
 

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 

REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 
 

 
Personální změny představenstva  

PEGAS NONWOVENS SA 
 

LUCEMBURK/ZNOJMO (10. října 2017) – PEGAS NONWOVENS SA (dále jen „PEGAS” nebo 
„Společnost“) oznamuje, že obdržela rezignaci pana Jana Sýkory z pozice neexekutivního 
člena představenstva PEGAS NONWOVENS SA s platností ke dni 9. října 2017. 

Pan Sýkora působil ve funkci neexekutivního ředitele Společnosti od května 2012.  
 
„Chtěl bych Janu Sýkorovi osobně i jménem společnosti upřímně poděkovat za jeho práci a 
nasazení při výkonu funkce člena představenstva a samozřejmě i za jeho významný podíl na 
růstu a rozvoji společnosti. Zároveň si velmi cením podpory a důvěry, kterou nám prokazoval 
dnes již bývalý akcionář, Wood Textiles Holding Limited, jehož Jan Sýkora v představenstvu 
reprezentoval“, sdělil František Řezáč, generální ředitel a člen představenstva společnosti 
PEGAS NONWOVENS SA. 
 
Představenstvo Společnosti vzalo rezignaci pana Sýkory na vědomí. 
 
 

Dne 10. října 2017 
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