
(otisk razítka) 

(francouzský text) 

 Osmnáctého dne měsíce prosince roku dva tisíce sedmnáct, se za přítomnosti mne, Henriho 
BECKa, notáře se sídlem v Echternachu, v Lucemburském velkovévodství, konala mimořádná valná 
hromada (dále jen „Valná hromada“) společnosti: 

 PEGAS Nonwovens SA, veřejné společnosti v souladu se zákony Lucemburska, se sídlem na 
adrese 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucembursko, zapsané v lucemburském obchodním 
rejstříku a rejstříku společností pod číslem B112044, zapsané na základě listiny podepsané za 
přítomnosti Jena-Josepha Wagnera, notáře v Sanemu, v Lucemburském velkovévodství, dne 18. 
listopadu 2005, zveřejněné v úředním věstníku Lucemburského velkovévodství, Mémorial C, Recueil 
des societés et associations, č. 440 ze dne 1. března 2006, jejíž nejnovější znění stanov byly naposledy 
aktualizovány na základě listiny podepsané za přítomnosti Cosity Delvaux, notáře se sídlem 
v Lucemburku, v Lucemburském velkovévodství, dne 15. června 2017, která byla zveřejněna 
prostřednictvím Recueil electronique des societés et associations (RESA) dne 7. července 2017 pod 
číslem RESA_2017_162.889 (dále jen „Společnost“). 

 Valná hromada byla zahájena Aldem Schuurmanem, advokátem, který je členem advokátní 
komory Amsterdamu a Lucemburska (Seznam IV), se sídlem praxe v kanceláři Van Campen Liem 
Luxembourg, 23, boulevard Joseph II, L-1840 Lucemburk, který navrhl své jmenování předsedajícím 
Valné hromady (dále jen „Předsedající“). 

Předsedající jmenoval Ekaterinu Lebedevu, advokátku, která je členkou advokátní komory 
v New Yorku, se sídlem praxe v kanceláři Van Campen Liem Luxembourg, v Lucemburku, tajemnicí 
Valné hromady (dále jen „Tajemnice“) a Eleni Kokkinou, advokátku zapsanou v advokátní komoře 
Athén a Lucemburska (Seznam IV), se sídlem praxe v kanceláři Van Campen Liem Luxembourg, 
v Lucemburku sčítací komisařkou Valné hromady (dále jen „Sčítací komisařka“, a společně 
s Předsedajícím a Tajemnicí představují vedení Valné hromady, dále jen „Vedení“). 

Kopie seznamu přítomných s uvedením přítomných akcionářů, zastoupených nebo hlasujících 
korespondenčně a počtu akcií držených každým z nich je podepsán ne varietur dostavivšími se 
osobami a mnou, notářem, a je přílohou této listiny. 

Zmocněnci akcionářů zastoupených na této Valné hromadě a formuláře pro korespondenční 
hlasování od příslušných dalších akcionářů jsou rovněž přílohou této listiny (po jejich opatření 
podpisy ne varietur). 

(parafa) 

  



Po zvolení vedení Předsedající prohlásil Valnou hromadu za zahájenou a zaznamenal, že: 

I. Akcionáři společnosti byli řádně svoláni na Valnou hromadu pozvánkou obsahující 
program Valné hromady, zveřejněnou v novinách Tageblatt dne 17. listopadu 2017 a 
která byla zveřejněna prostřednictvím Recueil electronique des societés et 
associations (RESA) dne 17. listopadu 2017 pod číslem RESA_2017_266.18. Kopie 
pozvánky zveřejněné v novinách byla předána Vedení na Valné hromadě. 

II. Dále byla pozvánka zveřejněna prostřednictvím (i) systému hlášení Pražské burzy 
cenných papírů dne 17. listopadu 2017, (ii) Úředně stanoveného mechanizmu 
Lucemburské burzy cenných papírů dne 17. listopadu 2017 a (iii) v médiích, u nichž 
lze rozumně spoléhat na efektivní šíření informací veřejnosti v Evropském 
hospodářském prostoru dne 17. listopadu 2017. Oznámení o datu záznamu, stejně 
jako místě a datu konání Valné hromady byly zveřejněny v českých novinách Lidové 
noviny dne 17. listopadu 2017. Pozvánka byla zveřejněna na webových stránkách 
Společnosti dne 17. listopadu 2017 společně s dalšími dokumenty souvisejícími 
s Valnou hromadou vyžadovanými ze zákona. 

