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TENTO DOKUMENT ANI ŢÁDNÁ JEHO ČÁST NENÍ URČEN K VYDÁNÍ, ZVEŘEJNĚNÍ 

ANI ŠÍŘENÍ V JAKÉKOLI JURISDIKCI, POKUD BY TO PODLE JEJÍHO PRÁVNÍHO 

ŘÁDU PŘEDSTAVOVALO PORUŠENÍ PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 

V Amsterdamu, dne 16. března 2011 

 
 

New World Resources N.V.  
Vyjádření k oznámení o konání řádné valné hromady 

 

Představenstvo společnosti New World Resources N.V. (dále jen “Společnost”) dnes 
zveřejní oznámení o konání řádné valné hromady Společnosti, která se bude konat v hotelu 
Hilton Schiphol Hotel, Schiphol Boulevard 701, 1118 BN Schiphol, Amsterdam, 
Nizozemsko dne 28. dubna 2011 a jejíž začátek je stanoven na 10.00 hodin 
(středoevropského času) (dále jen “valná hromada”).   

Program jednání valné hromady zahrnuje diskusi o případné nabídce ze strany akciové 

společnosti nově založené podle práva Velké Británie převzetí všech akcií druhu A 

vydaných Společností, a to v souvislosti s dříve oznámeným úmyslem Společnosti 

reinkorporovat ve Velké Británii.   

  
Není jisté, zda taková nabídka převzetí bude učiněna ani zda dojde k reinkorporaci.  

 

Další oznámení bude podle potřeby včas učiněno.  

- Konec - 

 
New World Resources N.V. 

Oddělení vztahů s investory  

Tel.: +31 20 570 2270      

Email: ir@nwrgroup.eu     

 

Webové stránky:  www.newworldresources.eu 

 

 
Právní doloţka a upozornění ohledně výhledových prohlášení a upozornění na některé další záleţitosti  

Určitá prohlášení v tomto dokumentu nejsou historickými fakty a jsou „výhledovými prohlášeními“ (forward-
looking statements) nebo jsou za ně pokládána. Vyhlídky Společnosti, její plány, finanční pozice a obchodní 
strategie a prohlášení ohledně kapitálových zdrojů, budoucích nákladů na rozvojové projekty a výsledků operací 
mohou představovat výhledová prohlášení. Výhledová prohlášení mohou být vedle toho obecně rozpoznána 
podle použití výhledové terminologie, včetně, avšak nikoli výlučně: „možná“, „očekává“, „zamýšlí“, „odhaduje“, 

„předpovídá“, „plánuje“, „předvídá“, „bude“, „mohlo by“, „může“, „může být“, „věří“ nebo „pokračuje“ nebo  

mailto:ir@nwrgroup.eu
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antonym těchto pojmů nebo jejich variací nebo podobné terminologie. Přestože Společnost věří, že očekávání 
obsažená v těchto výhledových prohlášeních jsou přiměřená, nemůže nijak potvrdit, že se tato očekávání ukáží 
být správnými. Tato výhledová prohlášení podléhají různým rizikům, nejistotám a dalším faktorům, které mohou 
způsobit, že skutečné výsledky se budou podstatně lišit od těch, které jsou vyjádřeny v takových výhledových 
prohlášeních nebo z nich vyplývají, jelikož se vztahují k událostem a záležejí na okolnostech, které se mohou, 
ale nemusí v budoucnu odehrát a mohou přesahovat možnosti Společnosti je kontrolovat a předpovídat. 
Výhledová prohlášení nejsou zárukou budoucích výkonů. 

Faktory, rizika a nejistoty, které mohou zapříčinit, že skutečné výstupy a výsledky se budou podstatně odlišovat 
od těch, které byly předvídány, zahrnují zejména, avšak nikoli výlučně, následující: rizika vztahující se 
k politickým, ekonomickým a sociálním podmínkám v České republice, Polsku a středoevropském regionu; 
budoucí ceny a poptávku po produkci Společnosti a poptávku po produkci zákazníků Společnosti; zásoby 
ložisek uhlí; zbývající životnost dolů Společnosti; produkci uhlí; trendy v uhelném odvětví a podmínky 
na domácím a mezinárodním trhu s uhlím; rizika těžebních operací; plány budoucího rozvoje a kapitálové 
náklady; vztahy Společnosti k jejím zákazníkům a podmínky je ovlivňující; konkurenci; výkonnost drážní a jiné 
dopravy a její náklady; dostupnost odborníků a kvalifikovaných pracovníků; stav počasí nebo katastrofické 
škody; rizika vztahující se k českému nebo polskému právnímu řádu, právním předpisům a zdanění, včetně 
zákonů, nařízení, vyhlášek a rozhodnutí, jimiž se řídí odvětví těžby uhlí, environmentální, měnové a devizové 
kontrolní mechanismy dopadající na české a polské entity a jejich úřední výklad výkonnými a jinými 
regulatorními orgány a soudy; a rizika vztahující se ke globálním ekonomickým podmínkám a globálnímu 
ekonomickému prostředí. Další rizikové faktory jsou popsány ve výroční zprávě Společnosti. 

