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REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 
 

 
Valná hromada společnosti  

PEGAS NONWOVENS SA schválila výplatu 
dividendy 

 
LUCEMBURK/ZNOJMO, 16. června 2014 – Řádná valná hromada společnosti 
PEGAS NONWOVENS SA (dále jen „PEGAS” nebo „Společnost”), jež se konala 
dne 16. června 2014 v Lucemburku, rozhodla o schválení navržené výplaty 
dividendy ve výši 10 152 340 EUR, tj. 1,10 EUR na akcii. 
 
Zdrojem výplaty dividendy bude zisk roku 2013 a nerozdělený zisk minulých let. 
Rozhodný den pro vznik nároku na dividendu (tj. den, na jehož konci jsou akcie s 
nárokem na dividendu registrovány na účtech oprávněných osob ve vypořádacích 
systémech Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych Spółka Akcyjna či jiných příslušných vypořádacích systémů) byl stanoven 
na 17. října 2014 a den výplaty dividendy na 29. října 2014. 
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PEGAS NONWOVENS SA, société anonyme, je holdingová společnost se sídlem v Lucembursku s provozními 
dceřinými společnostmi ve Znojmě a v Bučovicích v České republice a ve městě 6th October v Egyptě. PEGAS 
NONWOVENS je výrobcem netkaných textilií na bázi polypropylenu a polyethylenu pro oblast hygieny, 
průmyslu, stavebnictví, zemědělství, zdravotnictví a ostatních specializovaných sektorů. Tyto textilie jsou 
primárně využívány pro výrobu dětských plenek, výrobků dámské hygieny a inkontinence pro dospělé. 
Společnost se aktivně podílí na vývoji nových produktů poptávaných trhem a udržuje si tak vedoucí pozici v 
oblasti technologií na evropském trhu netkaných textilií. PEGAS NONWOVENS zaměstnává v současnosti více 
než 570 pracovníků.  

PEGAS NONWOVENS SA je veřejně obchodovanou společností na burzách v Praze a ve Varšavě. 


