkaznictví přijatými EU (International Financial Reporting Standarts „IFSR“), které nemusí být srovnatelné s účetními závěrkami společností ze Spojených států
amerických.
Může být pro Vás obtížné uplatňovat Vaše práva a jakékoliv nároky, které by Vám vznikly, podle federálních zákonů Spojených států amerických o cenných
papírech, neboť jejich emitent se nachází mimo jurisdikci Spojených států amerických, a někteří nebo všichni jeho představitelé a členové orgánů mohou být
rezidenty v jiných než jurisdikcích Spojených států amerických. Nemusíte být oprávněn žalovat společnost, která není rezidentem ve Spojených státech
amerických, nebo její představitele nebo členy orgánů u soudu mimo jurisdikci Spojených států amerických za porušení Zákona o cenných papírech (US
Securities Act). Bylo by obtížné přinutit neamerickou společnosti (která není rezidentem ve Spojených státech amerických) a s ní propojené osoby, aby se
podrobili rozhodnutí soudů Spojených států amerických.
Měl/a byste vzít na vědomí, že emitent může nakoupit cenné papíry jinak než na základě nabídky výměny, jako např. na otevřeném trhu nebo soukromě
sjednanými nákupy.
J.P. Morgan Securities Ltd., která posyktuje služby investičního bankovnictví na území Velké Británie jako J.P. Morgan Cazenove a je k tomu oprávněna
regulátorem finančních služeb Velké Británie (Financial Services Authority), jedná pouze jako sponzor Navrhovatele a žádného jiného subjektu ve spojení s
přijetím Nových Akcií druhu A na Oficiální seznam a k obchodování na hlavním trhu londýnské burzy cenných papírů (London Stock Exchange) a nebude
odpovědna nikomu jinému než Navrhovateli za poskytnutí ochrany zajišťované klientům J.P. Morgan Securitites Ltd., a za poskytování rad v souvislosti s
Nabídkou,
Přijetím,
obsahem
tohoto
dokumentu
nebo
jakoukoliv
v
tomto
dokumentu
uvedenou
skutečností.
J.P. Morgan Securities Ltd., která poskytuje služby investičního bankovnictví na území Velké Británie jako J.P. Morgan Cazenove a je k tomu oprávněna
regulátorem finančních služeb Velké Británie (Financial Services Authority), jedná jako výhradní finanční poradce Navrhovatele a společnosti New World
Resources N.V. a nikoho jiného ve spojení s Nabídkou nebo tímto dokumentem a nebude odpovědna nikomu jinému než Navrhovateli a společnosti New World
Resources N.V. za poskytnutí ochrany zajišťované klientům J.P. Morgan plc, ani za poskytování rad v souvislosti s Nabídkou, Přijetím, obsahem tohoto
dokumentu nebo jakoukoliv v tomto dokumentu uvedenou skutečností.

Uveřejnění a dostupnost Kombinovaného prospektu a Nabídkového dokumentu
Kombinovaný prospekt a Nabídkový dokument, který obsahuje podmínky Nabídky a postup pro její přijetí, byl publikován dne 11. dubna 2011. Dokument obsahuje
také prospekt týkající se Nabídky připravený v souladu s Pravidly pro vyhotovování prospektů regulátora finančních služeb Velké Británie (Prospectus Rules of the
UK Listing Authority) vyhotovený podle § 73A FSMA. Tento prospekt byl schválený FSA v souladu s § 85 FSMA a byl zpřístupněn veřejnosti v souladu s článkem
3.2 Pravidel pro vyhotovování prospektů. Nová NWR vznesla požadavek, aby FSA poskytla potvrzení o udělení souhlasu a kopii Kombinovaného prospektu a
Nabídkového dokumentu příslušným kompetentním úřadům v České republice a v Polsku, t.j. České národní bance a polské Komisi pro finanční dozor (Komisja
Nadzoru Finansowego), a to spolu s překladem shrnutí obsaženého v části I „Shrnutí“ do příslušného jazyka. Navíc Kombinovaný prospekt a Nabídkový dokument
byl dne 11. dubna 2011 zpřístupněn také na webové stránce skupiny NWR (www.newworldresources.eu) a byl společně s tímto shrnutím vyhotoveným v polštině
dostupný veřejnosti v souladu s článkem 37.3 polského Zákona o veřejných nabídkách z roku 2005.
Elektronické kopie Kombinovaného prospektu a Nabídkového dokumentu jsou dále dostupné, mimo jiné, na webové stránce Skupiny New World Resources
(www.newworldresources.eu), pro akcionáře New World resources N.V. v České republice na (www.csas.cz, www.patria.cz a www.wood.cz) a pro akcionáře New
World resources N.V. v Polsku na (www.ingcf.com).
Tištěné kopie Kombinovaného prospektu a Nabídkového dokumentu a/nebo jakékoli informace obsažené v tomto dokumentu odkazem na jiný zdroj, můžete
požadovat u společnosti Computershare Investor Services plc on +44 906 999 0000 (or +44 906 999 0000 pokud telefonujete mimo území Velké Británie) v
úředních hodinách od 9.00 do 17.00 (londýnského času) v pondělí a pátek (s výjimkou státních svátků a dnů pracovního volna/klidu ve Velké Británii).
Tištěné kopie Kombinovaného prospektu a Nabídkového dokumentu můžete rovněž požadovat u Českých Agentů pro přijetí (Czech Receiving Agents), tj. u
společností Česká spořitelna, a.s., Patria Finance, a.s., and Wood & Company Financial Services, a.s., během jejich úředních hodin.
Tištěná kopie Kombinovaného prospektu a Nabídkového dokumentu je dále k dispozici k nahlédnutí během úředních hodin v sídle společnosti Linklaters LLP, One
Silk Street, London EC2Y 8HQ, Velká Británie, až do ukončení Nabídky (včetně posledního dne Nabídky).
Kopie Kombinovaného prospektu a Nabídkového dokumentu bude rovněž podána k Národnímu depozitáři Velké Británie (the National Storage Mechanism) a
bude k dispozici k nahlédnutí na www.Hemscott.com/nsm.do.