III. Dále byl vypracován návrh projektu přemístění sídla Společnosti do České republiky 
(dále jen „Projekt“), a to společně se stanovami Společnosti tak, jak se uplatní 
v České republice (dále jen „České stanovy“), přičemž kopie Projektu a stanov dle 
českého práva budou po podepsání ne varietur přílohou originálu této listiny. 

IV. S ohledem na položky 1 až 3 programu není vyžadováno žádné specifické kvórum pro 
přijetí platného rozhodnutí nebo potvrzení Valné hromady a rozhodnutí se přijímají 
prostou většinou hlasů. Ve vztahu k položkám 4 až 6 programu může Valná hromada 
platně rozhodovat, pokud je na Valné hromadě přítomna nebo zastoupena 
minimálně jedna polovina akciového kapitálu a příslušné rozhodnutí musí být přijato 
minimálně dvoutřetinovou (66 2/3 %) hlasů. 

V. Program Valné hromady je následující: 
1. Volba Sčítacího výboru (Vedení) Valné hromady. 
2. Ratifikace rozhodnutí představenstva Společnosti kooptovat pana Michala 

Smreka jako člena představenstva Společnosti. 
3. Jmenování pana Jakuba Dyby členem představenstva Společnosti. 
4. Schválení projektu přemístění sídla Společnosti do České republiky. 
5. Změna příslušnosti (statutu) Společnosti a nařízení představenstvu Společnosti 

k přemístění sídla a místa ústředního řízení atd. 
6. Odpovídající změny obchodní firmy Společnosti na „PEGAS NONWOVENS a.s.“ a 

doplnění a přepracování stanov Společnosti pro účely českého práva. 
7. Různé body. 

  



VI. Ze seznamu přítomných uvedeného výše vyplývá, že z celkem  

(rukou psaný text: 8 763 859)    vydaných akcií je na Valné 
hromadě řádně zastoupeno  

(rukou psaný text: 7 938 137)     akcií (včetně akcií akcionářů, 
kteří hlasují prostřednictvím hlasovacích formulářů) a s ohledem na program a ustanovení 
článků 67 a 67-1 zákona o obchodních společnostech, je tato Valná hromada řádně ustavena 
a je oprávněna rozhodovat o jednotlivých bodech programu. 

Členové Vedení Valné hromady prohlásili a požádali mne, níže podepsaného notáře, 
abych zaznamenal následující: 

Rozhodnutí 

A. Valná hromada rozhodla: 
1. ratifikovat kooptaci ze dne 15. listopadu 2017 pana Michala Smreka, trvale bytem 

Sázavská 914/8, Praha 2 Vinohrady, 120 00, České republika, narozeného dne 19. ledna 
1975, jako nevýkonného člena představenstva Společnosti a přistoupila k jeho 
konečnému jmenování; pan Michal Smrek je jmenován na dobu, která vyprší 14. 
listopadu 2020; 

2. jmenovat pana Jakuba Dybu, trvale bytem Ejpovická 658, Praha 10 Horní Měcholupy, 109 
00, Česká republika, narozeného dne 26. července 1974, nevýkonným členem 
představenstva Společnosti na dobu, který vyprší 17. prosince 2020; 

3. schválit Projekt.  
B. V souladu s odkládací podmínkou, že český notář vypracuje listinu, na základě které se 

Společnost změní v akciovou společnost  dle práva České republiky pro účely českého práva 
s účinností od 1. ledna 2018, Valná hromada rozhodla: 
1. změnit příslušnost (statut) Společnosti z lucemburské na českou a nařídit představenstvu 

Společnosti pro účely pokračování Společnosti a její proměnu v akciovou společnost 
v souladu se zákony České republiky, aby přemístila sídlo a místo ústředního vedení, 
hlavní místo podnikání a domicil Společnosti, včetně jejího hlavního centra zájmů ve 
smyslu Nařízení (EU) 2015/848 Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. května 2015 o 
insolvenčním řízení (novelizace), na adresu Hradčanské náměstí 67/8, Praha 1, 118 00, 
Česká republika a 

2. v rámci realizace výše uvedeného o změně obchodní firmy Společnosti na „PEGAS 
NONWOVENS a.s.“ a upravit a přeformulovat stanovy Společnosti jako celek na znění, 
které se uplatní v České republice dle ustanovení Přílohy této listiny. 

