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OZNÁMENÍ 
 
 

PEGAS NONWOVENS SA oznamuje znovuzvolení členů 
představenstva 

 
LUCEMBURK (2. prosince 2008) – Představenstvo společnosti PEGAS NONWOVENS 
SA (dále jen „PEGAS“ nebo „Společnost”) na svém zasedání opětovně zvolilo ve funkcích 
dva stávající členy představenstva.  

S platností od 1. prosince 2008 byli jmenováni do funkce neexekutivních ředitelů pánové 
Bernhard W. Lipinski a David Ring. V této funkci oba působí od listopadu 2006 a jejich 
funkční období bylo tímto jmenováním prodlouženo na další dva roky. Jmenování podléhá 
schválení akcionáři na příští valné hromadě Společnosti. Pan Bernhard W. Lipinski byl 
současně jmenován předsedou představenstva. 

Bernhard W. Lipinski pracoval více než třicet let u BP Chemicals v Düsseldorfu, Ženevě, 
Antverpách a Londýně. Dále řídil společnost BP Amoco´s Film & Nonwovens se 
zaměřením na hygienu a ostatní průmyslové trhy až do jejího prodeje RKW v roce 2002. 
Funkci neexekutivního ředitele v minulosti vykonával ve firmách RKW v Německu a 
Verdugt v Holandsku.  

David Ring v současné době zastává pozici CEO v A&P Group, přední britské společnosti 
na opravu plavidel. Před svým nástupem do A&P v roce 1999 zastával manažerské pozice 
v leteckém a automobilovém průmyslu. Pan Ring získal titul bakaláře ekonomie na 
Univerzitě v Lancasteru.  

Představenstvo Společnosti dále tvoří tři exekutivní ředitelé František Řezáč, Aleš Gerža a 
František Klaška a neexekutivní ředitel Marek Modecki. 
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PEGAS NONWOVENS SA, société anonyme, sídlem L-2320 Luxembourg, 68-70, Boulevard de la Pétrusse, 
registrovaná u R.C.S Luxembourg B 112 044, 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 389 pracovníků.  

PEGAS NONWOVENS SA je veřejně obchodovanou společností na burzách v Praze a ve Varšavě.   
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