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REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 
 
 

Personální změny v představenstvu společnosti  
PEGAS NONWOVENS SA 

 
LUCEMBURK/ ZNOJMO (2. března 2010) – Společnost PEGAS NONWOVENS SA 
(dále jen „PEGAS” nebo „Společnost”) oznamuje, že s platností od 1. března 
2010 byl jmenován do funkce exekutivního člena představenstva pan Marian 
Rašík, stávající finanční ředitel PEGAS NONWOVENS s.r.o. 

Představenstvo Společnosti rozhodlo o zvolení pana Rašíka do funkce exekutivního 
ředitele Společnosti na tříleté funkční období. Konečné jmenování pana Rašíka do funkce 
člena představenstva je podmíněno schválením řádnou valnou hromadou Společnosti, 
která se bude konat dne 15. června 2010. 

Marian Rašík byl od 1. prosince 2009 jmenován finančním ředitelem  
PEGAS NONWOVENS s.r.o. Před svým příchodem do koncernu PEGAS pracoval pan Rašík 
na pozici Director v poradenské firmě Corpin Partners, která je lokálním zastoupením 
investiční banky Rothschild a kde měl na starosti transakce z oblasti fúzí a akvizic. 
V letech 2003 – 2005 působil jako finanční ředitel společnosti Vítkovice Strojírenství a.s. 
V minulosti rovněž pracoval v pražské pobočce VÚB Banky, v ABN AMRO a svoji profesní 
kariéru zahájil jako auditor v Coopers & Lybrand. Marian Rašík je absolventem 
ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické Univerzity v Ostravě. Hovoří plynně 
česky, anglicky, rusky a polsky. 

 
 
 
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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