Uchwała Nr 302/08
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 21 maja 2008 r.
§1
1. Na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 40 ust. 2, 4a i 6 Regulaminu Krajowego Depozytu
Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki NEW WORLD RESOURCES
N.V., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia rejestrować w Krajowym Depozycie
Papierów Wartościowych pod kodem NL0006282204 do 59.260 (pięćdziesiąt dziewięć
tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych A spółki NEW WORLD
RESOURCES N.V. o wartości nominalnej 0,40 EUR (czterdzieści Eurocentów) każda, po
spełnieniu następujących warunków:
a) rejestrowania tych akcji przez Clearstream Banking Luxembourg pod kodem
NL0006282204 na koncie prowadzonym dla Krajowego Depozytu,
b) złożenia przez spółkę NEW WORLD RESOURCES N.V. w Krajowym Depozycie
dokumentów potwierdzających upływ terminu, do którego zgodnie z uchwałą nr 4 Walnego
Zgromadzenia tej spółki z dnia 17 kwietnia 2008 r., zbywalność tych akcji podlega
ograniczeniom,
c) podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji
do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje tej spółki
oznaczone kodem NL0006282204,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W razie ziszczenia się warunków określonych w ust. 1 lit. a) - c), Krajowy Depozyt
rozpocznie rejestrowanie akcji, o których mowa w ust. 1, w terminie trzech dni od dnia
złożenia przez spółkę NEW WORLD RESOURCES N.V. w Krajowym Depozycie
dokumentów, o których mowa w ust. 1 lit. b), oraz dokumentów potwierdzających podjęcie
przez spółkę prowadząca rynek regulowany decyzji, o której mowa w ust. 1 lit. c), nie
wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji spółki prowadzącej ten rynek regulowany
jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.
§2
Informacja o zajściu przesłanek umożliwiających rejestrowanie w Krajowym Depozycie
Papierów Wartościowych akcji wskazanych w § 1 ust. 1 oraz o łącznej maksymalnej liczbie
akcji spółki NEW WORLD RESOURCES N.V. rejestrowanych pod kodem NL0006282204
będzie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sławomir Panasiuk
Członek Zarządu

