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STANOVISKO Pf<EDSTAVENSTVA PFNONWOVENS A.S. K PROTINÁVRHU AKCIONÁŘE 

Oznémenl pfedstavenstva PFNonwovens a.s. o protinévrhu akcionáre 

Pfedstavenstvo PFNonwovens a.s., akciové společnosti založené a existujlcl podle préva Ceské republiky, se 
sldlem Hradeanské náměstí 67/8, Hradčany, 118 00 Praha 1, Ceská republika, tCO: 067 11 537, zapsané v 
obchodním rejstflku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 23154, (dále jen .společnost") tlmto 
oznamuje, že dne 23. prosince 2020 obdrželo protlnivrh akclonáfe Radka Létala (dále jen .Akclonáf") k 
bodu 3 pofadu valné hromady Společnosti svolané na 8. ledna 2021 od 11 :00 (dále jen • Valná hromada" 
a .Protinávrh"), v následujlclm zněnl: 

.Navrhuji upravit v Cásti Ill. Návrhu usneseni výSi protiplnénl na 1.159 KC (slovy: jeden tislc jedno sto padesát 
devét korun Ceských) za jeden ůCastnický cenný paplť' 

Dalšl text Akcionáre je zdůvodněn lm Protinávrhu. 
, 

Zněnl Protinávrhu, včetně jeho zdůvodněni, je uverejněno na internetových stránkách Společnosti na adrese 
www.pfnonwovens.cz v sekci lnvestofi a médiaNalná hromada/Odloiená VH 8-1-2021. 

Stanovisko pfedstavenstva PFNonwovens a.s. k protinávrhu akciomUe 

Pfedstavenstvó Společnosti dne 30. prosince 2020 Protinévrh projednalo a pfijalo k němu v souladu s ust. § 362 
odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen .ZOK"), následujlcl stanovisko: 

1. Protinávrh Akcionáfe je protinévrhem ve smyslu§ 361 odst. 1 ZOK k bodu 3 poradu Valné hromady
(Schváleni nuceného pfechodu ůCastnických cenných paplrů SpoleCnosti na hlavnlho akcionáfe).
Akcionár v Protinávrhu navrhuje, aby výše protlplněnl uvedená v návrhu usneseni k bodu 3 poradu
Valné hromady, odstavec 111., byla stanovena ve výši 1.159 Kč (slovy: jeden tislc jedno sto padesát
devět korun českých) za jeden účastnický cenný paplr namlsto hlavním akcionérem navrhovaného
protiplnění ve výši 719,50 Kč za jeden účastnický cenný paplr.

2. Jak je uvedeno v pozvánce na Valnou hromadu, predstavenstvo povatuje protiplnění navrhované
hlavnlm akcionérem ve výši 719,50 Kč za jeden účastnický cenný paplr za pfiměfené, pfičemž ve
vztahu k důvodům tohoto zévěru odkazuje na své vyjédfení k pl'iměfenosti výše protiplnění uvedené v
pozvánce na Valnou hromadu. Hlavním akclonáfem navrhovaná výše protiplnění odpovldá názoru
pfedstavenstva Společnosti na hodnotu jedné akcie Společnosti a Společnosti jako celku.


