
 
 
 

OZNÁMENÍ 
 
 

Personální změny v představenstvu  
PEGAS NONWOVENS SA 

 
ZNOJMO (7. října 2008) – PEGAS NONWOVENS SA (“Společnost”) tímto oznamuje, že 
obdržela oznámení o odstoupení pana Miloše Bogdana z funkce člena představenstva 
Společnosti a generálního ředitele PEGAS NONWOVENS s.r.o. Pan Bogdan odstupuje z 
funkce člena představenstva a výkonného ředitele PEGAS NONWOVENS SA a ze všech 
ostatních pozic v rámci skupiny. Pan Bogdan odchází ze Společnosti z osobních důvodů  k 
datu 6. října 2008.  

Funkci generálního ředitele PEGAS NONWOVENS s.r.o. převezme s platností od 7. října 
2008 pan František Řezáč, výkonný ředitel a člen představenstva Společnosti, a bude ji 
vykonávat spolu se současnou pozicí obchodního ředitele. Pan František Řezáč (34 let) 
působí ve Společnosti od roku 1996 a výkonným ředitelem Společnosti byl jmenován v 
listopadu 2006. Pan Řezáč byl jmenován do funkce obchodního ředitele PEGAS 
NONWOVENS s.r.o. v roce 2004 poté, co ve firmě pracoval jako ředitel personálního a 
právního oddělení. Pan Řezáč je absolventem právnické fakulty Masarykovy university v 
Brně. 

Pan Miloš Bogdan byl jmenován členem představenstva PEGAS NONWOVENS SA v 
listopadu 2006 a ve Společnosti působil v různých pozicích od roku 1995. Společnost plně 
respektuje rozhodnutí pana Bogdana odejít ze Společnosti a oceňuje jeho přínos k 
výkonnosti Společnosti za doby jeho vedení, zejména pak během uvedení akcií 
Společnosti na trh a přínos na dosažených výsledcích při řízení Společnosti.  

Zároveň se představenstvo Společnosti rozhodlo snížit počet členů představenstva na 
současný počet šesti členů.  
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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 
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 389 pracovníků.  

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