Výhledová prohlášení jsou uskutečněna pouze k datu tohoto dokumentu. Společnost se výslovně zříká jakékoli 
povinnosti nebo závazku zpřístupnit, ať už veřejně či jinak, jakékoli aktualizace nebo revize jakéhokoli 
výhledového prohlášení obsaženého v této zprávě tak, aby zohlednily jakékoli změny v jejích očekáváních nebo 
jakékoli změny v událostech, podmínkách, předpokladech nebo okolnostech, na nichž se zakládá jakékoli 
takové prohlášení, ledaže by to vyžadovaly příslušné právní předpisy. 

Písemnou verzi tohoto oznámení si můžete vyžádat prostřednictvím oddělení vztahů s investory Společnosti na 
tel. č. +31 20 570 2270. Rovněž můžete požádat o to, aby Vám veškeré budoucí dokumenty, oznámení nebo 

informace ve vztahu k nabídce převzetí byly zasílány v písemné podobě. 

Požadavky na zveřejnění podle zákona Velké Británie o převzetích (dále jen „Zákon“) 

Podle ustanovení 8.3(a) Zákona, jakákoliv osoba, která vlastní 1% nebo více jakéhokoli druhu dotčených 
cenných papírů cílové společnosti nebo formálního navrhovatele (tj. jakéhokoli jiného navrhovatele než ten, o 
němž bylo oznámeno, že jeho nabídka je nebo pravděpodobně bude výlučně v  hotovosti), musí zveřejnit úvodní 
vlastnický podíl po zahájení doby nabídky, nebo případně tak musí učinit po oznámení, v němž byl jakýkoli 
formální navrhovatel identifikován. Zveřejnění úvodního vlastnického podílu musí obsahovat podrobnosti o 
podílu této osoby, její krátké pozici a právech upsat jakékoli dotčené cenné papíry jak (i) cílové společnosti, tak 
(ii) jakéhokoli formálního navrhovatele. Osoba, na niž se vztahuje ustanovení 8.3(a), musí zveřejnit úvodní 
vlastnický podíl nejpozději do 15:30 (londýnského času) desátého pracovního dne po zahájení doby nabídky, 
případně nejpozději do 15:30 (londýnského času) desátého pracovního dne po oznámení, v  němž je jakýkoli 
formální navrhovatel identifikován. Osoby obchodující s dotčenými cennými papíry cílové společnosti nebo 
formálního navrhovatele před uplynutím lhůty pro zveřejnění úvodního vlastnického podílu musí namísto toho 
zveřejnit obchody. 

Podle ustanovení 8.3(b) Zákona, jakákoliv osoba, která vlastní nebo bude vlastnit 1% nebo více jakéhokoli 
druhu dotčených cenných papírů cílové společnosti nebo formálního navrhovatele musí zveřejnit obchody, 
jestliže taková osoba obchoduje s jakýmkoli dotčeným cenným papírem cílové společnosti nebo formálního 
navrhovatele. Zveřejnění obchodu musí obsahovat podrobnosti o daném obchodu a o podílu této osoby, její 
krátké pozici a právech upsat dotčené cenné papíry jak (i) cílové společnosti, tak (ii) jakéhokoli formálního 
navrhovatele, s výjimkou případu, kdy tyto podrobnosti byly dříve zveřejněny podle ustanovení 8. Osoba, na niž 
se vztahuje ustanovení 8.3(b), musí zveřejnit obchod nejpozději do 15:30 (londýnského času) pracovního dne 

následujícího po dni uskutečnění příslušného obchodu. 
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Jestliže dvě nebo více osob jednají společně na základě formální či neformální dohody nebo srozumění získat 
nebo kontrolovat podíl na dotčených cenných papírech cílové společnosti nebo formálního navrhovatele, budou 
pro účely ustanovení 8.3 pokládány za osobu jedinou. 

Úvodní vlastnický podíl musí zveřejnit rovněž cílová společnost nebo jakýkoli navrhovatel a obchodu musí 
zveřejnit rovněž cílová společnost, navrhovatel a jakékoli osoby jednající s nimi ve shodě (viz ustanovení 8.1, 

8.2 a 8.4). 

Podrobnosti ohledně cílových společností a navrhovatelů, ohledně jejichž cenných papírů musejí být zveřejněny 
úvodní vlastnické podíly a obchody, můžete naleznout v příslušném oznamovacím přehledu na webových 
stránkách regulátora Velké Británie pro fúze a akvizice (Takeover Panel) na 
http://www.thetakeoverpanel.org.uk, včetně podrobností o objemu emise dotčených cenných papírů, o tom, kdy 
začala doba nabídky, a o tom, kdy byl navrhovatel poprvé identifikován. Máte-li pochybnosti o tom, zda jste 
povinni zveřejnit úvodní vlastnický podíl nebo obchod, kontaktujte prosím Odbor sledování trhu regulátora Velké 
Británie pro fúze a akvizice (Market Surveillance Unit of the Takeover Panel ) na tel. č. +44 (0)20 7638 0129. 

Zveřejnění na webových stránkách 

Toto oznámení bude zveřejněno na www.newworldresources.eu nejpozději ve 12:00 (londýnského času) dne 
16. března 2011 s ohledem na některá omezení ve vztahu k osobám žijícím v určitých jurisdikcích.                  

 

 

 Naformátováno: Čeština

(Česká republika)

http://www.thetakeoverpanel.org.uk/
http://www.newworldresources.eu/

