
 
 

 
TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
 

Změna postupu hlasovaní pro akcionáře držící akcie 
prostřednictvím National Depositary of Securities v 

Polsku a jeho členů  
 

 
ZNOJMO (14. května 2007) – PEGAS NONWOVENS SA, se sídlem: 68-70, boulevard 
de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, registrovaná v rejstříku společností v Lucembursku: 
B 112.044 (PEGAS) si dovoluje oznámit změnu v postupu hlasování týkající se akcionářů 
držících akcie PEGASu prostřednictvím National Depositary for Securities v Polsku 
(Krajowy Depozyt Papierow Wartosciowcych S.A. – NDS) a prostřednictvím jeho členů. 
Tato změna upravuje postup popsaný v prospektu emitenta společnosti PEGAS ze dne 4. 
prosince 2006 vydaným v souvislosti s veřejnou nabídkou akcií a jejich přijetím k 
obchodování na Burzu cenných papírů v Praze a Burzu ve Varšavě.  
 
Po oznámení o konání valné hromady (VH) společnosti PEGAS (jenž bude učiněno 
prostřednictvím webových stránek společnosti PEGAS na www.pegas.lu nebo 
www.pegas.cz, stejně jako prostřednictvím informačních systémů Burzy cenných papírů v 
Praze a Elektronického systému pro předávání informací (ESPI)) bude umožněna účast 
na VH investorům držících akcie PEGASU prostřednictvím NDS a jeho členů po splnění 
následujících požadavků: (a) získání potvrzení o depozitu pro účel participace na VH od 
příslušné finanční instituce, jenž drží jejich účet cenných papírů; (b) stáhnutí formuláře k 
potvrzení osobní účasti nebo účasti prostřednictvím zástupce pověřeného plnou mocí 
nebo hlasování korespondencí, z webových stránek PEGASU www.pegas.lu nebo 
www.pegas.cz, nebo získat tyto formuláře zažádáním v sídle společnosti PEGAS; a (c) 
dodání originálu potvrzení o depozitu a vyplněných a podepsaných formulářů přímo do 
společnosti PEGAS způsobem a v čase, jenž bude specifikován v oznámení o konání VH.  
 
Formuláře a ostatní informace o konání VH nebudou doručeny těmto akcionářům 
prostřednictvím NDS a jeho členů. Doporučujeme tedy akcionářům sledovat informace 
uveřejněné na webových stránkách společnosti PEGAS.  
 
Tato změna se netýká akcionářů držící akcie prostřednictvím clearingového a 
vypořádacího systému Univyc a jeho členů, jenž mohou obdržet a odeslat potřebné 
dokumenty prostřednictvím svého finančního zástupce, jenž je současně členem Univycu.  
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