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OZNÁMENÍ 
 
 

Změny v pravidlech účasti a hlasování  
na valné hromadě akcionářů 

 
LUCEMBURK/ZNOJMO, 11. května 2012 – Společnost PEGAS NONWOVENS SA 
(dále jen „PEGAS” nebo „Společnost”) oznamuje změnu pravidel účasti a 
hlasování na valné hromadě akcionářů (dále jen „VH”). 
 
Pravidla účasti akcionářů a jejich hlasování na VH byla změněna, aby byla v souladu  
s nedávnými změnami v lucemburském zákoně plynoucími z implementace směrnice EU 
2007/36/EC z 11. července 2007. Tyto změny obsahují, mimo jiné, zavedení požadavku 
na oznámení, jímž akcionáři Společnost informují o svém záměru účastnit se a hlasovat 
na VH, a to prostřednictvím vyplněného a podepsaného oznamovacího formuláře. Tento 
formulář musí PEGAS obdržet nejpozději v rozhodný den (tj. v pátek 1. června 2012) do 
23:59 středoevropského času. Nová pravidla pro účast akcionářů a hlasování na VH jsou 
detailně popsána v pozvánce na VH konanou dne 15. června 2012, jež je dostupná na 
www.pegas.cz, sekce Investoři/Valná hromada/2012. 
 
Tato nová pravidla pro účast akcionářů a hlasování na VH, popsaná v pozvánce na VH 
konanou 15. června 2012, nahrazují postupy popsané v prospektu Společnosti ze dne  
1. prosince 2006 (dále jen „Prospekt”) (v tom rozsahu, ve kterém se liší). Závazek 
Společnosti zveřejnit podrobnosti ohledně jakékoliv změny pravidel účasti a hlasování, 
jež jsou popsány v Prospektu, je splněn tímto oznámením. 
 
 
 
Kontakt pro investory a média: 
 
Ondřej Kouřil        
Manažer externího reportingu   
 
PEGAS NONWOVENS       
Tel.: +420 515 262 408       
GSM: +420 724 311 544       
okouril@pegas.cz       

 

PEGAS NONWOVENS SA, société anonyme, je holdingová společnost se sídlem v Lucembursku s provozními 
dceřinými společnostmi ve Znojmě v České republice. 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 více než 420 pracovníků.  

PEGAS NONWOVENS SA je veřejně obchodovanou společností na burzách v Praze a ve Varšavě. 

 


