
 

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 burze 
v Praze. 

PEGAS NONWOVENS SA (société anonyme) je zapsán v rejstříku obchodu a společností R.C.S. v Lucembursku pod číslem B 112.044. Sídlo 
společnosti je 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Lucembursko. 
Registrován u Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) v Lucemburku pod číslem E-0043 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 
PEGAS NONWOVENS SA bere na vědomí výsledek 

dobrovolné nabídky převzetí 
 

LUCEMBURK/ZNOJMO (26. září 2017) – PEGAS NONWOVENS SA (dále jen „PEGAS” nebo 
„Společnost“) bere na vědomí výsledek dobrovolné nabídky převzetí učiněné R2G Rohan 
Czech s.r.o. (dále jen „R2G“). 

 
„R2G dnes oznámila, že v rámci dobrovolné nabídky převzetí získala až 77.99 % akcií 
Společnosti a její celkový vlastnický podíl v Pegasu tak může dosáhnout 88.82 %. Tímto bych 
chtěl našemu novému majoritnímu akcionáři pogratulovat k úspěchu jeho nabídky a získání 
tak významného akcionářského podílu. R2G vnímám jako dlouhodobého investora, který chce 
podporovat růst Společnosti. Navíc věřím, že strategie R2G je v klíčových aspektech v souladu 
s naší stávající strategií, což nám do budoucna umožní rozvíjet dlouhodobé vztahy s našimi 
hlavními obchodními partnery.  

Našim dosavadním akcionářům bych chtěl poděkovat za jejich podporu, spolupráci a důvěru. 
S jejich pomocí se nám podařilo vybudovat jednoho z nejlepších výrobců netkaných textilií na 
světě. Jsem přesvědčen, že si tuto pozici do budoucna nejen udržíme, ale ještě dále upevníme. 
A proto se i těším na budoucí spolupráci s R2G.“, sdělil František Řezáč, generální ředitel a 
člen představenstva společnosti PEGAS NONWOVENS SA. 
 
 

Dne 26. září 2017 
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