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REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 
 
 

Změna společného depozitáře a výplatního agenta 
společnosti PEGAS NONWOVENS SA  

 
 
LUCEMBURK/ ZNOJMO (15. dubna 2010) – PEGAS NONWOVENS SA (dále 
"PEGAS" nebo "Společnost") oznamuje převod služeb společného depozitáře a 
výplatního agenta na BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk, a to 
s účinností k 1. dubnu 2010. 
 
Akcie vydané společností PEGAS NONWOVENS SA jsou drženy v zaknihované podobě 
prostřednictvím Clearstream Lucemburk a jsou zapsány v knize akcionářů vedené v sídle 
Společnosti na jméno BGL BNP Paribas S.A. (dříve Fortis Banque Luxembourg S.A.; dále i 
jen "BGL"), se sídlem 50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Lucemburk, který je společným 
depozitářem pro Clearstream.  
 
PEGAS byl společností BGL BNP Paribas S.A. informován, že s účinností od 1. dubna 2010 
budou veškeré služby poskytované BGL převedeny na BNP Paribas Securities Services 
S.A., pobočka Lucemburk, se sídlem 33, rue de Gasperich, Howald – Hesperange,  
L-2085, Lucemburk. Převod poskytování služeb správy cenných papírů na BNP Paribas 
Securities Services S.A., pobočka Lucemburk, na provozní úrovni proběhne dne  
31. května 2010. Důvodem přesunu je plánovaná integrace služeb správy cenných papírů 
mezi BGL and BNP Paribas, poté, co v květnu 2009 získala BNP Paribas 65,96% podíl 
v BGL. 
 
Podmínky služeb poskytovaných společnosti PEGAS NONWOVENS SA nebudou tímto 
přesunem ovlivněny.  
 
 
Kontakt pro investory: 
 
 
Ondřej Kouřil       Klára Klímová 
Manažer externího reportingu PEGAS NONWOVENS   poradkyně pro vztahy s investory 
 
PEGAS NONWOVENS      PEGAS NONWOVENS 
Tel.: +420 515 262 408      Tel.: +420 515 262 450 
GSM: +420 724 311 544      GSM: +420 602 244 838 
okouril@pegas.cz       kklimova@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 kolem 380 pracovníků.  

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