Potvrzení 

 Já, níže podepsaný notář, potvrzuji řádné provedení kroků a formalit dle lucemburského 
práva, které je třeba splnit před přesunem sídla Společnosti z Lucemburského velkovévodství do 
České republiky a změnu statutu Společnosti z lucemburské na českou. 

(parafa) 

  



Já, níže podepsaný notář, vzhledem k tomu, že hovořím anglicky, prohlašuji, že tato listina 
byla sepsána v anglickém jazyce, za níž následuje francouzská verze na žádost dostavivších se osob, 
které v rámci výše popsaného jednání, uvedly, že v případě nesouladu mezi anglickou a francouzskou 
verzí bude mít anglická verze přednost. 

 Na důkaz čehož byla tato listina sepsána a schválena v Lucemburku výše uvedeného dne. 
Poté byla listina přečtena dostavivším se osobám a tyto osoby prohlásily, že rozumí rozsahu a 
důsledkům a následně originální vyhotovení podepsaly společně se mnou, notářem. 

(francouzský text) 
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Spolecnost PEGAS NONWOVENS SA, se sidlem Lucemburske 

velkovevodstvi, 2320 Lucemburk, 68-70 Boulevard de la Petrusse, 
zapsana v rejstfiku obchodu a spolecnosti v Lucemburku (Registre de 
Commerce et des Societes Luxembourg) po cislem B112044 

(dale jen . PEGAS") 

dnesnlho dne vyhotovila analogicky die ustanoveni § 361 zakona 
c. 125/2008 Sb., o pfemenach obchodnich spolecnosti a drufatev, 
v platnem zneni (dale jen .zakon 0 pi'emenach") nasledujici: 

projekt 
PE GAS 
republiky 

premisteni sidla 
NONWOVENS SA 

(dale jen .Projekt"). 

1 Uvodni ustanoveni 

spolecnosti 
do Ceske 

1/1 Statutarni organ spolecnosti PEGAS timto prohlasuje a potvrzuje, 
ze v roce 2017 probiha ve smyslu ustanoveni § 384a a nasl. zakona 
pfemenach proces pi'emisteni sidla spolecnosti PEGAS do Ceske 
republiky (dale jen .Pi'emisteni s idla"). 

1/2 V dusledku Pfemisteni sidla nedojde k zaniku spolecnosti PEGAS a 
ke vzniku nave pravnicke osoby, ale dojde ke zmene pravni formy 
spolecnosti PEGAS na akciovou spolecnost die ceskeho prava. 

1/3 Vniti'nl pravni pomery spolecnosti PEGAS se po Pfemisteni sidla 
budou i'idit pravem Ceske republiky. 

PEGAS NONWOVENS SA, with its registered office at Grand Duchy of 

Luxembourg, L-2320 Luxembourg, 68-70 Boulevard de la Petrusse, registered 

in the Luxembourg Commercial and Companies Register (Registre de 
Commerce et des Societes Luxembourg) under number B112044 
(hereinafter "PEGAS") 

on today's date has created, analogously pursuant to § 361 of Act No 
125/2008, on transformations of commercial companies and cooperatives. as 
amended (hereinafter the "Transformations Act") the following 

project to relocate the registered office of 
PEGAS NONWOVENS SA to the Czech 
Republic 
(hereinafter the "Project"). 

1 Initial provisions 

1/1 PEGAS's statutory body hereby declares and confirms that in 2017. the 
process of relocating PEGAS's registered office to the Czech Republic 
(hereinafter the "Registered Office Relocation") is proceeding 
pursuant to § 384a et seq. of Transformations Act. 

