CORRESPONDENCE VOTING FORM /
FORMULÁŘ KE KORESPONDENČNÍMU HLASOVÁNÍ

The undersigned, being a shareholder (the “Shareholder”) of PEGAS NONWOVENS SA, a public
limited liability company (Société Anonyme) governed by the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, having its registered office at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg and
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 112.044
(“PEGAS”), hereby states that he/she/it does not wish to (i) attend in person the extraordinary general
meeting of the shareholders of PEGAS (the “EGM” or the “Meeting”) which will be held at Van
Campen Liem Luxembourg office at 23 Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, on 18 December 2017 at 10.30 a.m. Central European Time, or (ii) be represented by a
proxy attending the EGM in person.
The Shareholder further states that he/she/it wishes to cast his/her/its vote at the EGM on the
proposals of resolutions made by the Board of Directors on the agenda items (the “Resolutions”), by
ticking the appropriate box set forth next to each Resolution made by the Board of Directors of
PEGAS in this correspondence voting form. The omission to tick any boxes with respect to any
resolution shall be considered as a void vote. In addition, if a proposed Resolution is amended during
the EGM, correspondence votes on such resolution are deemed void.
The agenda of the EGM and the Resolutions are annexed to this correspondence voting form, and this
annex shall constitute part of the present correspondence voting form.
The Shareholder states that he/she/it is fully aware of the contents of the convening notice to the EGM
and that he/she/it has taken into account the contents of this convening notice in order to cast
his/her/its vote on the Resolutions in the present correspondence voting form.
The Shareholder further states that he/she/it is fully aware that only those shareholders who have
complied with the formalities as set forth in the convening notice, will be able to participate and vote at
the EGM and that for the calculation of the quorum, only those correspondence voting forms that
have been sent by registered mail and received by PEGAS prior to the EGM no later than on Sunday
17 December 2017, at 11.59 p.m. CET will be taken into account.
This correspondence voting form is governed by, and shall be construed in accordance with
Luxembourg law. Luxembourg courts have exclusive jurisdiction to hear any dispute or controversy
arising out of or in connection with this correspondence voting form.
This correspondence voting form has been drawn up in an English and Czech language version.
In case of any discrepancy between the English and Czech language version of this correspondence
voting form, the English language version shall prevail.
This correspondence voting form and/or documents (original(s) or certified copy(ies)) attached thereto
must identify the signatory(ies) of this correspondence voting form and his/her/its address or, as the
case may be, registered office, and contain conclusive evidence that the signatory(ies) of this
correspondence voting form is(are) duly authorized or empowered to sign this correspondence voting
form. /
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Níže podepsaný, jakožto akcionář („Akcionář“) PEGAS NONWOVENS SA, akciové společnosti (Société
Anonyme) řídící se právem Lucemburského velkovévodství, se sídlem na adrese 68-70, boulevard de la
Pétrusse, L-2320 Lucemburk, zapsané v lucemburském obchodním rejstříku pod č. B 112.044 („PEGAS”),
tímto prohlašuje, že se nehodlá (i) osobně zúčastnit mimořádné valné hromady akcionářů PEGAS („MVH“
nebo „Valná hromada“), která se koná dne 18. prosince 2017 v 10.30 hod. SEČ v advokátní kanceláři Van
Campen Liem Luxembourg, na adrese 23 Boulevard Joseph II, L-1840 Lucemburk, Lucemburské
velkovévodství, ani (ii) se této MVH zúčastnit prostřednictvím zástupce.
Akcionář dále prohlašuje, že si přeje na MVH hlasovat o návrzích usnesení připravených představenstvem
k jednotlivým bodům programu („Usnesení”) zaškrtnutím příslušného okénka v tomto formuláři ke
korespondenčnímu hlasování vedle každého Usnesení přijímaného představenstvem Společnosti. Při
nevyplnění žádného okénka u některého usnesení je hlas neplatný. Navíc, pokud se navrhované Usnesení
v průběhu MVH změní, korespondenční hlasy týkající se tohoto usnesení se považují za neplatné.
Program této MVH a Usnesení jsou zde připojeny jako příloha, která je nedílnou součástí tohoto formuláře ke
korespondenčnímu hlasování.
Akcionář dále prohlašuje, že je plně obeznámen s obsahem pozvánky na MVH a že jej vzal na vědomí, aby
mohl o Usneseních hlasovat prostřednictvím tohoto formuláře ke korespondenčnímu hlasování.
Akcionář dále prohlašuje, že je plně obeznámen s tím, že pouze ti akcionáři, kteří splňují veškeré formality
stanovené pozvánkou na MVH, se budou moci zúčastnit a využít svých hlasovacích práv na MVH a že pro
účely výpočtu usnášeníschopnosti budou započítány pouze ty formuláře ke korespondenčnímu hlasování,
které byly společnosti PEGAS zaslány doporučenou poštou a doručeny nejpozději v neděli 17. prosince
2017, ve 23.59 hod. SEČ.
Tento formulář ke korespondenčnímu hlasování a jeho výklad se řídí lucemburským právem. Výhradní
příslušnost k řešení případných sporů nebo nesrovnalostí vyplývajících z tohoto formuláře nebo v souvislosti
s ním mají lucemburské soudy.
Tento formulář ke korespondenčnímu hlasování se vyhotovuje v anglické a české jazykové verzi. V případě
nesrovnalostí mezi anglickou a českou jazykovou verzí je rozhodující jazyková verze anglická.
V tomto formuláři ke korespondenčnímu hlasování a/nebo ve zde připojených dokumentech (v jejich
originálech nebo ověřených kopiích) musí být uvedeny údaje o totožnosti osoby nebo osob podepisujících
tento formulář, adresa jejich bydliště nebo sídla a dále musí obsahovat nezvratný důkaz o tom, že tato osoba
nebo tyto osoby jsou řádně oprávněny nebo zmocněny tento formulář ke korespondenčnímu hlasování
podepsat.
The undersigned further declares that he/she/it holds ………………. registered shares in PEGAS and
exercises the voting rights attached to all his/her/its shares as indicated herein./
Podepsaný tímto prohlašuje, že drží ……………..…. akcií společnosti PEGAS a vykonává svá hlasovací
práva s nimi spojená, jak je uvedeno výše.
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____________________________________________________
Date and signature /
Datum a podpis

