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REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 
 

 
Plánovaná personální změna v představenstvu 

společnosti PEGAS NONWOVENS SA 
 
 
Lucemburk, 15. září 2009 – Společnost PEGAS NONWOVENS SA (dále jen 
„PEGAS“ nebo „Společnost”) sděluje, že představenstvo Společnosti bylo 
informováno panem Alešem Geržou, členem představenstva, o jeho rozhodnutí 
neucházet se o obnovení mandátu funkce člena představenstva. 
 
Pan Aleš Gerža představenstvo Společnosti informoval o svém záměru neucházet se o 
obnovení mandátu funkce výkonného ředitele Společnosti, jež vyprší 30. listopadu 2009. 
V případě, že na pozici bude do té doby nalezen vhodný kandidát, plánuje odstoupit z 
postu finančního ředitele. Pro Společnost bude i nadále k dispozici jako konzultant. Pan 
Gerža toto rozhodnutí učinil s ohledem na své budoucí osobní zájmy mimo region 
Znojemska. 
 
Představenstvo Společnosti vzalo rozhodnutí pana Gerži na vědomí a oceňuje jeho 
připravenost k další spolupráci, pokud ji Společnost bude považovat na potřebnou. 
 
Pan Aleš Gerža je absolventem VŠE v Praze. Nastoupil do PEGASu v roce 1999 po 
předchozím pětiletém působení v logistické společnosti Danzas. Do současné pozice 
finančního ředitele PEGAS NONWOVENS s.r.o. byl pan Gerža jmenován v roce 2000. Ve 
Společnosti hrál významnou roli při procesu změny vlastnické struktury v roce 2005 a při 
přípravě IPO v roce 2006. Výkonným členem představenstva PEGAS NONWOVENS SA byl 
zvolen v listopadu 2006.  
 
 

 

Poznámky pro editory: 

PEGAS NONWOVENS SA, sídlem L-2320 Luxembourg, 68-70, Boulevard de la Pétrusse, registrovaná u R.C.S. 
Luxembourg B 112 044, 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 k produkci dětských plenek, výrobků dámské hygieny a výrobků 
využívaných v případě inkontinence. 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 zhruba 380 pracovníků.  

PEGAS NONWOVENS SA je veřejně obchodovanou společností na burzách v Praze a ve Varšavě.   
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Vladimír Bystrov       Klára Klímová 
Mediální zástupce PEGAS NONWOVENS    Poradkyně pro Investor Relations 
vladimir.bystrov@bisonrose.cz     kklimova@pegas.cz
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