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PEGAS NONWOVENS SA 

Société anonyme 

Registered office:  

68-70, boulevard de la Pétrusse 

L-2320 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg : B 112.044 

(“PEGAS”) 

 

 

 

 

NOTIFICATION FORM TO PARTICIPATE AND VOTE  

AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PEGAS  

WHICH WILL BE HELD AT VAN CAMPEN LIEM LUXEMBOURG OFFICE AT 23 

BOULEVARD JOSEPH II, L-1840 LUXEMBOURG, 

ON MONDAY 18 DECEMBER 2017 AT 10.30 A.M. (CET)  

(the “EGM”) / 

OZNAMOVACÍ FORMULÁŘ OHLEDNĚ ÚČASTI A VÝKONU HLASOVACÍCH PRÁV NA 

MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADĚ AKCIONÁŘŮ SPOLEČNOSTI PEGAS, KTERÁ SE KONÁ V 

PONDĚLÍ DNE 18. PROSINCE 2017 V 10.30 HOD. SEČ V ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘI VAN 

CAMPEN LIEM LUXEMBOURG NA ADRESE 23 BOULEVARD JOSEPH II, L-1840  LUCEMBURK 

(„MVH”)  

 

Choose one of the 3 options and tick the corresponding box. / 

Zvolte jednu z těchto tří možností a zaškrtněte ji v příslušném okénku. 

□ 1. I hold my shares through the clearing and settlement system maintained by Euroclear 

Bank S.A./N.V. as operator of the Euroclear system (hereinafter “Euroclear”) or 

Clearstream Banking, société anonyme (hereinafter “Clearstream”), directly as a 

participant of such systems / 

Držím své akcie prostřednictvím zúčtovacího a vypořádacího systému  provozovaného 

společností Euroclear Bank S.A./N.V., provozovatele systému Euroclear (dále jen 

„Euroclear“) nebo společností Clearstream Banking, société anonyme (dále jen 

„Clearstream“) přímo jako účastník takových systémů  

□ 2. I hold my shares through the clearing and settlement system maintained by Centrální 

depozitář cenných papírů, a.s. (hereinafter CDCP) / 

Držím své akcie prostřednictvím clearingového a vypořádacího systému vedeného 

Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. (dále jen „CDCP“)  

□ 3. I hold my shares through the clearing and settlement system maintained by the Polish 

National Depository for Securities (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka 

Akcyjna; hereinafter NDS) / 

Držím své akcie prostřednictvím clearingového a vypořádacího systému vedeného polským 

depozitářem cenných papírů (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna; 

dále jen „NDS“)  
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The undersigned, holding ______________
1
 shares in PEGAS, hereby notifies PEGAS that he/she/it 

will participate and vote at the AGM and will exercise the voting rights attached to all his/her/its 

shares.  

Níže podepsaný, držící______________
2
 akcií společnosti PEGAS, tímto oznamuje společnosti 

PEGAS, že se zúčastní a bude hlasovat na ŘVH a bude vykonávat hlasovací práva spojená se všemi 

jeho akciemi.  

This notification form must identify the signatory(ies) of this notification form and his/her/it 

address or, as the case may be, registered office, and contain conclusive evidence that the 

signatory(ies) of this notification form is(are) duly authorized or empowered to sign this notification 

form. / 

V tomto oznamovacím formuláři musí dále být uvedeny údaje o totožnosti osoby nebo osob 

podepisujících tento oznamovací formulář a jejich adrese nebo sídlu, a rovněž musí obsahovat 

nezvratný důkaz o tom, že tato osoba nebo osoby jsou řádně oprávněny nebo zmocněny tento 

oznamovací formulář podepsat.  

This notification form is governed by, and shall be construed in accordance with Luxembourg 

law. Luxembourg courts have exclusive jurisdiction to hear any dispute or controversy arising 

out of or in connection with this notification form. / 

Tento oznamovací formulář a jeho výklad se řídí lucemburským právem. Výhradní příslušnost 

k řešení případných sporů nebo nesrovnalostí vyplývajících z tohoto oznamovacího formuláře nebo 

v souvislosti s ním mají lucemburské soudy.  

This notification form has been drawn up in an English and Czech language version. In case 

of any discrepancy between the English and Czech language version of this notification form, 

the English language version shall prevail. / 

Tento oznamovací formulář se vyhotovuje v anglické a české jazykové verzi. V případě 

nesrovnalostí mezi anglickou a českou jazykovou verzí je rozhodující jazyková verze anglická.  

_____________________________________________________ 

Date and signature / 

Datum a podpis  

 

Surname and first name / Name of the 

company
3
:___________________________________________________________________ / 

Příjmení a jméno / Obchodní firma společnosti
4
: 

 

Address / Registered seat of the 

company
5
:____________________________________________________________________/ 

Adresa/ Sídlo společnosti
6
: 

 

 

 

                                                           
1 Please insert here the number of shares held in PEGAS which are/will be held on the Record Date (i.e. 4 December 2017). 
2 Doplňte počet akcií společnosti PEGAS, které držíte/budete držet k Rozhodnému dni (tj. 4. prosince 2017). 
3 Please write here the full name of the signatory and passport number or legal entity and registration number and the capacity of the 

signatory in case the latter acts on behalf and in the name of a shareholder (e.g. broker, investment bank or depositary) and name of the 

person duly and validly representing such legal entity with the indication of title and passport number. Please further write the name of the 

shareholder on behalf of which the signatory is acting for as the case may be.  
4  Doplňte celé jméno osoby podepisující tento formulář a číslo jejího pasu nebo název právnické osoby a její registrační číslo a uveďte 

oprávnění osoby podepisující tento formulář v případě, že jedná za akcionáře a/nebo jeho jménem (např. broker, investiční banka nebo 

depozitář) a jméno osoby řádně a platně jednající za tuto právnickou osobu a/nebo jejím jménem, s označením její pozice a čísla pasu. 
Dále doplňte jméno akcionáře, za a/nebo jménem kterého osoba podepisující tento formulář jedná, pokud je to relevantní. 

5  Please write here the full legal address or registered office of the signatory.  
6  Doplňte celou adresu nebo sídlo osoby podepisující tento formulář. 
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