Surname and first name / Name of the
company1:_____________________________________________________________________________ /
Příjmení a jméno / Obchodní firma společnosti2:

Address / Registered seat of the
company3:_____________________________________________________________________________ /
Adresa/ Sídlo společnosti4:

1

Please write here the full name of the signatory and passport number or legal entity and registration number and the capacity of the signatory in case
the latter acts on behalf and in the name of a shareholder (e.g. broker, investment bank or depositary) and name of the person duly and validly
representing such legal entity with the indication of title and passport number. Please further write the name of the shareholder on behalf of which
the signatory is acting for as the case may be.
2
Doplňte celé jméno osoby podepisující tento formulář a číslo jejího pasu nebo název právnické osoby a její registrační číslo a uveďte oprávnění
osoby podepisující tento formulář v případě, že jedná za akcionáře a/nebo jeho jménem (např. broker, investiční banka nebo depozitář) a jméno
osoby řádně a platně jednající za tuto právnickou osobu a/nebo jejím jménem, s označením její pozice a čísla pasu. Dále doplňte jméno akcionáře,
za a/nebo jménem kterého osoba podepisující tento formulář jedná, pokud je to relevantní.
3
Please write here the full legal address or registered office of the signatory.
4
Doplňte celou adresu nebo sídlo osoby podepisující tento formulář.
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ANNEX
AGENDA
PROPOSALS OF RESOLUTIONS /
PŘÍLOHA
PROGRAM
NÁVRH USNESENÍ

1. AGENDA ITEM (1): ELECTION OF THE SCRUTINY COMMITTEE (BUREAU) OF THE
MEETING. /
BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (1) : VOLBA VÝBORU (BUREAU) VALNÉ HROMADY.

PROPOSAL OF RESOLUTION /
NÁVRH USNESENÍ
The general meeting (the Meeting) has elected Aldo Schuurman,
lawyer, professionally residing in the Grand Duchy of Luxembourg
the chairman of the Meeting (the Chairman). The Meeting has
authorised the Chairman, in the name and on behalf of the Meeting,
to appoint the Scrutineer and Secretary amongst the persons present
at the Meeting.