1/2 The Registered Office Relocation will not lead to the dissolution of 
PEGAS and to the creation of a new corporate entity, but PEGAS's 
legal form will change to a joint-stock company pursuant to Czech law. 

1/3 After the Registered Office Relocation, PEGAS's internal legal relations 

will be governed by Czech law. 

~' 
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2 ldentifikace spolecnosti pred Premistenim sidla 

2/1 Spolecnost, jejiz sfdlo se pfemist'uje do Geske republiky, je 
iucemburska akciova spolecnost (societe anonyme) PEGAS 
NONWOVENS SA, se sidlem Lucemburske velkovevodstvi, 2320 

Lucemburk, 68-70 Boulevard de la Petrusse, zapsana v rejstfiku 

obchodu a spolecnosti v Lucemburku (Registre de Commerce et des 

Societes Luxembourg) po cislem B 112044. 

3 Nova pravni forma, obchodni firma a sidlo spolecnosti 
PEGAS po Premisteni sidla 

3/1 Po Pfemisteni sidla zmeni spolecnost PEGAS svou pravni formu 

na akciovou spolecnost die ceskeho pravniho fadu . 

312 Nova obchodni firma spolecnosti PEGAS bude po Pfemisteni sfdla 

znit PEGAS NONWOVENS a.s. 

3/3 Nave sidlo spolecnosti PEGAS bude po Pfemisteni sidla v obci 

Praha 1, Hradcanske namesti 67/8, PSC 118 00. 

2 Identification of the company prior to the Registered 
Office Relocation 

2/1 The company whose registered office is being relocated to the Czech 
Republic is a Luxembourg joint-stock company (societe anonyme), 
PEGAS NONWOVENS SA, with its registered office at Grand Duchy of 
Luxembourg, L-2320 Luxembourg, 68-70 Boulevard de la Petrusse, 

registered in the Luxembourg Commercial and Companies Register 
(Registre de Commerce et des Societes Luxembourg) under number 

8 112044. 

3 PEGAS's new legal form, business name and registered 
office after the Registered Office Relocation 

3/1 After the Registered Office Relocation. PEGAS will change its legal 

form to a joint-stock company pursuant to the Czech law. 

3/2 After the Registered Office Relocation, PEGAS's new business name 

will be PEGAS NONWOVENS a.s. 

3/3 After the Registered Office Relocation, PEGAS's new registered office 

will be at Hradcanske namesti 67/8, 118 00 Prague 1. 

~, 
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4 Nove zneni zakladatelskeho pravniho jednani 
spolecnosti PEGAS po Pfemisteni sidla 

4/1 Nove zneni stanov spolecnosti PEGAS NONWOVENS a.s. 
po Pi'emisteni sidla je obsazeno v Pflloze c. 1 tohoto Projektu, ktera 

tvoi'f jeji nedilnou soucast. 

5 Sloieni organu spolecnosti PEGAS po Pfemisteni 
sidla 

3 

5/1 Gleny pfedstavenstva spolecnosti PEGAS NONWOVENS a.s. 
budou ode dne zapisu Pfemisteni sidla do obchodniho rejstfiku: 

Frantisek Klaska, dat. nar. 3.4.1957, bytem Slavkov u Brna, 

Zamecka 1405, PSC 684 01. 

Marian Rasik, dat. nar. 15.5.1971, bytem Podebrady, 
Podebrady 11 , Dvofakova 422/3, PSG 290 01 , 

Frantisek Rezac, dat. nar. 19.4.197 4, bytem Novy Saldorf

Sedlesovice, Novy Saldorf 243, PSG 671 81, 

Michal Smrek, dat. nar. 19.1.1975, bytem Praha 2, Vinohrady, 

Sazavska 914/8, PSG 120 oo. 
Jakub Dyba, dat. nar. 26.7.1974, bytem Praha 10, Horni 

Mecholupy, Ejpovicka 658, PSC 109 oo. 
512 Cleny dozorcf rady spolecnosti PEGAS NONWOVENS a.s. budou 

ode dne zapisu Pfemisteni sidla do obchodniho rejsti'iku: 

Oldfich Slemr, dat. nar. 11 .3.1964, bytem Praha 1, Hradcany, 

Hradcanske namesti 67/8, PSC 118 00, 

____ Ill 

4 The new version of PEGAS's founding legal act after the 
Registered Office Relocation 

4/1 The new version of the Articles of Association of PEGAS 
NONWOVENS a.s. after the Registered Office Relocation is in Annex 1, 

which is an integral part of this Project. 

