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REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 

PEGAS NONWOVENS úspěšně dokončil další emisi 
dlouhodobých dluhopisů 

LUCEMBURK/ZNOJMO (20. ledna 2017) – PEGAS NONWOVENS SA (dále jen 

„PEGAS NONWOVENS” nebo „Společnost“) oznamuje, že úspěšně dokončil emisi 

dlouhodobých dluhopisů v objemu 50 milionů EUR. 

PEGAS NONWOVENS oznamuje, že dne 20. ledna 2017 vydal privátní emisi seniorních 

nezajištěných dluhopisů dle českého práva: 

 

1) 

ISIN: CZ0003515835 

Emitent:  PEGAS NONWOVENS, s.r.o. 

Nominální hodnota: EUR 50 000 000 (slovy: padesát milionů Euro) 

Splatnost: 20. ledna 2024 

Kupón: 1,875% p.a. 

Emisní cena: 99,637% 

Status: seniorní, nezajištěný 

Manažer: Česká spořitelna, a.s. 

 

 

Výnos z emise bude primárně použit na refinancování veřejné emise dluhopisů 

v listopadu 2018.  

„Velký zájem investorů o další emisi dluhopisů dokazuje, že Pegas je i nadále vnímán 

jako dlouhodobě stabilní a perspektivní společnost a atraktivní investiční příležitost. Tato 

emise nám zároveň umožňuje využít aktuální příznivé podmínky na peněžních trzích a 

zajistit Společnost proti možnému růstu úrokových sazeb v následujících letech. 

Vzhledem k tomu, že výnos z emise bude v příštím roce použit k refinancování veřejných 

dluhopisů, nedojde k navýšení čistého dluhu společnosti,“ sdělil František Řezáč, 

generální ředitel a člen představenstva společnosti PEGAS NONWOVENS SA. 

 
 
Kontakt pro investory a média: 
 
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 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. 
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