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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 
 

PEGAS NONWOVENS SA vypracoval a doručil 
stanovisko k dobrovolné nabídce převzetí  

 

LUCEMBURK/ZNOJMO (21. srpna 2017) – PEGAS NONWOVENS SA (dále jen 

„PEGAS” nebo „Společnost“) oznamuje, že vypracoval a doručil stanovisko k 

dobrovolné nabídce převzetí (dále jen „Nabídka”), jejímž účelem je nabytí akcií 

Společnosti za cenu ve výši 1 010 Kč za akcii.  

V souladu se zákonnými a burzovními pravidly představenstvo Společnosti zpracovalo 

společné písemné stanovisko (dále jen „Stanovisko“), ve kterém zvážilo Nabídku ve 

všech jejích aspektech. Dnešním dnem představenstvo Stanovisko doručilo společnosti 

R2G Rohan Czech s.r.o. (dále jen „Navrhovatel“) a České národní bance. Navrhovatel by 

následně měl Stanovisko v zákonné lhůtě uveřejnit spolu s Nabídkou. V případě, že 

Navrhovatel v zákonné lhůtě Stanovisko neuveřejní, bude Stanovisko zveřejněno 

Společností bez zbytečného prodlení. 

 

 

Dne 21. srpna 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 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. 
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