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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

 

Společnost PEGAS NONWOVENS zvažuje emisi 
korunových dluhopisů 

 
LUCEMBURK/ZNOJMO (3. září 2014) – PEGAS NONWOVENS SA (dále jen „PEGAS 
NONWOVENS” nebo „Společnost”), přední evropský výrobce netkaných textilií, 
zvažuje emisi korunových dluhopisů.  
 
Společnost PEGAS NONWOVENS ve spolupráci s Českou spořitelnou (dále jen „Banka“) zahájila 
předběžný průzkum zájmu investorů o případnou emisi korunových dluhopisů vydaných dle českého 
práva. V případě pozitivního ohlasu u investorů a v závislosti na vývoji tržních podmínek by 
Společnost zvažovala jejich vydání jako alternativního zdroje střednědobého financování. Výnos 
z emise by byl použit na splacení bankovních půjček a neznamenal by navýšení čistého dluhu 
Společnosti. 
 
 
Právní upozornění: 
Toto sdělení nepředstavuje veřejnou ani jinou nabídkou jakýchkoliv cenných papírů, ani výzvu k předložení nabídky odkupu 
nebo upsání jakýchkoliv cenných papírů. Pokud se Společnost v budoucnu rozhodne pro její uskutečnění, jakákoli případná 
veřejná nabídka cenných papírů zmíněných v tomto sdělení bude moci být učiněna pouze na základě prospektu, který bude 
řádně schválen příslušným regulátorem a uveřejněn na webových stránkách Společnosti www.pegas.lu (nebo www.pegas.cz) a 
webových stránkách Banky www.csas.cz, příp. i jiným způsobem, a to za podmínek a v souladu s ustanoveními příslušných 
předpisů (pokud se v dané souvislosti povinnost vyhotovit prospekt uplatní). Případná nabídka cenných papírů zmíněných 
v tomto sdělení a poskytování souvisejících informací mohou v některých jurisdikcích podléhat určitým omezením a/nebo 
mohou být zakázány.  Adresáti tohoto oznámení by se měli s těmito omezeními a zákazy seznámit a dodržovat je. 

 

Kontakt pro investory a média:       
 
Ondřej Kouřil        
Manažer externího reportingu      

PEGAS NONWOVENS SA       
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 a v Bučovicích v České republice a ve městě 6th October v Egyptě. PEGAS 
NONWOVENS je výrobcem netkaných textilií na bázi polypropylenu a polyethylenu pro oblast hygieny, 
průmyslu, stavebnictví, zemědělství, zdravotnictví 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 více 
než 570 pracovníků. PEGAS NONWOVENS SA je veřejně obchodovanou společností na burzách v Praze a ve 
Varšavě. 

 


