OZNÁMENÍ

Souhrnný dokument obsahující shrnutí všech
uveřejněných informací za posledních 12 měsíců
ZNOJMO (9. května 2008) – Souhrnný dokument obsahující shrnutí všech
uveřejněných informací společností PEGAS NONWOVENS SA za posledních 12 měsíců je
přiložen níže.
Datum oznámení
3. května 2007

Název
Přehled uveřejněných údajů (souhrnný dokument)

14. května 2007

15. května 2007

Změny postupu hlasovaní pro akcionáře držící akcie
prostřednictvím National Depositary of Securities v
Polsku a jeho členů
Oznámení ohledně 'Konání řádné valné hromady'

16. května 2007

Oznámení ohledně 'Refinancování stávajícího dluhu'

18. května 2007

ESPI zpráva č. 12 2007 ('Refinancování stávajícího
dluhu' - plný překlad do polského jazyka)
Konsolidované neauditované finanční výsledky za
první čtvrtletí 2007
Konsolidovaná účetní závěrka PEGAS NONWOVENS
SA 2006
Oprava výroční zprávy za rok 2006 emitenta
PEGAS NONWOVENS SA
Oznámení ohledně ukončení soudního sporu

30. května 2007
30. května 2007
6. června 2007
11. června 2007
14.června 2007

Seznam akcionářů majících právo zúčastnit se
valné hromady. Zpráva je určena pouze pro potřeby

Komise pro finanční dohled v Polsku (Komisja Nadzoru
Finansowego)

18. června 2007

Oznámení o výsledcích řádné valné hromady

20. června 2007

Seznam akcionářů s více jak 5% podílem hlasů na
valné hromadě PEGAS NONWOVENS SA
Oznámení o
dokončení refinancování a
o
dividendové politice
Oznámení o notifikaci hlavního akcionáře o
potenciálním prodeji akcií
Oznámení o rozhodnutí hlavního akcionáře o
umístění podílu v PEGAS NONWOVENS SA na
burzách v Praze a ve Varšavě
Oznámení o nabytí akcií PEGAS NONWOVENS SA
přesahující 5% hlasovacích práv společností OPERA
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A
Oznámení o vypořádání prodeje akcií hlavním
akcionářem a změně akcionářské struktury
Oznámení o nabytí akcií PEGAS NONWOVENS SA
přesahující 5% hlasovacích práv společností
Templeton Asset Management Ltd
Oznámení o snížení podílu na hlasovacích právech
ve společnosti PEGAS NONWOVENS SA pod 5%
hlasovacích práv - ING TFI
Oznámení o dni výplaty dividendy a zániku CEE
Enterprise a.s.

26. června 2007
4. července 2007
11. července 2007

17. července 2007

18. července 2007
19. července 2007

15. srpna 2007

30. srpna 2007

Plný text k dispozici na
http://www.pegasas.cz/article.asp?
nArticleID=624&nLanguageID=1
http://www.pegasas.cz/article.asp?
nArticleID=639&nLanguageID=1
http://www.pegasas.cz/article.asp?
nArticleID=641&nLanguageID=1
http://www.pegasas.cz/article.asp?
nArticleID=649&nLanguageID=1
http://www.pegasas.cz/article.asp?
nArticleID=653&nLanguageID=1
http://www.pegasas.cz/article.asp?
nArticleID=659&nLanguageID=1
http://www.pegasas.cz/article.asp?
nArticleID=662&nLanguageID=1
http://www.pegasas.cz/article.asp?
nArticleID=685&nLanguageID=1
http://www.pegasas.cz/article.asp?
nArticleID=686&nLanguageID=1
http://www.pegasas.cz/article.asp?
nArticleID=690&nLanguageID=1
http://www.pegasas.cz/article.asp?
nArticleID=692&nLanguageID=1
http://www.pegasas.cz/article.asp?
nArticleID=700&nLanguageID=1
http://www.pegasas.cz/article.asp?
nArticleID=702&nLanguageID=1
http://www.pegasas.cz/article.asp?
nArticleID=708&nLanguageID=1
http://www.pegasas.cz/article.asp?
nArticleID=721&nLanguageID=1
http://www.pegasas.cz/article.asp?
nArticleID=735&nLanguageID=1
http://www.pegasas.cz/article.asp?
nArticleID=738&nLanguageID=1
http://www.pegasas.cz/article.asp?
nArticleID=742&nLanguageID=1
http://www.pegasas.cz/article.asp?
nArticleID=945&nLanguageID=1
http://www.pegasas.cz/article.asp?
nArticleID=952&nLanguageID=1
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30. srpna 2007
30. srpna 2007
13. září 2007
18. září 2007