5 Members of PEGAS's bodies after the Registered Office 
Relocation 

5/1 The members of the Board of Directors of PEGAS NONWOVENS a.s. 
will be as follows as of the date the Registered Office Relocation is 

registered in the Commercial Register: 

Frantisek Klaska, DOB 3 April 1957, resident at Slavkov u Brna, 

Zamecka 1405, Post Code 684 01 , 

Marian Rasik, DOB 15 May 1971, resident at Podebrady, 

Podebrady II, Dvoi'akova 422/3, Post Code 290 01 , 

Frantisek Rezac, DOB 19 April 1974, resident at Novy Saldorf

Sedlesovice, Nov"Y Saldorf 243, Post Code 671 81, 

Michal Smrek, DOB 19 January 1975, resident at Praha 2, 

Vinohrady, Sazavska 914/8, Post Code 120 00, 

Jakub Dyba, DOB 26 July 1974, resident at Praha 10, Horni 

Mecholupy, Ejpovicka 658, Post Code 109 00. 

512 The members of the Supervisory Board of PEGAS NONWOVENS a.s. 
will be as follows as of the date the Registered Office Relocation is 

registered in the Commercial Register: 

~~ 
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Eduard Kucera, dat. nar. 11.1.1953, bytem Praha 10, Vrsovice, 
Bulharska 1213/21, PSC 101 00, 

Pavel Baudis, dat. nar. 15.5.1960, bytem Praha 4, Nusle, 

Plaminkove 1581/33, PSC 140 00. 

5/3 Cleny vyboru pro audit spolecnosti PEGAS NONWOVENS a.s. 
budou ode dne zapisu Pi'emfsteni sidla do obchodniho rejstfiku: 

Ivan Hayek, dat. nar. 31.3.1952, bytem Praha 10, Petrovice, 
Grammova 428, PSC 109 00, 

Hana Cerna, dat. nar. 2. 7 .1962, bytem Zelenec, Pod Kaplickou 
854, PSC 250 91, 

Alena Naatz. dat. nar. 1. 7 .1977. bytem Tui'any. Lipoltov 24. 
PSC 350 02. 

6 Den vyhotoveni projektu Premisteni sidla 

6/1 Den, k nemuz se vyhotovuje projekt Pfemisteni sidla, resp. den 
zmeny pravni formy, je 30.10.2017 (dale jen . Den vyhotoveni 

projektu pi'emeny"). 

7 Oceneni jmeni spolecnosti PEGAS 

7/1 Ve smyslu ustanoveni § 384b odst. 3 zakona o pfemenach se pro 
ucely tohoto Pfemistenf sfdla nevyfaduje ocenenr jmeni spolecnosti 

PEGAS znalcem die ustanoveni § 384b odst. 2 zakona 
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Oldi'ich Slemr, DOB 11 March 1964, resident at Praha 1, 
Hradcany, Hradcanske namestf 67/8, Post Code 118 00, 

Eduard Kucera, DOB 11 January 1953, resident at Praha 10, 

Vrsovice, Bulharska 1213/21, Post Code 101 00, 

Pavel Saudis, DOB 15 May 1960, resident at Praha 4, Nusle, 
Plaminkove 1581/33, Post Code 140 00. 

5/3 The members of the audit committee of PEGAS NONWOVENS a.s. will 
be as follows as of the date the Registered Office Relocation is 

registered in the Commercial Register: 

Ivan Hayek, DOB 31 March 1952, resident at Praha 10, Petrovice, 
Grammova 428, Post Code 109 00, 

Hana Cerna, DOB 2 July 1962, resident at Zelenec, Pod Kaplickou 

854, Post Code 250 91, 

Alena Naatz, DOB 1 July 1977, resident at Tui'any, Lipoltov 24, 

Post Code 350 02. 

