
 
 

 
OZNÁMENÍ 

 

Oznámení o dokončení refinancování a o dividendové 
politice  

 
 
ZNOJMO (26. června 2007) – Pegas Nonwovens SA (“Pegas” nebo “Společnost”) s 
potěšením oznamuje, že úspěšně dokončila syndikaci nových úvěrových facilit. V této 
souvislosti může nyní Společnost objasnit svou dividendovou politiku. 
 
 
Refinancování 
 
Pegas Nonwovens SA dokončila refinancování svých úvěrových facilit z 10. května 2007.  
Nový úvěr přináší výrazně větší výhody nežli úvěr stávající a to ze dvou důvodů: (1) 
úrokové náklady budou sníženy přibližně o 1,5 milionů Eur ročně a (2) nové úvěry 
neobsahují požadavek na povinné umořování dluhu a umožní tak Společnosti získat 
výrazně vyšší flexibilitu peněžní hotovosti.  Pegas bude nyní schopen akcelerovat svůj 
organický růst, vyplatit dividendu a současně snížit úroveň zadlužení.  
 
 
Plány růstu 
 
V této souvislosti Pegas s potěšením potvrzuje, že postupují i plány organického růstu.  
Osmá výrobní linka, jenž je nyní instalována ve Znojmě, pokračuje v souladu s 
plánovaným rozpočtem a harmonogramem. První komerční výroba je očekávána v říjnu 
2007 a management pevně věří, že produkce z této linky bude prodána na trhu již od 
roku 2008.  
 
Pegas dale s potěšením potvrzuje, že předložil žádost u společnosti Czechinvest o 
daňovou pobídku na výrobu své deváté linky. S největší pravděpodobností bude tato 
linka postavena ve Znojmě a opět přispěje o udržení Pegasu na přední pozici v 
technologii výroby netkaných textilií.  
 
 
Zjednodušení korporátní struktury (Sloučení CEE Enterprise a.s. s Pegas 
Nonwovens s.r.o.) 
 
Struktura skupiny Pegas Nonwovens SA zahrnuje prostřední holdingovou společnost CEE 
Enterprise a.s..  Tato neprovozní společnost je přímo stoprocentně vlastněnou dceřinou 
společností Pegas Nonwovens SA v Lucembursku, a následovně vlastní 100% podíl v 
hlavní provozní společnosti Pegas Nonwovens s.r.o. se sídlem ve Znojmě v České 
republice.  
 
CEE Enterprise a.s. není provozní společností a nevlastní žádná aktiva s vyjímkou 
softwarové licence a jejího podílu v Pegas Nonwovens s.r.o..  Její existence není tedy pro 
provoz Pegas Nonwovens SA nezbytnou.   
 
S cílem zjednodušit strukturu Společnosti se představenstvo Pegas Nonwovens SA 
rozhodlo sloučit CEE Enterprise a.s. s Pegas Nonwovens s.r.o..  Tato operace sníží 
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náklady skupiny přibližně o 200 000 Eur ročně.  Sloučení je očekáváno během července 
2007. 
 
 
Dividendová politika 
 
Jako výsledek provozní ziskovosti Společnosti a výše uvedeného refinancování 
představenstvo Pegas Nonwovens SA s radostí oznamuje, že rozhodlo o vyplacení první 
dividendy ve třetím čtvrtletí tohoto roku. Představenstvo je zvláště potěšeno, že tato 
dividendová platba bude uskutečněna příbližně o 12 měsíců dříve, nežli bylo očekáváno 
během IPO v prosinci 2006.  
 
Představenstvo očekává, že tato dividenda bude činit 7 milionů Euro. Dále 
představenstvo očekává, že za předpokladu udržení uspokojivých finančních výsledků 
Společnosti bude dividendová politika progresivní, tj. že se dividendové platby budou v 
následujících letech zvyšovat.  
 
Z právních důvodů je výplata dividendy závislá na dokončení sloučení CEE Enterprise a.s. 
s Pegas Nonwovens s.r.o., zmíněné výše, jenž se očekává v srpnu 2007. 
 
 
 
 
 
Kontakt pro média:      Kontakt pro investory: 
 
Vladimír Bystrov       Klára Klímová 
mediální zástupce Pegas Nonwovens    poradkyně pro Investor relations 
 
Bison & Rose Public Relations     Pegas Nonwovens 
tel.: +420 233 014 040      Tel: +420 515 262 450 
GSM: +420 777 130 788      GSM: +420 602 244 838 
vladimir.bystrov@bisonrose.cz     kklimova@pegas.cz
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