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Nabídka NWR akcionářům Bogdanky: 
Odklad začátku nabídkové lhůty z regulatorních důvodů 

 

 

Společnost New World Resources N.V. (dále jen „NWR” nebo „Společnost”) dnes v reakci na 
rozhodnutí polské Komise dozoru nad kapitálovým trhem („KNF“) rozhodla o odložení počátku 
nabídkové lhůty pro svou plně zajištěnou nabídku odkupu veškerých vydaných akcií společnosti 
Lubelski Węgiel „Bogdanka“ S.A. (dále jen „Bogdanka“) za celkem 3427 milionů PLN (cca 857 
milionů EUR) (dále „Nabídka“). 

KNF požádala NWR, aby zrušila podmínku, podle níž Nabídka vyžaduje schválení akcionáři 
NWR. Navrhovaná akvizice Bogdanky je nicméně dle britských kotačních pravidel klasifikována 
jako transakce třídy 1, což znamená, že završení transakce je závazně podmíněno souhlasem 
akcionářů NWR. Navíc, jakožto společnost registrovaná v Nizozemí podléhá NWR holandským 
zákonům, podle nichž je souhlas akcionářů s transakcí tohoto typu rovněž povinný. Žádost 
o vyslovení souhlasu s transakcí bude proto předmětem jednání mimořádné valné hromady 
NWR svolané na 24. listopad 2010. 

NWR podala KNF žádost o přehodnocení stanoviska k této otázce. Rozhodnutí NWR odložit 
začátek nabídkové lhůty je vedeno snahou umožnit KNF nové posouzení žádosti a zároveň 
zajistit řádný průběh Nabídky. Nový počátek nabídkové lhůty se nyní předpokládá 29. října 
2010, namísto původně ohlášeného termínu 25. října 2010.  

Další informace budou zveřejněny v nejbližších dnech. 

 

Informace o NWR 

Společnost NWR je vedoucím producentem černého uhlí a koksu ve střední Evropě. 
Společnost vyrábí kvalitní koksovatelné a energetické uhlí pro ocelářský a energetický sektor ve 
střední Evropě prostřednictvím dceřiné společnosti OKD, a. s. (dále jen „OKD“), největší těžební 
společnosti černého uhlí v České republice. Další dceřiná společnost společnosti NWR – OKK 
Koksovny, a. s. (dále jen „OKK“), je největším evropským producentem slévárenského koksu. 
Společnost měla k 1. lednu 2010 celkem 407 milionů tun zásob. Společnost registrovaná 
v Nizozemsku zaměstnává přes 18 800 pracovníků (včetně dodavatelů), v jejich čele stojí 
manažerský tým světové úrovně a  představenstvo s globálními a regionálními zkušenostmi. 
Tržní kapitalizace NWR činila ke 4. říjnu 2010 cca 2,3 mld. EUR; Společnost je kotována na 
burzách cenných papírů v Londýně, Praze a Varšavě. 
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Informace o KNF 

Polská Komise dozoru nad kapitálovým trhem (Komisja nadzoru finansowego, KNF) zahájila 
svou činnost 19. září 2006, v den, kdy vstoupil v účinnost polský zákon z 21. 7. 2006 o dohledu 
nad kapitálovým trhem. Nový orgán dozoru převzal agendu bývalé Komise dohledu nad 
pojišťovnami a penzijními fondy a současně někdejší polské Komise pro cenné papíry, jejichž 
činnost byla citovaným zákonem ukončena. Předseda vlády jmenoval do čela KNF Stanisłava 
Kluzu. V druhé fázi sjednocení polského finančního dohledu převzala KNF od 1. ledna 2008 
pravomoci Komise pro bankovní dohled. Někdejší Generální inspektorát pro bankovní dohled 
byl začleněn do struktury KNF. 

Úkolem polské KNF je dohled nad bankami, kapitálovým trhem, trhem pojišťovacích služeb, 
penzijním systémem a nad elektronickými platebními systémy. 

 

Informace o Bogdance 

Bogdanka, registrovaná v Polsku  a kotovaná na Varšavské burze cenných papírů, je jednou 
z největších černouhelných těžebních společností v Polsku a jednou z vedoucích společností 
na polském trhu energetickým uhlím. Bogdanka je jednou z nákladově nejefektivnějších 
společností těžících černé uhlí v Polsku i v regionu střední Evropy. 

V roce 2009 společnost Bogdanka prodala 5,2 milionů tun uhlí, což představuje cca 7 % 
celkové produkce uhlí v Polsku a 11procentní podíl na trhu s dodávkami uhlí polským tepelným 
elektrárnám. 

