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REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 
 
 

Personální změna v představenstvu společnosti  
PEGAS NONWOVENS SA 

 
LUCEMBURK/ZNOJMO, 9. května 2012 – Společnost PEGAS NONWOVENS SA 
(dále jen „PEGAS” nebo „Společnost”) oznamuje, že s platností od 7. května 
2012 byl jmenován do funkce neexekutivního člena představenstva  
pan Jan Sýkora. 
Představenstvo Společnosti rozhodlo o zvolení pana Jana Sýkory do funkce 
neexekutivního ředitele Společnosti. Jeho funkční období končí konáním řádné valné 
hromady v roce 2014. Konečné jmenování pana Jana Sýkory do funkce člena 
představenstva je podmíněno schválením řádnou valnou hromadou Společnosti, která se 
bude konat dne 15. června 2012. 

Pan Jan Sýkora je v současnosti předsedou představenstva společnosti  
Wood & Company, přední nezávislé investiční banky se zaměřením na střední a východní 
Evropu. V této společnosti pracuje od roku 1994. Je také členem představenstva několika 
obchodních společností a neziskových organizací (Pražská burza cenných papírů, 
International School of Prague, Amrest and Young Presidents Organization). Pan Sýkora 
získal titul MBA na Rochester Institute of Technology. 
 
 
 
Kontakt pro investory a média: 
 
Ondřej Kouřil        
Manažer externího reportingu   
 
PEGAS NONWOVENS       
Tel.: +420 515 262 408       
GSM: +420 724 311 544       
okouril@pegas.cz       

 

PEGAS NONWOVENS SA, société anonyme, je holdingová společnost se sídlem v Lucembursku s provozními 
dceřinými společnostmi ve Znojmě v České republice. PEGAS NONWOVENS je výrobcem netkaných textilií na 
bázi polyethylenu 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 více než 420 pracovníků.  

PEGAS NONWOVENS SA je veřejně obchodovanou společností na burzách v Praze a ve Varšavě. 

 


