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Nový manažer pro vztahy s investory a veřejností 
  
(ZNOJMO – 8.října 2007) - Zodpovědnost za vztahy s investory a komunikaci s 
veřejností ve společnosti PEGAS NONWOVENS SA v těchto dnech převzal Josef Válek, 
bývalý manažer marketingové komunikace společnosti AVX Corporation pro oblast 
Evropy, kde působil od roku 2005. V předchozích letech také externě pracoval na 
mezinárodních zakázkách pro společnost Skanska DS a také jako překladatel a tlumočník 
či jako zástupce australské realitní společnosti LJ Hooker. Základní, střední a 
vysokoškolské vzdělání dokončil v Austrálii, kde žil celkem 15 let.  
 
Na RMIT University v Melbourne získal v roce 1999 diplom s vyznamenáním v oboru 
řízení podniků a marketingu. Je kompletně bilingvní, hovoří anglicky i česky jako rodilý 
mluvčí a také plynně německy. 
 
„Chci dosáhnout toho, že ve společnosti PEGAS NONWOVENS bude vybudován kvalitní 
integrovaný systém komunikace s veřejností a účastníky kapitálových trhů. V tuto chvíli 
má  PEGAS NONWOVENS několik desítek institucionálních a řadu drobných investorů. 
Akcie společnosti pokrývá skupina analytiků jak v tuzemsku, tak v zahraničí, a v 
neposlední řadě jsou tu české, polské a lucemburské regulační orgány a média a tito 
všichni vyžadují tu nejvyšší úroveň služeb a spolehlivosti. Mým cílem je pomocí kvalitních 
systémů a otevřené komunikační politiky poskytnout všem účastníkům maximálně 
kvalitní informační službu“, uvádí Josef Válek. 
 
Klára Klímová i Bison & Rose budou nadále blízce spolupracovat se společností PEGAS 
jako odborní externí konzultanti pro IR a PR. 
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