6 The date when the Registered Office Relocation project 
is being created 

6/1 The date as of which the Registered Office Relocation project is being 

created, more precisely the date of the change of legal form, is 30 
October 2017 (hereinafter the "Creation Date of the Registered Office 
Relocation Project"). 

7 Appraisal of PEGAS's assets 

7/1 Pursuant to § 384b(3) of the Transformations Act, appraisal of 

~~ 
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o pfemenach. 

712 V souladu s ustanovenim § 384b odst. 3 ve spojeni s ustanovenim § 
367 odst. 1 a 3 zakona o pfemenach bylo jmeni spolecnosti PEGAS 
oceneno ke Dni vyhotoveni projektu pi'emeny, tj. ke dni 30.10.2017, 
na castku 330.728.294,61 EUR (resp. ekvivalent teto castky 
vyjadfeny v korunach ceskych ve v'{s1 8.482.188.571,74 Kc, kte,.Y 

byl vypocten podle smenneho kurzu vyhlaseneho CNB ke dni 
30.10.2017. tj . 1EUR = 25,647 Kc) (dale jen .. Hodnota oceneni 

jmeni PEGAS"). 

713 Pro ucely stanoveni Hodnoty oceneni jmeni PEGAS die 
pi'edchoziho clanku tohoto Projektu byl rozhodny vazeny prumer 
cen, za ktere byly akcie emitovane spolecnosti PEGAS 
obchodovany na evropske regulovanem trhu (v tomto pfipade na 

Burze cennych papiru Praha, a.s., IC: 47115629) v dobe 6 mesicu 
pfed Dnem vyhotoveni projektu pi'emeny (dale jen .Vazeny prumer 

cen akcii PEGAS"). Vazeny prumer cen akcii PEGAS za obdobi 
od 30.4.2017 do 30.10.2017 byl stanoven spolecnosti Centralni 

depozitar cennych papiru, a.s., IC: 25081 489, na zaklade Protokolu 
o v'{sledku sluZby ze dne 7.11 .2017 na castku 967,86 Kc (resp. 
ekvivalent teto castky vyjadfeny v korunach ceskych ve v'{Si EUR 

37,74, kte,.Y byl vypocten podle smenneho kurzu vyhlaseneho CNB 

ke dni 30.10.2017, tj . 1 EUR= 25,647 Kc). 

714 Vzhledem k tomu, ze zakladni kapital spolecnosti PEGAS 
NONWOVENS a.s. uvedeny ve stanovach spolecnosti die clanku 
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PEGAS's assets by an expert pursuant to § 384b(2) of the 
Transformations Act is not necessary for purposes of this Registered 

Office Relocation. 

7/2 In accordance with§ 384b(3) 1n conjunction with§ 367(1) and (3) of the 
Transformations Act, PEGAS's assets were appraised as at the 
Creation Date of the Registered Office Relocation Project, i.e. as at 30 
October 2017, at 330,728,294.61 EUR (or rather the equivalent of this 
amount expressed in Czech korunas, amounting to 8,482,188,571.74 
CZK, calculated according to the exchange rate declared by the CNB 

on 30 October 201 7, i.e 1 EUR = 25.647 CZK) (hereinafter the 
"Appraised Value of PEGAS's Assets") 

713 In order to determine the Appraised Value of PEGAS's Assets pursuant 
to the previous article of this Project, the weighted average of prices at 
which shares issued by PEGAS were traded on the regulated European 
market was decisive (in this case on Burza cennych papiru Praha, a.s., 
ID: 47115629) during the 6 months prior to the Creation Date of the 
Registered Office Relocation Project (hereinafter the "Weighted 
Average of PEGAS Share Prices"). The Weighted Average of PEGAS 

Share Prices for the period from 30 April 2017 to 30 October 2017 was 
stipulated by Centralni depozitar cennych papiru, a.s .. ID: 25081489, 
based on a Service Results Record dated 7 November 2017 as 967.86 

CZK (or the equivalent of this amount expressed in Czech korunas in 
the amount of EUR 37.74, calculated according to the exchange rate 

declared by the CNB on 30 October 2017, i.e. 1 EUR= 25.647 CZK). 