 
Upozornění ohledně prohlášení vztahujících se k budoucnosti 

Některá vyjádření v tomto dokumentu nejsou historickými fakt, ale jedná se o vyjádření 
k budoucím událostem. Vyhlídky NWR, jeho plány, finanční pozice a obchodní strategie, jakož 
i vyjádření týkající se kapitálových zdrojů, odhadů či předpokladů nákladů budoucích projektů 
nebo provozních výsledků mohou být vyjádřeními a předpověďmi budoucích událostí. Tato 
vyjádření a předpovědi budoucích událostí mohou být rozpoznatelná používáním například 
následujících pojmů: „moci“, „očekávat“, „zamýšlet“, „odhadovat“, „předpokládat“, „plánovat“, 
„předvídat“, „bude“, „by mohl“, „věřit“ či „pokračovat“ anebo antonymy těchto pojmů, jejich 
variacemi, synonymy anebo podobnou terminologií. Tento dokument rovněž obsahuje vyjádření 
k budoucím událostem, která se týkají navrhované akvizice Bogdanky, včetně prohlášení 
ohledně očekávaného časového harmonogramu dokončení navrhované akvizice (které je mimo 
jiné podmíněno souhlasem akcionářů NWR a obdržením příslušných regulatorních schválení) 
a očekávaných důsledků navrhované akvizice na mimo jiné produktivitu, provozní efektivitu 
a zisk spojené skupiny v důsledku této akvizice. Ačkoli je NWR přesvědčeno, že očekávání 
v těchto vyjádřeních k budoucím událostem jsou plně odůvodněná, nemůže poskytnout 
jakoukoli záruku, že se tato očekávání ukáží jako správná. Tato vyjádření k budoucím 
událostem implikují značné množství rizik, nejistot a dalších skutečností, které mohou způsobit, 
že skutečné výsledky budou materiálně odlišné od těch výslovně nebo implicitně uvedených 
v těchto vyjádření k budoucím událostem, jelikož se vztahují k událostem a závisí 
na okolnostech, které mohou být mimo schopnost NWR tyto události a okolnosti předvídat nebo 
ovlivnit či kontrolovat. Vyjádření k budoucím událostem nepředstavují jakoukoli záruku 
budoucích výsledků. 

Informace obsažené v našich názorech, které jsou zde uvedeny, mohou obsahovat nebo být 
založeny na informacích, které byly převzaty či odvozeny z veřejně přístupných zdrojů a které 
nebyly nezávisle ověřeny. Zejména, NWR nemá v současné době přístup k jakýmkoli finančním 
nebo jiným informacím o skupině Bogdanka a tudíž jsou veškeré informace o skupině 
Bogdanka založeny na informacích zveřejněných pouze skupinou Bogdanka a pro účely tohoto 
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dokumentu, nebyly připomínkovány ani verifikovány ze strany Bogdanky nebo managementu 
skupiny Bogdanka, ani verifikovány ze strany NWR nebo členů managementu NWR. Nejsou 
učiněna žádná prohlášení ani záruky ohledně přesnosti, kompletnosti či spolehlivosti informací. 
Na toto oznámení nelze spoléhat ani jej považovat za doporučení či predikci ze strany NWR. 

Tento dokument neobsahuje ani nezakládá nabídku k prodeji či pokus nabídky ke koupi či úpisu 
jakýchkoli cenných papírů v USA nebo v jakékoli jiné jurisdikci. 

Tento dokument není nabídkou cenných papírů ke koupi v USA. Cenné papíry Společnosti 
nemohou být nabízeny či prodávány v USA bez příslušné registrace, popř. bez využití příslušné 
výjimky z této registrace. Jakékoli veřejná nabídka cenných papírů v USA musí být učiněna 
prostřednictvím publikace prospektu, který obsahuje podrobné informace o Společnosti a jejím 
managementu, jakož i finančních výkazů. V členských státech Evropského hospodářského 
prostoru bude jakákoli nabídka cenných papírů emitovaných Společností určena osobám, které 
jsou „kvalifikovanými investory“ ve smyslu ustanovení článku 2(1)(e) směrnice o prospektu 
(směrnice č. 2003/71/EC) a dalším osobám, jimž mohou být cenné papíry nabízeny bez 
povinnosti uveřejnit prospekt anebo po schválení a publikaci prospektu, pokud to vyžaduje 
příslušná právní úprava. 

J.P.Morgan Cazenove i Citi mají povolení a podlehají regulaci ze strany regulátora finančního 
trhu ve Velké Británii (the Financial Services Authority), jednají v zájmu Společnosti a nikoho 
jiného ve spojení s Nabídkou a nebudou tak odpovídat jakékoli jiné osobě než Společnosti 
za poskytnutí ochrany jejím klientům ani za poskytnutí jakékoli rady ve vztahu k jakékoli 
problematice stanovené v tomto dokumentu.   

- Konec - 

 

 

Pro další informace, prosím kontaktujte: 
New World Resources N.V. 
 
Investor Relations  
Agnes Blanco Querido    Radek Němeček 
Tel: +31 20 570 2270    Tel: +31 20 570 2244 
Email: ablanco@nwrgroup.eu   Email: rnemecek@nwrgroup.eu 
 
Corporate Communications 
Petra Mašínová 
Tel:  +31 65 476 4119 
Email: pmasinova@nwrgroup.eu 
 
Website:  www.newworldresources.eu 
 
 
Pro dotazy médií: 
 
Citigate Dewe Rogerson 
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Te: +44 20 7638 9571 
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Tel.: +420 777 130 788 
Email: vladimir.bystrov@bisonrose.cz  
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