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Tento dokument a doprovodná vysvětlení 
jsou důležité a vyžadují vaši okamžitou 
pozornost.
Pokud si nejste jisti nejvhodnějším postupem, doporu-
čujeme obrátit se na příslušného nezávislého profesi-
onálního poradce.

Pokud jste své akcie společnosti NEW WORLD RESOU-
RCES N.V. prodali nebo převedli na jinou osobu, předejte 
prosím tento dokument společně s doprovodnými doku-
menty co nejdříve kupujícímu nebo nabyvateli akcií nebo 
zprostředkovateli, prostřednictvím něhož k prodeji nebo 
převodu došlo, aby je doručil kupujícímu či nabyvateli.

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ  
HROMADY AKCIONÁŘŮ SPOLEČNOSTI
NEW WORLD RESOURCES N.V.

Akcionáři a osoby oprávněné k účasti na valných hro-
madách společnosti New World Resources N.V. („NWR“) 
jsou zváni na řádnou valnou hromadu akcionářů NWR, 
která se uskuteční dne 27. dubna 2010 v hotelu Dorint, 
Stationsplein ZW 951, 1117 CE Schiphol, Amsterdam, 
Nizozemsko a jejíž začátek je stanoven na 10.00 hodin 
(SEČ). 

Program valné hromady

1. Zahájení
2.  Výroční zpráva; řízení společnosti (corporate gover-

nance); účetní uzávěrka
 a.  projednání výroční zprávy včetně způsobu řízení 

společnosti
 b. schválení účetní závěrky (hlasování)
 c.  projednání politiky tvorby a rozdělování vlastního 

kapitálu a dividendové politiky
3.  Schválení jednání členů představenstva v uplynulém 

účetním období (hlasování)
4. Opětovné jmenování členů představenstva (hlasování)

5. Přijetí změny stanov (hlasování)
6. Přijetí pravidel odměňování (hlasování)
7.  Zmocnění představenstva k nákupu vlastních akcií 

a/nebo nominálních práv k akciím (hlasování)
8.  Pověření představenstva k vydání (práv na nabytí) akcií 

(hlasování)
9.  Pověření představenstva k vyloučení či omezení 

přednostních práv (hlasování)
10. Opětovné jmenování externího auditora (hlasování)
11. Závěr

Členové představenstva NWR považují návrhy uvedené 
v tomto oznámení za návrhy v nejlepším zájmu NWR 
jako takové a jednomyslně doporučují akcionářům hla-
sovat pro jejich přijetí.

Informační Dokumenty
Program valné hromady, vysvětlující sdělení k progra-
mu, dokumenty navrhované k úpravám a výroční zprávu 
a účetní závěrku za rok 2009 (včetně informací podle 
§ 2:392 odst. 1 nizozemského občanského zákoníku) 
je možné nalézt na webových stránkách NWR (www.
newworldresources.eu) a jsou též k dispozici k prostu-
dování v sídle NWR na adrese: Jachthavenweg 109h, 
1081 KM Amsterdam, Nizozemsko.

Účast na valné hromadě; 
Pokyny pro hlasování
Registrovaní akcionáři 
Kromě tohoto oznámení budou registrovaní akcionáři 
kontaktováni společností NWR přímo a bude se jich 
týkat alternativní postup, který bude zahrnovat odeslání 
příslušných formulářů společnosti NWR nejpozději 26. 
dubna 2010 do 9.00 hodin (SEČ). Nicméně v případě, 
že jste akcie společnosti NWR získali prostřednictvím 
Londýnské burzy, Varšavské burzy nebo Burzy cenných 
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papírů Praha, jste pravděpodobně vlastníky depozitních 
stvrzenek (DS) nebo nominálními vlastníky Kotovaných 
akcií (jak je definováno níže), a měli byste se tudíž řídit 
postupy, které jsou uvedeny v příslušných částech toho-
to oznámení. Tyto postupy zahrnují kontaktování banky 
nebo obchodníka s cennými papíry, jehož prostřed-
nictvím držíte své DS nebo Kotované akcie, vyplnění, 
podepsání a odeslání příslušných formulářů (případně 
včetně plných mocí a/nebo zmocnění pro vlastníky DS 
nebo nominální vlastníky Kotovaných akcií) v souladu 
s postupem v nich uvedeným.

