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REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 
 

 

PEGAS NONWOVENS SA bere na vědomí rozhodnutí 
představenstva Varšavské burzy cenných papírů o vyloučení 

akcií z obchodování  
 

1. Regulovaná informace 

Toto oznámení obsahuje regulovanou informaci dle (i) nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a 
o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 
2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a (ii) směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se 
informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném 
trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES. Oznámení je vydáno v souladu s článkem 17 nařízení 
(EU) č. 596/2014. 

 

2. Údaj o emitentovi akcií 

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. Schválení vyřazení akcií z obchodování na Varšavské burze představenstvem burzy 

Společnost oznamuje, že dne 14. září 2017 přijalo představenstvo Varšavské burzy cenných 
papírů usnesení č. 1053/2017 o vyloučení akcií Společnosti z obchodování na Varšavské 
burze s účinností od 19. září 2017. Toto rozhodnutí bylo přijato na žádost Společnosti na 
základě schválení vyřazení akcií polským dozorovým orgánem, Komisja Nadzoru 
Finansowego. 

Vyloučení z obchodování se vztahuje na všechny akcie Společnosti kotované na Varšavské 
burze s kódem „LU0275164910“. 

Stávající akcionáři, kteří mají akcie Společnosti uloženy u polského depozitáře, Krajowy 
Depozyt Pepierów Wartościowych, mohou akcie převést do českého depozitáře, Centrální 
depozitář cenných papírů. Převod akcií proběhne na základě instrukce podané 
prostřednictvím účastníka polského depozitáře (banka, brokerský dům atd.), který pro 
daného akcionáře akcie spravuje a drží je na účtě u polského depozitáře. V případě potřeby 
pomoci s převodem se akcionáři mohou obrátit také přímo na Společnost, která jim poskytne 
nezbytné informace související s převodem. 

 



 

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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