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Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
vychází z požadavků stanovených v § 118 odst. 5 písm. a) až k) uvedeného zákona.
a) Informace o struktuře vlastního kapitálu Společnosti
Struktura vlastního kapitálu k 31. prosinci 2019
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Emisní ážio
Zákonný rezervní fond a ostatní rezervy
Rozdíly z přepočtu
Nerozdělený zisk
Základní kapitál a rezervní fondy celkem

v tis. Kč
299 857
148 419
83 461
0
-260 829
270 908

Základní kapitál Společnosti činí 10 867 185,16 EUR a je plně splacen. Základní kapitál
je rozdělen na 8 763 859 kusů kmenových akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě 1,24
EUR. Všechny akcie Společnosti jsou vydány jako zaknihované cenné papíry.
Všechny akcie Společnosti byly přijaty k obchodování na Burze cenných papírů Praha.
Seznam akcionářů nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedená
Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. podle zvláštního právního předpisu.
b) Informace o omezení převoditelnosti cenných papírů
Společnost nevydala žádné cenné papíry s omezenou převoditelností.
c) Informace o významných přímých a nepřímých podílech na hlasovacích
právech společnosti
Společnost nemá k dispozici přesné informace o své akcionářské struktuře. Na
základě seznamu akcionářů, již se zúčastnili řádné valné hromady konané dne 14.
června 2019, byla k tomuto datu jejím hlavním akcionářem společnost PFNonwovens
Holding s.r.o. s podílem 89,99 % na základním kapitálu Společnosti. Po dni konání
mimořádné valné hromady Společnost neobdržela žádná hlášení týkající se
vlastnických podílů ve Společnosti.
d) Informace o vlastnících cenných papírů se zvláštními právy, včetně
popisu těchto práv
S cennými papíry Společnosti nejsou spojena žádná zvláštní práva.
e) Informace o omezení hlasovacích práv
S akciemi Společnosti nejsou spojena žádná jiná než zákonem přímo stanovená
omezení hlasovacích práv.
f) Informace o smlouvách mezi akcionáři, které mohou mít za následek
ztížení převoditelnosti akcií nebo hlasovacích práv
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Společnosti nejsou známy žádné smlouvy mezi akcionáři, které by mohly mít za
následek ztížení převoditelnosti akcií nebo hlasovacích práv.
g) Informace o zvláštních pravidlech určujících volbu a odvolání členů
statutárního orgánu a změnu stanov Společnosti
Představenstvo se skládá z 5 členů, které volí nebo odvolává dozorčí rada. Funkční
období jednotlivých členů představenstva činí tři roky. Opětovná volba člena
představenstva je možná.
O změně stanov rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných
akcionářů, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným
představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních
skutečností.
h) Informace o zvláštní působnosti statutárního orgánu Společnosti
Představenstvo Společnosti nemá svěřenu žádnou zvláštní působnost podle zákona
o obchodních korporacích.
i) Informace o významných smlouvách Společnosti, které nabydou
účinnosti, změní se nebo zaniknou v případě změny ovládání Společnosti
v důsledku nabídky převzetí
Některé obchodní smlouvy, které dceřiné společnosti se Společností v minulosti
uzavřely, nebo o jejichž uzavření v nadcházejících týdnech nebo měsících jednají,
obsahují ustanovení o změně ovládání (tzv. change of control clause), které protistraně
dávají právo vypovědět smlouvy v případě, že dojde ke změně ovládání, jak je tato
definována v příslušné smlouvě. Ustanovení o změně ovládání je rovněž součástí
podmínek dluhopisů, které vydala Společnost a její dceřiná společnost PFNonwovens
Czech s.r.o.
j) Informace o smlouvách mezi emitentem a členy jeho statutárního orgánu
nebo zaměstnanci, kterými je Společnost zavázána k plnění pro případ
skončení jejich funkce nebo zaměstnání v souvislosti s nabídkou převzetí
Společnost uzavřela s některými členy představenstva smlouvy o výkonu funkce,
podle kterých náleží členu představenstva plnění v případě, že bude odvolán z funkce
a budou zrušeny jeho smlouvy o výkonu funkce uzavřené se společnostmi Skupiny.
Každý člen představenstva má na základě této smlouvy právo obdržet od Společnosti
svou měsíční odměnu (nikoliv bonus) od všech společností Skupiny, na niž měl právo
v předchozím roce předcházejícím ukončení těchto smluv, do (i) uplynutí tří měsíců od
data ukončení těchto smluv a (ii) okamžiku, kdy tento člen představenstva vstoupí do
zaměstnaneckého nebo statutárního poměru nebo do jiné formy služebního poměru
se třetí stranou; rozhoduje událost, která nastane dříve.
Společnost neuzavřela žádné jiné smlouvy se členy jejího představenstva nebo
zaměstnanci, kterými je Společnost zavázána k plnění pro případ skončení jejich
funkce nebo zaměstnání v souvislosti s nabídkou převzetí.
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k) Informace o programech umožňujících nabývat účastnické cenné papíry
společnosti
V současnosti není v platnosti žádný program umožňující nabývat účastnické cenné
papíry Společnosti. Osoby s řídící pravomocí emitenta nevlastní přímo nebo nepřímo
žádné opce nebo srovnatelné investiční nástroje, jejichž hodnota se vztahuje k akciím
nebo obdobným cenným papírům přestavujícím podíl na emitentovi.
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