Nominální vlastníci akcií druhu A kotovaných na Lon-
dýnské burze reprezentovaných depozitními stvrzen-
kami („DS“)
Vlastníci DS, kteří chtějí (i) svá hlasovací práva vykoná-
vat písemně, (ii) zúčastnit se valné hromady a vykonávat 
svá hlasovací práva osobně nebo (iii) zmocnit k účasti 
na valné hromadě jinou osobu a vykonávat svá hlasovací 
práva jejím prostřednictvím, musejí kontaktovat banku 
nebo obchodníka s cennými papíry, jejichž prostřednic-
tvím DS vlastní. Tato banka nebo obchodník s cennými 
papíry poskytnou vlastníkům DS dodatečné informace 
a potřebné formuláře. Formuláře prosím vyplňte, pode-
pište a vraťte dle postupu v nich uvedeného. Přijímající 
instituce zajistí, aby tyto formuláře a/nebo v nich obsa-
žené informace obdržela společnost NWR, a to nejpoz-
ději 26. dubna 2010 do 9.00 hodin (SEČ).

Nominální vlastníci akcií druhu A kotovaných na Var-
šavské burze nebo na Burze cenných papírů Praha 
(„Kotované akcie“)
Nominální vlastníci Kotovaných akcií, kteří chtějí (i) svá 
hlasovací práva vykonávat písemně, (ii) zúčastnit se 
valné hromady a vykonávat svá hlasovací práva osobně 
nebo (iii) zmocnit k účasti na valné hromadě jinou osobu 
a vykonávat svá hlasovací práva jejím prostřednictvím, 
musejí kontaktovat banku nebo obchodníka s cennými 
papíry, jejichž prostřednictvím Kotované akcie vlastní. 
Tato banka nebo obchodník s cennými papíry poskytnou 
nominálním vlastníkům Kotovaných akcií dodatečné 
informace a potřebné formuláře. Formuláře prosím vy-
plňte, podepište a vraťte dle postupu v nich uvedeného. 
Přijímající instituce zajistí, aby tyto formuláře a/nebo 
v nich obsažené informace obdržela společnost NWR, 
a to nejpozději 26. dubna 2010 do 9.00 hodin (SEČ).

Náležitosti hlasování
NWR stanovila pro registrované akcie rozhodný den na  
7. dubna 2010, 23.59 hodin (SEČ). Akcionáři, kteří budou 
k tomuto okamžiku uvedeni v seznamu akcionářů NWR, 
budou oprávněni hlasovat s akciemi, které k rozhodné-
mu dni vlastní. NWR pro hlasování na valné hromadě 
nevyžaduje blokování akcií. NWR zajistila ve spolupráci 
s depozitáři a/nebo správci akcií NWR druhu A, aby 
rozhodný den pro nominální vlastníky Kotovaných akcií 
a vlastníky DS byl shodný, tj. 7. duben 2010, 23.59 hodin 
(SEČ), a to v souladu s vnitřními zásadami, pravidly 
a postupy depozitářů, správců, obchodníků s cennými 
papíry, mandatářů nebo vypořádacích systémů, jejichž 
prostřednictvím své Kotované akcie nebo DS vlastní. No-
minální vlastníci Kotovaných akcií a vlastníci DS mohou, 
v závislosti na interních pravidlech, zásadách a zvyklos-
tech správců, obchodníků s cennými papíry, mandatářů 
nebo vypořádacích systémů, jejichž prostřednictvím své 
Kotované akcie nebo DS vlastní, mít svůj účet během 
hlasování zablokován. Ti, kdo se stanou nominálními 
vlastníky Kotovaných akcií nebo vlastníky DS později 
než v rozhodný den, nebudou moci svá hlasovací práva 
vykonat.

Amsterdam, 31. března 2010

Představenstvo společnosti
New World Resources N.V.


