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REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 
 

PEGAS NONWOVENS SA oznamuje hlášení akcionáře o 
změně počtu hlasovacích práv spojených s akciemi 

 

1. Regulovaná informace 

Toto oznámení obsahuje regulovanou informaci dle směrnice 2004/109/EC Evropského 

parlamentu a Rady ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost 

týkající se informace o emitentech. Oznámení je vydáno v souladu s články 8, 9 a 12 

lucemburského zákona ze dne 11. ledna 2008 o transparentních požadavcích 

v souvislosti s informacemi o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování 
na regulovaném trhu. 

2. Údaj o emitentovi akcií s hlasovacími právy 

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“). 

3. Hlášení akcionáře o počtu hlasovacích práv spojených s akciemi PEGAS 

NONWOVENS SA 

Dne 17. července 2017 obdržela Společnost hlášení akcionáře o tom, že společnost 

R2G Wealth s.r.o. držela ke dni 11. července 2017 81 387 akcií společnosti PEGAS 

NONWOVENS SA, což představovalo 0,93% podíl na základním kapitálu a hlasovacích 

právech Společnosti. Předchozí hlášení akcionáře R2G Wealth s.r.o. Společnost obdržela 

dne 2. května 2017. Podle tohoto hlášení společnost R2G Wealth s.r.o. držela ke dni 

7. dubna 2017 489 232 akcií Společnosti, což představovalo 5,30% podíl na základním 
kapitálu a hlasovacích právech Společnosti. 

Dne 17. července 2017 obdržela Společnost hlášení akcionáře o tom, že R2G Foundation 

držela ke dni 11. července 2017 přímo 612 854 a nepřímo prostřednictvím společnosti 

R2G Wealth s.r.o. 81 387, tj. celkem 694 241 akcií společnosti PEGAS NONWOVENS SA, 

což dohromady představovalo 7,92% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech 
Společnosti. 

Dne 17. července 2017 obdržela Společnost hlášení akcionáře o tom, že R2G Foundation 

držela ke dni 13. července 2017 0 akcií společnosti PEGAS NONWOVENS SA, což 
představovalo 0,0% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti.  

Dne 17. července 2017 obdržela Společnost hlášení akcionáře o tom, že společnost 

R2G Rohan S.à r.l. držela ke dni 13. července 2017 nepřímo prostřednictvím R2G Rohan 

Czech s.r.o. 694 241 akcií společnosti PEGAS NONWOVENS SA, což představovalo 7,92% 
podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti.  
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Dne 18. července 2017 

 
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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