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Oznámení o rozhodnutí odvolat valnou hromadu společnosti PFNonwovens a.s. svolanou na 8. ledna 2021 

a zahájení procesu rozhodování o nuceném přechodu účastnických cenných papírů formou per rollam 

 

 

(Praha, 4. ledna 2021) Společnost PFNonwovens a.s. oznamuje, že s ohledem na vývoj epidemiologické situace 

v České republice představenstvo společnosti přijalo následující rozhodnutí: 

 

1. Valná hromada svolaná na 8. ledna 2021 bude odvolána oznámením v Obchodním věstníku a na 

internetových stránkách společnosti PFNonwovens a.s. Předpokládáme, že toto oznámení bude 

zveřejněno dne 6. ledna 2021. 

 

2. O návrhu na nucený přechod účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře bude rozhodnuto 

mimo zasedání valné hromady (per rollam) v písemné formě. Předpokládáme rovněž, že toto 

oznámení včetně dalších podrobností a podmínek tohoto rozhodování bude zveřejněno také dne 6. ledna 

2021 v Obchodním věstníku a na internetových stránkách společnosti PFNonwovens a.s. 

 

Aktuální vývoj pandemie nemoci COVID-19 a omezení vyplývající ze souvisejících krizových opatřeních 

vydaných vládou České republiky v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu na území České republiky k 

dnešnímu dni (tj. 4. ledna 2021) znemožňují uskutečnění řádného zasedání valné hromady společnosti dne 8. 

ledna 2021. 

 

Společnost PFNonwovens a.s. dnes, 4. ledna 2021, obdržela od hlavního akcionáře, společnosti PFNonwovens 

Holding s.r.o., zpětvzetí žádosti o svolání valné hromady a zároveň novou žádost o svolání valné hromady. Hlavní 

akcionář s ohledem na nemožnost předvídat vývoj epidemiologické situace v ČR v následujících týdnech požádal, 

aby o návrhu na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na společnost PFNonwovens Holding s.r.o 

bylo rozhodnuto mimo zasedání valné hromady (per rollam) v písemné formě, a to co nejdříve. 

 

Představenstvo společnosti PFNonwovens a.s. dnes, 4. ledna 2021, přijalo rozhodnutí o odvolání valné hromady 

svolané na 8. ledna 2021. Představenstvo společnosti PFNonwovens a.s. dále rozhodlo, že o návrhu na přechod 

všech ostatních účastnických cenných papírů na společnost PFNonwovens Holding s.r.o. bude rozhodováno mimo 

zasedání valné hromady společnosti (per rollam) v písemné formě.  

 

Děkujeme za pochopení a prosíme akcionáře, aby i nadále pravidelně sledovali internetové stránky společnosti. 
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Představenstvo společnosti 


