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REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 
 

 

 

PEGAS NONWOVENS SA oznamuje  
výplatu úrokových výnosů 

 
 

LUCEMBURK/ZNOJMO (30. září 2016) – PEGAS NONWOVENS SA oznamuje 

zahájení výplaty druhého úrokového výnosu dluhopisu PEGAS 2,85/18. 

 

PEGAS NONWOVENS SA, akciová společnost založená podle lucemburského práva 

(société anonyme), referenční číslo CSSF E-0043, se sídlem 68-70, boulevard de la 

Pétrusse, L-2320 Luxembourg a zapsána v rejstříku obchodu a společností v 

Lucembursku pod číslem B 112.044 („Společnost“), jako emitent emise tuzemských 

korunových dluhopisů PEGAS 2,85/2018 s fixním úrokovým výnosem, ISIN 

CZ0000000559, splatné v listopadu 2018 oznamuje zahájení výplaty druhého úrokového 

výnosu. 

 

Datum rozhodné pro výplatu: 15. října 2016 

Datum ex-kupón: 16. října 2016 

Zahájení výplaty: 14. listopadu 2016 

 

V souladu s emisními podmínkami bude výplata zajišťována pouze bezhotovostním 

způsobem v určené provozovně administrátora, a to: Česká spořitelna, a.s., Back Office 

investičních produktů, Budějovická 1518/13 a, b, 140 00 Praha 4; tel. 956 765 438. 

 

Dne 30. září 2016 
 
 
 
Jan Židek        
Manažer externího reportingu      
 
PEGAS NONWOVENS       
Tel.: +420 515 262 408       
GSM: +420 727 964 218       
jzidek@pegas.cz        
 
 
 
 
 
 
 
 
PEGAS NONWOVENS SA, société anonyme, je holdingová společnost se sídlem v Lucembursku s provozními 
dceřinými společnostmi ve Znojmě v České republice a v 6th of October City v Egyptě. 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 přibližně 570 pracovníků.  
PEGAS NONWOVENS SA je veřejně obchodovanou společností na burzách v Praze a ve Varšavě. 
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