
 
 
 

VNITŘNÍ INFORMACE 
 
 

PEGAS NONWOVENS S.A. informuje o pokračování 
strategie expanze na nové trhy  

 
 

ZNOJMO (15. července 2008) – V souladu se strategií růstu, PEGAS NONWOVENS S.A. 
(dále “PEGAS” nebo “Společnost”) neustále monitoruje různé investiční příležitosti, jenž by mohly vést 
k naplnění strategie a k další expanzi i mimo Českou republiku prostřednictvím strategické akvizice 
nebo výstavby výrobních kapacit. S cílem umožnit Společnosti další tržní růst, zvýšení výrobní 
kapacity a tržního podílu, management úzce sleduje a vyhodnocuje také příležitosti pro konsolidaci v 
odvětví. V této souvislosti vstoupil PEGAS do jednání s jinými subjekty na trhu.     

Společnost tímto oznamuje, že v období od února 2008 do června 2008 se Společnost účastnila 
předběžných jednání týkajících se potenciální akvizice významného podílu v jiné společnosti 
podnikající ve stejném oboru netkaných textilií jako PEGAS. Vzhledem k tomu, že uveřejnění 
informace o těchto jednáních by mohlo mít negativní dopad na jejich průběh a následně vést 
k poškození zájmů společnosti, PEGAS v únoru 2008 požádal o odložení uveřejnění této vnitřní 
informace v souladu s ust. § 125 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Vzhledem 
k tomu, že strany jednání ukončily, výše uvedená informace přestala být ve smyslu ust. § 124 zákona 
o podnikání na kapitálovém trhu, vnitřní informací. 

PEGAS bude i nadále sledovat a vyhodnocovat investiční příležitosti, jenž umožní Společnosti naplnit 
její dlouhodobou strategii další expanze a setrvat na špičce trhu netkaných textilií jako přední 
dodavatel výrobců jednorázových hygienických produktů. 
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poradkyně pro vztahy s investory 
 
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.   

Registrován u Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) v Lucemburku pod číslem E-0043 
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