
 
 
 

OZNÁMENÍ 
 
 

Personální změny v představenstvu  
 

ZNOJMO (16. dubna 2008) – PEGAS NONWOVENS SA (“PEGAS” nebo 
“Společnost”) si dovoluje oznámit změnu v představenstvu. S platností od  
8. dubna 2008 byl jmenován do funkce neexekutivního ředitele a člena 
představenstva PEGAS NONWOVEN SA pan Marek Modecki. Konečné jmenování 
je podmíněno schválením valnou hromadou Společnosti, jenž se bude konat dne 
16. června 2008. Pan Modecki působí v současné době jako bankéř a člen dozorčí 
rady společnosti Concordia Espirito Santo Investment Ltd. v Polsku s 
odpovědností za oblast fúzí a akvizic a privátního bankovnictví. Vystudoval právo 
na univerzitě ve Varšavě a studoval také mezinárodní právo v institutu Maxe 
Plancka v Hamburku a právo na univerzitě v Hamburku.  
 
Pan Modecki má rozsáhlé profesní zkušenosti v oblasti poradenství a financování 
a také jako člen dozorčích rad několika společností kótovaných na burze ve 
Varšavě. Jeho nominace do představenstva společnosti PEGAS byla navržena 
současným největším akcionářem Společnosti Templeton Asset Management Ltd.  
 
Po odstoupení neexekutivních ředitelů a zástupců předchozího hlavního akcionáře 
společnosti Pamplona Capital Partners I, LP Johna Halsteda a Henryho Gregsona 
v loňském roce, představenstvo Společnosti nyní tvoří čtyři exekutivní ředitelé 
Miloš Bogdan, Aleš Gerža, František Řezáč a František Klaška a dva další 
neexekutivní ředitelé Bernhard Lipinski a David Ring. 

 

 
 
Kontakt pro média:      Kontakt pro investory: 
 
 
Vladimír Bystrov       Klára Klímová 
mediální zástupce PEGAS NONWOVENS    poradkyně pro Investor relations 
 
Bison & Rose Public Relations     PEGAS NONWOVENS 
Tel.: +420 233 014 040      Tel.: +420 515 262 450 
Mobil: +420 777 130 788      Mobil: +420 602 244 838 
vladimir.bystrov@bisonrose.cz     kklimova@pegas.cz

 

PEGAS NONWOVENS SA je holdingová společnost se sídlem v Lucemburku s provozními dceřinými společnostmi 
ve Znojmě v České republice.  PEGAS NONWOVENS je výrobcem netkaných textilií na bázi polyetylenu a 
polypropylene pro oblast hygieny, průmyslu, stavebnictví, zemědělství a ostatních specializovaných sektorů. 
Tyto textilie jsou primárně využívány pro výrobu dětských plenek, výrobků dámské hygieny a inkontinece 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 380 pracovníků.  

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

Registrován u Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) v Lucemburku pod číslem E-0043 
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