Vote for
/ Hlasuji
Pro

Vote
against
/ Hlasuji
Proti

Abstention
/ Zdržuji se
hlasování

□

□

□

Alternatively, in case of impediments of Aldo Schuurman proposed
to act as Chairman, the Meeting authorises the chairman of the Board
of Directors or, in case of his absence, any other member of the
Board of Directors present at the Meeting, acting individually, to
appoint, in the name and on the behalf of the Meeting, the members
of the Bureau amongst the persons present at the Meeting. /
Valná hromada (Valná hromada) zvolila Aldo Schuurmana,
právníka se sídlem v Lucemburském velkovévodství předsedou Valné
hromady (Předseda). Valná hromada pověřila Předsedu, aby
jménem Valné hromady jmenoval Tajemníka a Sčitatele hlasů z osob
přítomných na Valné hromadě.
V případě absence Aldo Schuurmana navrženého, aby jednal jako
Předseda, Valná hromada pověřuje předsedu představenstva, nebo v
jeho nepřítomnosti každého jiného člena představenstva, který se
účastní Valné hromady, každého samostatně, aby jmenoval jménem
Valné hromady příslušné členy orgánu Valné hromady z osob
přítomných na Valné hromadě.
2. AGENDA ITEM (2): RATIFICATION OF THE DECISION OF THE BOARD OF DIRECTORS
TO CO-OPT MICHAL SMREK AS MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE
COMPANY. /
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BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (2): RATIFIKACE ROZHODNUTÍ PŘEDSTAVENSTVA O KOOPTACI
MICHALA SMREKA DO FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI PEGAS.
PROPOSAL OF RESOLUTION /
NÁVRH USNESENÍ

The Meeting resolved to ratify the co-optation dated 15 November
2017 of Mr. Michal Smrek, residing at Sázavská 914/8, Prague 2
Vinohrady, 120 00, Czech Republic, born on 19 January 1975, as a
non-executive director of the Company and to proceed with his final
appointment; Mr. Michal Smrek is appointed for a term ending on 14
November 2020. /

Vote for
/ Hlasuji
Pro

Vote
against
/ Hlasuji
Proti

Abstention
/ Zdržuji se
hlasování

□

□

□

Valná hromada se rozhodla potvrdit kooptaci pana Michala Smreka,
bytem Sázavská 914/8, Praha 2 Vinohrady, PSČ 120 00, Česká
republika, nar. 19. ledna 1975, ze dne 15. listopadu 2017
neexekutivním členem představenstva společnosti PEGAS a finálně
tak schválit jeho jmenování. Pan Michal Smrek je jmenován na
funkční období končící 14. listopadu 2020.
3. AGENDA ITEM (3): APPOINTMENT OF JAKUB DYBA AS MEMBER OF THE BOARD OF
DIRECTORS OF THE COMPANY. /
BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (3): JMENOVÁNÍ JAKUBA DYBY ČLENEM PŘEDSTAVENSTVA
SPOLEČNOSTI PEGAS.
PROPOSAL OF RESOLUTION /
NÁVRH USNESENÍ

The Meeting resolved to appoint Mr. Jakub Dyba, residing at
Ejpovická 658, Prague 10 Horní Měcholupy, 109 00, Czech
Republic, born on 26 July 1974, as a non-executive director of the
Company, for a term ending on 17 December 2020. /

Vote for
/ Hlasuji
Pro

Vote
against
/ Hlasuji
Proti

Abstention
/ Zdržuji se
hlasování

□

□

□

Valná hromada se rozhodla jmenovat pana Jakuba Dybu, bytem
Ejpovická 658, Praha 10 Horní Měcholupy, PSČ 109 00, Česká
republika, nar. 26. července 1974, neexekutivním členem
představenstva společnosti PEGAS na funkční období končící 17.
prosince 2020.
4. AGENDA ITEM (4): APPROVAL OF THE PROJECT TO RELOCATE THE CORPORATE
SEAT OF THE COMPANY TO THE CZECH REPUBLIC. /
BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (4): SCHVÁLENÍ PROJEKTU PŘEMÍSTĚNÍ SÍDLA SPOLEČNOSTI
PEGAS DO ČESKÉ REPUBLIKY.
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PROPOSAL OF RESOLUTION /
NÁVRH USNESENÍ

The Meeting resolved to approve the project to relocate the corporate
seat of the Company to the Czech Republic. /

Vote for
/ Hlasuji
Pro

Vote
against
/ Hlasuji
Proti

Abstention
/ Zdržuji se
hlasování

□

□

□

Valná hromada schválila projekt přemístění sídla společnosti
PEGAS do České republiky.

