REGULATORNÍ OZNÁMENÍ

PEGAS NONWOVENS SA – oprava informace o zpětném
odkupu akcií v období 10. – 16. září 2015
LUCEMBURK/ZNOJMO (29. září 2015) – PEGAS NONWOVENS SA (dále jen
„PEGAS NONWOVENS” nebo „Společnost“) opravuje informaci o zpětném
odkupu akcií v období 10. – 16. září 2015.
Dne 24. září 2015 Společnost zveřejnila opravu informace o průběhu zpětného odkupu
akcií za období od 10. do 16. září 2015. Tato informace byla zveřejněna na internetových
stránkách Společnosti v sekci Investoři a média/Zpětný odkup akcií, která slouží
k informování veřejnosti o průběhu zpětného odkupu akcií. Původně zveřejněné údaje o
průběhu zpětného odkupu byly založeny na nekompletních datových souborech
obdržených od společnosti Patria Finance, a.s., která zpětný odkup pro Společnost
provádí.
Vyjádření společnosti Patria Finance, a.s. v této věci následuje:
“Diskrepance v týdenní zprávě o počtu odkoupených akcií za období 10.9.2015 16.9.2015 vznikla z důvodu rozdílného formátu dat o času uskutečnění předmětného
obchodu mezi organizátorem trhu BCPP a obchodníkem Patria Finance. Patria Finance po
odhalení tohoto rozdílu neprodleně konala a v součinnosti s dozorovým orgánem (ČNB)
zajistila nápravu nekonzistence datových polí tak, aby k této chybě již nedošlo. Celkový
počet odkoupených akcií za období 10.9.2015 - 16.9.2015 je 55 084ks. Správnost tohoto
údaje Patria Finance následně verifikovala s organizátorem trhu resp. s dozorovými
orgány kapitálového trhu.”

Dne 29. září 2015
Jan Židek
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PEGAS NONWOVENS SA, société anonyme, je holdingová společnost se sídlem v Lucembursku s provozními
dceřinými společnostmi ve Znojmě a Bučovicích v České republice a v 6th of October City v Egyptě. 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 přibližně 570 pracovníků.
PEGAS NONWOVENS SA je veřejně obchodovanou společností na burzách v Praze a ve Varšavě.

PEGAS NONWOVENS SA (société anonyme) je zapsán v rejstříku obchodu a společností R.C.S. v Lucembursku pod číslem B
112.044. Sídlo společnosti je 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Lucembursko.
Registrován u Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) v Lucemburku pod číslem E-0043
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