
 

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. 
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REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 
 

 

 
Rozhodnutí schůzí vlastníků dluhopisů 

 
 

LUCEMBURK/ZNOJMO (14. prosince 2017) – PEGAS NONWOVENS SA oznamuje 

rozhodnutí schůzí vlastníků dluhopisů. 

Dne 13. prosince 2017 se konaly schůze vlastníků níže uvedených dluhopisů.  

 

ISIN Název Emitent Datum splatnosti Nominál Měna Typ 

CZ0000000559 PEGAS 2.85/2018 PEGAS NONWOVENS SA 14.listopadu 2018 2 500 000 000 CZK Veřejný 

CZ0000000658 PEGAS 2.646/2022 PEGAS NONWOVENS SA 14. července 2022 1 080 000 000 CZK Soukromý 

CZ0003512808 PEGAS VAR/2025 PEGAS NONWOVENS s.r.o. 14. července 2025 678 000 000 CZK Soukromý 

CZ0003512816 PEGAS 3.39/2025 PEGAS NONWOVENS s.r.o. 14. července 2025 35 000 000 EUR Soukromý 

CZ0003515835 PEGAS 1.875/2024 PEGAS NONWOVENS s.r.o. 20. ledna 2024 50 000 000 EUR Soukromý 

 

Předmětem schůze vlastníků dluhopisů emitovaných společností PEGAS NONWOVENS SA 

bylo přijetí následujícího usnesení (dále jen „Usnesení - přemístění sídla“) :„Schůze 

vlastníků dluhopisů souhlasí s přeshraničním přemístěním sídla společnosti PEGAS 

NONWOVENS SA, se sídlem L-2320 Lucemburk, Boulevard de la Pétrusse 68-70, 

Lucemburské velkovévodství, registrační číslo B.112.044, do České republiky a se 

změnou statutu a právní formy společnosti na českou akciovou společnost.“ 

 

Předmětem schůze vlastníků dluhopisů emitovaných společností PEGAS NONWOVENS SA 

a PEGAS NONWOVENS s.r.o. bylo schválení změny poslední věty čl. 4.8. emisních 

podmínek tak, že tato věta bude znít následovně:„Při uplatnění práva na předčasné 

splacení Dluhopisů dle tohoto článku 4.8 se články [9.3] a [9.4] použijí obdobně s tím, že 

Den předčasné splatnosti dluhopisů bude v takovém případě nejdříve 8 (osm) týdnů po 

účinnosti příslušné Změny ovládání; právo kteréhokoli Vlastníka dluhopisů na uplatnění 

práva na předčasné splacení Dluhopisů dle tohoto článku 4.8 však v každém případě bez 

náhrady zaniká po marném uplynutí lhůty 6 (šesti) měsíců od data (i) 9. října 2017 pro 

Změnu ovládání, kdy majoritní podíl v Emitentovi nabyla  po vypořádání oznámení o 

akceptaci v souvislosti s dobrovolnou nabídkou převzetí společnost R2G Rohan Czech 

s.r.o. nebo (ii) Emitentova oznámení jakékoli jiné Změny ovládání.“, (dále jen „Usnesení 

– změna ovládání“). 
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Výsledek schůzí vlastníků dluhopisů je uveden v následující tabulce. 

ISIN Název Emitent Usnášeníschopnost Usnesení - přemístění sídla Usnesení - změna ovládání 

CZ0000000559 PEGAS 2.85/2018 PEGAS NONWOVENS SA Ne Schůze nebyla usnášeníschopná 

CZ0000000658 PEGAS 2.646/2022 PEGAS NONWOVENS SA Ano Schváleno Schváleno 

CZ0003512808 PEGAS VAR/2025 PEGAS NONWOVENS s.r.o. Ano Nebylo předmětem schůze Schváleno 

CZ0003512816 PEGAS 3.39/2025 PEGAS NONWOVENS s.r.o. Ano Nebylo předmětem schůze Schváleno 

CZ0003515835 PEGAS 1.875/2024 PEGAS NONWOVENS s.r.o. Ano Nebylo předmětem schůze Schváleno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 14. prosince 2017 

 
Jan Židek        
Manažer externího reportingu      
 
PEGAS NONWOVENS       
Tel.: +420 515 262 408       
GSM: +420 727 964 218       
jzidek@pegas.cz        
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