
 
 
 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
 

[Tato informace není učena ke zveřejnění či distribuci, přímé nebo nepřímé, na území Spojených 
států amerických, Kanady, Japonska či Austrálie.] 

 
 

Pegas Nonwovens zveřejnil předběžné cenové rozpětí 
 
 
PRAHA (5. prosince 2006) – Společnost Pegas Nonwovens, S. A., dnes 
uveřejnila předběžné cenové rozpětí emise týkající se veřejné nabídky a přijetí 
svých kmenových akcií k obchodování na regulovaném trhu, které bylo 
stanoveno v rozmezí 21,5 euro až 27 euro za akcii. 
 
Konečná cena za akcii bude určena a oznámena koordinátorem emise ke konci 
upisovacího období dne 15. prosince 2006 nebo v den blízký tomuto dni a bude 
stanovena v souladu se zájmem investorů a podle platných právních předpisů 
Lucemburska,České republiky a Polska. 
 
Prospekt, schválený v pondělí 4. prosince 2006 lucemburskou komisí pro dohled nad 
finančními trhy Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), byl uveřejněn 
dnes v souladu s příslušnými právními předpisy na webových stránkách emitenta 
www.pegas.lu jakož i na stránkách České spořitelny, a. s., (www.csas.cz) a její dceřiné 
společnosti Brokerjet České spořitelny, a. s., (www.brokerjet.cz). Prospekt bude 
zveřejněn také na webových stránkách ING Bank NV, organizační složka (www.ing.cz) a 
ING Securities (www.ingsecurities.pl). 
 
Globálním koordinátorem a bookrunnerem primární veřejné nabídky (IPO) je společnost 
ING Bank London. ING Bank NV, organizační složka je kotačním agentem primární 
veřejné nabídky pro Českou republiku. Právním poradcem IPO je Allen & Overy. Česká 
spořitelna, a. s., je spolu manažerem (co-leader) IPO. 
 
Holdingová společnost Pegas Nonwovens byla registrována v Lucemburku jako akciová 
společnost v listopadu 2005 pod původním jménem Pamplona PE Holdco 2, S.A. 
Společnost je v současnosti kontrolovaná privátním investičním fondem Pamplona Capital 
Management, LLP, se sídlem v Londýně. Tato společnost kontroluje holdingovou 
společnost čtyř provozních společností v České republice, jmenovitě Pegas Nonvewens, s. 
r. o., Pegas-DS, a. s., Pegas-NT, a. s., a Pegas-NW, a. s. 
 
Společnost provozuje v České republice dva výrobní závody v Bučovicích a Příměticích 
disponující sedmi výrobními linkami. Pegas Nonwovens, působící na českém trhu již od 
roku 1990, se specializuje na výrobu netkané textilie na bázi polypropylenu a 
polyethylenu. Většina produkce směřuje k předním výrobcům dětských plenek, dámské 
hygieny a hygienických pomůcek pro inkontinentní osoby. 
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Poznámka: 
 
V prosinci 2005 ukončil Pegas Nonwovens, S. A., akvizici 100% podílu ve společnosti Pegas, a.s. Proto, aby 
mohla být akvizice uskutečněna, získala společnost Pegas Nonwovens, S. A., 100% podíl ve společnosti CEE 
Enterprise, a. s., registrované v České republice, která získala společnost ELK Investments , s. r. o., 
registrovanou v České republice. Ta posloužila jako nástroj k získání společnosti Pegas, a. s. V lednu 2006 získal 
management společnosti celkem 2,5 % ve společnosti CEE Enterprise, a. s., který byl následně vyměněn za 
stejný podíl ve společnosti Pegas Nonwovens, S. A. V květnu 2006 byl změněn název společnosti ELK 
Investments, s. r. o., na Pegas Nonwovens, s. r. o, a Pegas, a. s., se sloučil se společností Pegas Nonwovens, s. 
r. o. Před sloučením byla jedna akcie společnosti Pegas, a. s., převedena z ELK Investments, s. r. o., do Pegas 
Nonwovens, S. A. Po sloučení měl Pegas Nonwovens, s. r. o., dva akcionáře, CEE Enterprise, a. s., a Pegas 
Nonwovens, S. A. V listopadu 2006 získala společnost CEE Enterprise, a. s., od společnosti Pegas Nonwovens, 
S.A., akcii Pegas Nonvowens, s. r. o. 
 
 
Upozornění: 
 
Tato tisková zpráva není nabídkou cenných papírů ve Spojených státech ani jinde. Akcie společnosti Pegas 
Nonwovens, S. A., nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států o cenných papírech z roku 
1993, 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, S. A. 
 
Tato informace není určena 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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