REGULATORNÍ OZNÁMENÍ

PFNonwovens a.s. oznamuje splacení jmenovité
hodnoty a výplatu úrokového výnosu
Společnost PFNonwovens a.s. oznamuje zahájení výplaty jmenovité hodnoty a
čtvrtého úrokového výnosu dluhopisu PEGAS 2,85/18, ISIN CZ0000000559.
Společnost PFNonwovens a.s., se sídlem Praha 1 - Hradčany, Hradčanské nám. 67/8,
PSČ 118 01, IČ: 067 11 537 jako právní nástupce emitenta, společnosti PEGAS
NONWOVENS SA, akciové společnosti založené podle lucemburského práva, která
emitovala emisi tuzemských korunových dluhopisů PEGAS 2,85/2018 s fixním
úrokovým výnosem, ISINCZ0000000559, splatnou v listopadu 2018, oznamuje
zahájení výplaty jmenovité hodnoty a čtvrtého úrokového výnosu.
Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty: 15. října 2018
Rozhodný den pro výplatu výnosu: 15. října 2018
Datum ex-jistina a ex-kupón: 16. října 2018
Den výplaty/zahájení výplaty: 14. listopadu 2018
V souladu s emisními podmínkami bude výplata zajišťována pouze bezhotovostním
způsobem podle Instrukcí k výplatě a dokladů nezbytných pro provedení takovéto
platby včetně dokladů v relevantních případech nutných pro prokázání aktuální
daňové rezidence skutečného vlastníka příjmu doručených nejpozději 5 (pět)
pracovních dnů před datem splatnosti, tj. do 7. listopadu 2018 na adresu určené
provozovny administrátora:
Česká spořitelna, a.s., Back Office investičních produktů, Budějovická 1518/13 a, b,
140 00 Praha 4.
Dne 10. října 2018

Kontakt pro investory:
Jan Židek
Manažer externího reportingu
Tel.: +420 515 262 408
GSM: +420 727 964 218
jzidek@pfnonwovens.cz

PFNonwovens a.s. a její dceřiné společnosti (dále jen „Skupina“) je jedním z předních světových výrobců netkaných textilií
používaných zejména na trhu osobních hygienických výrobků. Skupina dodává svým zákazníkům spunbond textilie na bázi
polypropylenu a polyetylenu převážně pro účely výroby jednorázových hygienických produktů (jako jsou dětské plenky, výrobky
pro inkontinenci dospělých a dámské hygienické výrobky) a dále, v menší míře, do stavebnictví, zemědělství a lékařských aplikací.
Skupina zaměstnává v současnosti více než 590 pracovníků.
PFNonwovens a.s. je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23154. Sídlo společnosti
je Hradčanské náměstí 67/8, Hradčany, 118 00 Praha 1.

