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REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 
 

PEGAS NONWOVENS SA oznamuje  
ukončení programu zpětného odkupu akcií 

 
1. Regulovaná informace 

Toto oznámení obsahuje regulovanou informaci dle Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 
z 22. prosince 2003, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/6/ES, pokud jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních 
nástrojů. 

2. Údaj o emitentovi akcií 

PEGAS NONWOVENS SA, akciová společnost založená podle lucemburského práva 
(société anonyme), referenční číslo CSSF E-0043, se sídlem 68-70, boulevard de la 
Pétrusse, L-2320 Luxembourg a zapsána v rejstříku obchodu a společností 
v Lucembursku pod číslem B 112.044 („Společnost“). 

3. Oznámení týkající se ukončení programu zpětného odkupu akcií 

Společnost ke dni 8. února 2016 ukončila nákup vlastních akcií v rámci programu 
zpětného odkupu akcií. K tomuto datu Společnost nakoupila 461 470 ks vlastních akcií, 
což představuje 5 % základního kapitálu. Nákup byl zahájen 13. srpna 2015 a Společnost 
investorskou veřejnost informovala o průběhu zpětného odkupu jednou týdně na svých 
internetových stránkách v sekci Investoři a Média/Zpětný odkup akcií. 

Zpětný odkup akcií byl prováděn prostřednictvím společnosti Patria Finance, a.s., která 
odkup realizovala nezávisle na Společnosti a bez jejího vlivu výhradně na regulovaných 
trzích v souladu s příslušnými právními předpisy a pravidly těchto trhů.  

 

Dne 9. února 2016 

 
Jan Židek        
Manažer externího reportingu      
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PEGAS NONWOVENS SA, société anonyme, je holdingová společnost se sídlem v Lucembursku s provozními 
dceřinými společnostmi ve Znojmě a Bučovicích v České republice a v 6th of October City v Egyptě. PEGAS 
NONWOVENS je výrobcem netkaných textilií na bázi polyetylenu a polypropylenu pro oblast hygieny, průmyslu, 
stavebnictví, zemědělství 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 přibližně 570 pracovníků.  

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