714 Given that the registered capital of PEGAS NONWOVENS a.s. 
specified in the company's Articles of Associaton pursuant to Article 4/1 

of this Project is 10,867,185.16 EUR, the condition that the registered 
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4/1 tohoto Projektu dosahuje vyse 10.867.185,16 EUR, je splnena 
podminka, ze vyse zakladniho kapitalu spolecnosti PEGAS 

NONWOVENS a.s. neni vyssi, nez je castka oceneni jmeni die · 
clanku 0 a 0 tohoto Projektu , v souladu s ustanovenim § 384b odst. 
1 ve spojeni s § 367 odst. 2 a § 384d odst. 1 pism. c) zakona 
o premenach. 

8 Zvlastni vyhody poskytovane v souvislosti 
s Premistenim sidla 

811 Vzhledem k tomu, ze spolecnost PEGAS neposkytuje v souvislosti 
s Pfemistenim sidla zadne vyhody clenum statutarniho organu, 
kontrolniho organu, ci jineho organu, nejsou zde vyhody ani 
podminky jejich poskytnuti ve smyslu ustanoveni § 361 pism. f) 

zakona o premenach uvedeny. 

9 Zaverecna a spolecna ustanoveni 

6 

9/1 Spolecnost PEGAS timto prohlasuje, ze Pi'emisteni sidla 
spolecnosti PEGAS nezakazuj i pravni pi'edpisu Lucemburskeho 

velkovevodstvi, ve kterem ma dosud sve sidlo a jehoz pravnim 
radem se fidi jejf vnitfni pravni pomery. 

912 Spolecnost PEGAS timto dale prohlasuje, :Ze neni v likvidaci ani vuci 

ni nebylo zahajeno insolvencni fizeni nebo jine obdobne fizeni. 

9/3 Daisi zalezitosti timto Projektem vyslovne neupravene se fidi 
pfislusn>irni ustanovenimi zakona o pfemenach. 

9/4 Tento Projekt byl vyhotoven v ceskem, francouzskem a anglickem 
jazyce. V pfipade jakychkoliv nesrovnalosti ceske. francouzske 

capital of PEGAS NONWOVENS a.s. is not higher than the appraised 

amount of assets pursuant to Article 7/2 and 7/3 of this Project has 
been met, in accordance with § 384b(1) in conjunction with § 367(2) 
and § 384d(1 )(c) of the Transformations Act 

8 Special benefits conferred in connection with the 
Registered Office Relocation 

8/1 Given that PEGAS is not conferring any benefits on members of its 
statutory body, supervisory body, or other body in connection with the 
Registered Office Relocation , no benefits or conditions of their 
provision pursuant to§ 361 (f) of the Transformations Act are specified . 

9 Final and common provisions 

9/1 PEGAS hereby declares that the Registered Office Relocation of 
PEGAS is not prohibited by legislation in Luxembourg, where it has its 

existing registered office, and whose law governs its internal legal 
relations. 

912 PEGAS hereby also declares that it is not in liquidation nor have 

bankruptcy proceedings or other similar proceedings been declared 
against it. 

9/3 Other matters not explicitly governed by this Project are governed by 

relevant provisions of the Transformations Act. 

9/4 This Project has been executed in Czech, French and English. Should 

~, 
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a/nebo anglicke verze se povazuje ceske zneni za rozhodne. 

Ve Znojrne, dne 16. listopadu 2017 

( 

WOVENS SA I on behalf of PEGAS NONWOVENS SA 

Frantisek Rezac 

Clen pi'edstavenstva 

Member of t he Board 

7 

Marian Rasik 

Clen pi'edstavenstva 

Member of the Board 

any discrepancies between the Czech, French and/or English versions 

occur. the Czech version shall be considered decisive. 

In Znojmo, on November 16th, 2017 

3, 
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