
 
TISKOVÁ INFORMACE 

 
 

ING Bank uplatnila opci na nadlimitní úpis v souvislosti s 
akciemi společnosti PEGAS NONWOVENS SA 

 
 
PRAHA (15. ledna, 2007) – Londýnská pobočka ING Bank N.V. jako globální 
koordinátor úpisu akcií a veřejné nabídky kmenových akcií společnosti PEGAS 
NONWOVENS S. A. uplatnila dne 12. ledna 2007 opci na nadlimitní úpis ohledně 
657 750 prodávaných akcií. ING Bank N.V. zároveň ohlásila nákup těchto akcií 
za nabídkovou cenu, která se rovná 27 EUR za jednu akci. Žádné další 
stabilizační operace nebyly londýnskou pobočkou ING Bank ať už přímo či 
prostřednictvím třetí osoby provedeny. 
 
Pro připomenutí uvádíme, že Pegas Nonwovens S. A., ukončila dne 14. prosince 2006 
upisování akcií a book building (proces určení ceny) s výslednou konečnou nabídkovou 
cenu ve výši 27 euro (749,20 korun a 102,33 zlotých) za jednu akcii.  
 
K již dříve upsaným 4 385 000 akcií Pegas Nonwovens S.A. tak přibylo dalších 657 750 
kusů, což dohromady představuje 54,6 % kapitálu společnosti. Z celkového množství 
upsaných akcií bylo 10 % umístěno mezi českými a polskými retailovými klienty, zbylých 
90 % mezi českými, polskými a mezinárodními institucionálními klienty.  
 
 
Poznámka: 
 
Holdingová společnost Pegas Nonwovens SA byla registrována v Lucembursku jako akciová společnost 
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. 
 
 
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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