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REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 

 
Seznam akcionářů s více jak 5% podílem hlasů na 
valné hromadě PEGAS NONWOVENS SA („PEGAS“) 

 
Lucemburk (18. června 2013) – Na základě poskytnutých informací PEGAS oznamuje 
seznam akcionářů s více jak 5% podílem hlasů na valné hromadě společnosti PEGAS 
konané dne 17. června 2013 v Lucembursku. 
 

Akcionář 

Počet 
akcií/počet 
hlasovacích 

práv 

% podíl z 
celkového počtu 

hlasů na valné 
hromadě 

% podíl z 
celkového 

počtu akcií 

WOOD & Company Funds SICAV 
Plc 1 587 352 53,14% 17,20% 

Franklin Templeton Investment 
Funds 729 986 24,44% 7,91% 

Brown Brothers Harriman 
(Luxembourg) S.C.A. 
(depozitář)* 

487 700 16,33% 5,28% 

Celkový počet akcií 9 229 400   

Celkový počet hlasů na valné 
hromadě 2 987 078   

* Společnost PEGAS nemůže posoudit, zda některý z uvedených akcionářů drží akcie na účet svůj nebo jiného 
ani to, zda někteří akcionáři jednají ve shodě.  

 
 
Kontakt pro investory: 
 
Ondřej Kouřil        
Manažer externího reportingu PEGAS NONWOVENS    
 
PEGAS NONWOVENS       
Tel.: +420 515 262 408       
GSM: +420 724 311 544       
okouril@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 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 téměř 550 pracovníků.  
PEGAS NONWOVENS SA je veřejně obchodovanou společností na burzách v Praze a ve Varšavě. 

 