5. AGENDA ITEM (5): CHANGE OF NATIONALITY OF THE COMPANY AND DIRECTION
OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY TO TRANSFER THE HEAD OFFICE
AND PLACE OF CENTRAL MANAGEMENT, ETC. /
BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (5): ZMĚNA STATUTU SPOLEČNOSTI PEGAS A POKYN
PŘEDSTAVENSTVU SPOLEČNOSTI PEGAS K PŘESUNU CENTRÁLY, ÚSTŘEDNÍHO VEDENÍ ATD.
PROPOSAL OF RESOLUTION /
NÁVRH USNESENÍ

Subject to the condition precedent that a Czech notary passes a deed
pursuant to which the Company is converted into a joint stock
company under the laws of the Czech Republic for purposes of
Czech law, with effect as of 1 January 2018, the Meeting resolved: /
Za podmínky, že český notář vyhotoví notářský zápis, na základě
kterého dojde k přeměně společnosti PEGAS na akciovou společnost
podle právních předpisů České republiky, rozhodla Valná hromada s
účinností od 1. ledna 2018:
The Meeting resolved to change the nationality of the Company from
Luxembourg nationality to Czech nationality and to direct the board
of directors of the Company, for the purposes of continuing the
Company as and converting it into a joint stock company (akciová
společnost) under the laws of the Czech Republic, to transfer the
head office and place of central management, the principal place of
business and the domicile of the Company, including its centre of
main interests within the meaning of Regulation (EU) 2015/848 of
the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on
insolvency proceedings (recast), to Hradčanské náměstí 67/8, Prague
1, 118 00, Czech Republic. /
Valná hromada rozhodla o změně statutu (státní příslušnosti)
společnosti PEGAS z lucemburské státní příslušnosti na českou státní
příslušnost a za účelem umožnění dalšího fungování společnosti
PEGAS a její přeměny na akciovou společnost podle českého práva
dala pokyn představenstvu společnosti PEGAS, aby přesunulo
centrálu, ústřední vedení, hlavní místo podnikání a domicil
společnosti PEGAS, včetně místa hlavních zájmů ve smyslu Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/848 ze dne 20. května
2015, o insolvenčním řízení (přepracované znění), na adresu
Hradčanské náměstí 67/8, Praha 1, PSČ 118 00, Česká republika.
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Vote for
/ Hlasuji
Pro

Vote
against
/ Hlasuji
Proti

Abstention
/ Zdržuji se
hlasování

□

□

□

6. AGENDA ITEM (6): CORRESPONDING CHANGE OF THE NAME OF THE COMPANY TO «
PEGAS NONWOVENS A.S. » AND AMENDMENT AND RESTATEMENT OF THE ARTICLES
OF ASSOCIATION OF THE COMPANY FOR PURPOSES OF CZECH LAW. /
BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (6): ODPOVÍDAJÍCÍ ZMĚNA NÁZVU SPOLEČNOSTI PEGAS NA «
PEGAS NONWOVENS A.S. », ZMĚNA A PŘIJETÍ NOVÝCH STANOV SPOLEČNOSTI PEGAS PODLE
ČESKÉHO PRÁVA.
PROPOSAL OF RESOLUTION /
NÁVRH USNESENÍ

Subject to the condition precedent that a Czech notary passes a deed
pursuant to which the Company is converted into a joint stock
company under the laws of the Czech Republic for purposes of
Czech law, with effect as of 1 January 2018, the Meeting resolved: /
Za podmínky, že český notář vyhotoví notářský zápis, na základě
kterého dojde k přeměně společnosti PEGAS na akciovou společnost
podle právních předpisů České republiky, rozhodla Valná hromada s
účinností od 1. ledna 2018:
In furtherance of the foregoing, the Meeting resolved to change the
name of the Company to « PEGAS NONWOVENS a.s. » and to
amend and restate the articles of association of the Company in their
entirety, which articles shall read in the Czech Republic as annexed
to this deed. /
V souladu s výše uvedeným, Valná hromada rozhodla o změně názvu
společnosti PEGAS na « PEGAS NONWOVENS a.s. » a přijala nové,
úplné znění stanov společnosti PEGAS; znění stanov, které bude
platit v České republice, tvoří jako příloha součást tohoto zápisu.
7.

AGENDA ITEM (7): MISCELLANEOUS. /
BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (7): RŮZNÉ.

No resolution is proposed. /
Nenavrhuje se žádné rozhodnutí.
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Vote for
/ Hlasuji
Pro

Vote
against
/ Hlasuji
Proti

Abstention
/ Zdržuji se
hlasování

□

□

□

