
 
 

TISKOVÉ SDĚLENÍ 
 
 

 

Pegas Nonwovens požádal o přijetí k obchodování 
 
 

PRAHA (30. listopadu 2006) – Společnost Pegas Nonwovens, S.A., podala dnes 
oficiální žádost o přijetí kmenových akcií společnosti k obchodování na hlavním 
trhu Burzy cenných papírů Praha.  
 
Pegas Nonwovens již dříve ohlásil svůj záměr učinit primární veřejnou nabídku (IPO) 
svých akcií v České republice a v Polsku. Předběžný prospekt emitenta podala společnost 
příslušným orgánům v Lucembursku v pondělí 27. 11. 2006. Doručení oficiálního, 
pasportovaného prospektu emitenta regulátorům a organizátorům trhů v Praze a ve 
Varšavě se předpokládá počátkem příštího týdne.  
 
Pokud veškeré kroky nezbytné k přijetí na uvedené kapitálové trhy proběhnou podle 
předpokládaného harmonogramu, mohlo by být obchodování s akciemi Pegasu zahájeno 
na konci letošního roku nebo počátkem roku 2007. 
 

# # # 
 
 
Poznámka: 
Pegas Nonwovens se specializuje na výrobu netkané textilie na bázi polypropylenu  
a polyethylenu. V současnosti je kontrolována privátním investičním fondem Pamplona Capital Partners I, LP, 
jehož správcem je Pamplona Capital Management, LLP, se sídlem v Londýně. Holdingová společnost Pegas 
Nonwovens byla registrována v Lucembursku jako akciová společnost (société anonyme) v listopadu 2005 pod 
původním jménem Pamplona PE Holdco 2, S.A. Tato společnost kontroluje holdingovou společnost čtyř 
provozních společností v České republice, jmenovitě Pegas Nonwovens s. r. o., Pegas-DS, a. s., Pegas-NT, a. s. 
a Pegas-NW, a. s. Uveřejnění prospektu po jeho schválení příslušným dozorovým orgánem je 
naplánováno na 4. prosince 2006 či na den blízký tomuto dni, a to na webových stránkách 
společnosti Pegas Nonwovens – www.pegas.lu a www.pegas.cz. 
 
Upozornění: 
Tato tisková zpráva není nabídkou cenných papírů ve Spojených státech ani jinde. Akcie společnosti PEGAS 
NONWOVENS SA nebyly a nebudou registrovány podle  zákona Spojených států o cenných papírech z roku 
1933, v platném znění, a  kromě několika výjimek vyňatých z registračních požadavků nesmějí být nabízeny či 
prodávány ve Spojených státech, pokud nebudou v souladu se zákonem registrovány. Ve Spojených státech 
nebude činěna žádná nabídka akcií společnosti PEGAS NONWOVENS SA. // Tato informace není učena ke 
zveřejnění či distribuci, přímé nebo nepřímé, na území Spojených států amerických, Kanady, Japonska či 
Austrálie. 

 
 
 
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
 
Vladimír Bystrov 
mediální zástupce společnosti Pegas Nonwovens 
 
Bison & Rose Public Relations 
tel.: +420 233 014 040 
GSM: +420 777 130 788 
vladimir.bystrov@bisonrose.cz
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