27. září 2007
8. října 2007
5. listopadu 2007
8. listopadu 2007
12. listopadu 2007
29. listopadu 2007
18. prosince 2007

7. ledna 2008
15. ledna 2008
19. března 2008
2. dubna 2008
16. dubna 2008
18. dubna 2008

Konsolidované neauditované finanční výsledky za
první pololetí roku 2007
Pololetní zpráva 2007
Oznámení o doplňujících informacích o zdanění
dividendy
Oznámení ohledně upřesnění data, ke kterému se
akcie PEGAS NONWOVENS SA budou obchodovat
bez nároku na dividendu
Oznámení
ohledně
personální
změny
v
představenstvu společnosti
Oznámení ohledně nového manažera pro vztahy s
investory a veřejností
Oznámení ohledně zvýšení podílu fondů Templeton
ve společnosti PEGAS NONWOVENS SA nad 10%
Oznámení o spuštění 8. výrobní linky a slavnostním
zahájením provozu
Oznámení o reorganizaci struktury fondů OPERA,
akcionáře PEGAS NONWOVENS SA
Konsolidované neauditované finanční výsledky za
prvních 9 měsíců roku 2007
PEGAS NONWOVENS založil novou dceřinou
společnost PEGAS - NS a.s. pro připravovaný
projekt, PEGAS NONWOVENS zvýšil základní
kapitál v PEGAS – NW a.s.
Oznámení
o
personálních
změnách
v
představenstvu PEGAS NONWOVENS SA
Oznámení o plánovaném kalendáři zveřejňování
výsledků na rok 2008
Předběžné neauditované finanční výsledky za rok
2007
PEGAS získal grant na projekt plazmatické úpravy
netkaných textilií
Personální změny v představenstvu

29. dubna 2008

Oznámení akcionáře PEGAS NONWOVENS S.A. o
počtu hlasovacích práv spojených s akciemi
Navýšení základního kapitálu v PEGAS – NW a.s.

30. dubna 2008

Výroční zpráva 2007

http://www.pegasas.cz/article.asp?
nArticleID=955&nLanguageID=1
http://www.pegasas.cz/article.asp?
nArticleID=949&nLanguageID=1
http://www.pegasas.cz/article.asp?
nArticleID=968&nLanguageID=1
http://www.pegasas.cz/article.asp?
nArticleID=975&nLanguageID=1
http://www.pegasas.cz/article.asp?
nArticleID=978&nLanguageID=1
http://www.pegasas.cz/article.asp?
nArticleID=988&nLanguageID=1
http://www.pegasas.cz/article.asp?
nArticleID=993&nLanguageID=1
http://www.pegasas.cz/article.asp?
nArticleID=996&nLanguageID=1
http://www.pegasas.cz/article.asp?
nArticleID=1005&nLanguageID=1
http://www.pegasas.cz/article.asp?
nArticleID=1012&nLanguageID=1
http://www.pegasas.cz/article.asp?
nArticleID=1019&nLanguageID=1

http://www.pegasas.cz/article.asp?
nArticleID=1022&nLanguageID=1
http://www.pegasas.cz/article.asp?
nArticleID=1028&nLanguageID=1
http://www.pegasas.cz/article.asp?
nArticleID=1063&nLanguageID=1
http://www.pegasas.cz/article.asp?
nArticleID=1070&nLanguageID=1
http://www.pegasas.cz/article.asp?
nArticleID=1084&nLanguageID=1
http://www.pegasas.cz/article.asp?
nArticleID=1085&nLanguageID=1
http://www.pegasas.cz/article.asp?
nArticleID=1088&nLanguageID=1
http://www.pegasas.cz/article.asp?
nArticleID=1091&nLanguageID=1

Kontakt pro investory:
Klára Klímová
poradkyně pro Investor relations
PEGAS NONWOVENS
Tel.: +420 515 262 450
Mobil: +420 602 244 838
kklimova@pegas.cz
PEGAS NONWOVENS SA je holdingová společnost se sídlem v Lucemburku s provozními dceřinými společnostmi
ve Znojmě v České republice. PEGAS NONWOVENS je výrobcem netkaných textilií na bázi polyetylenu a
polypropylenu pro oblast hygieny, průmyslu, stavebnictví, zemědělství a ostatních specializovaných sektorů.
Tyto textilie jsou primárně využívány pro výrobu dětských plenek, výrobků dámské hygieny a inkontinence pro
dospělé. Společnost se aktivně podílí na vývoji nových produktů poptávaných trhem a udržuje si tak vedoucí
pozici v oblasti technologií na evropském trhu netkaných textilií. PEGAS NONWOVENS zaměstnává v
současnosti 380 pracovníků.
PEGAS NONWOVENS SA je veřejně obchodovanou společností na burzách v Praze a ve Varšavě.
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