OZNÁMENÍ

Souhrnný dokument obsahující shrnutí všech
uveřejněných informací za posledních 12 měsíců
ZNOJMO (7. května 2009) – Souhrnný dokument obsahující shrnutí všech
uveřejněných informací společností PEGAS NONWOVENS SA za posledních 12 měsíců je
přiložen níže.
Datum oznámení
9. května 2008

Název
Přehled uveřejněných údajů (souhrnný dokument)

14. května 2008

Oznámení ohledně 'Konání řádné valné hromady'

28. května 2008

Návrh rozhodnutí valné hromady

28. května 2008

Konsolidované neauditované finanční výsledky za
první čtvrtletí roku 2008
Seznam akcionářů majících právo zúčastnit se
valné hromady. Zpráva je určena pouze pro potřeby

13.června 2008

Plný text k dispozici na
http://www.pegasas.cz/Data/files/i
nvestori/zpravy%20a%20uredni%
20oznameni/2008_05_09_Souhrnn
y%20dokument_CZ.pdf
http://www.pegasas.cz/Data/files/i
nvestori/valn%C3%A1%20hromad
a/2008_05_14_Pozvanka_na_valn
ou_hromadu_CZ.pdf
http://www.pegasas.cz/Data/files/i
nvestori/valn%C3%A1%20hromad
a/AGM_2008_Minutes_CZ_new.pdf
http://www.pegasas.cz/article.asp?
nArticleID=1103&nLanguageID=1
http://www.pegasas.cz/article.asp?
nArticleID=1243&nLanguageID=1

Komise pro finanční dohled v Polsku (Komisja Nadzoru
Finansowego)

17. června 2008

Oznámení o výsledcích řádné valné hromady

18. června 2008

Seznam akcionářů s více jak 5% podílem hlasů na
valné hromadě PEGAS NONWOVENS SA

15. července 2008

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

27. srpna 2008

Konsolidované neauditované finanční výsledky za
první pololetí roku 2008 a výplata dividendy

27. srpna 2008

Pololetní zpráva 2008

3. října 2008

Informace o způsobu zdanění dividendy

7. října 2008

Personální změny
NONWOVENS SA

v

představenstvu

PEGAS

http://www.pegasas.cz/Data/files/i
nvestori/valn%C3%A1%20hromad
a/AGM%20Minutes_2008_CZ_final
.pdf
http://www.pegasas.cz/Data/files/i
nvestori/zpravy%20a%20uredni%
20oznameni/2008_06_18_List%20
of%20voting%20shareholders%20
after%20AGM_CZ_2008.pdf
http://www.pegasas.cz/Data/files/i
nvestori/zpravy%20a%20uredni%
20oznameni/2008_07_15_Pegas_a
nnouncement_CZ.pdf
http://www.pegasas.cz/Data/files/i
nvestori/zpravy%20a%20uredni%
20oznameni/2008_08_27_1H_200
8_Results_and_dividend_Cz.pdf
http://www.pegasas.cz/article.asp?
nArticleID=1136&nLanguageID=1
http://www.pegasas.cz/Data/files/i
nvestori/zpravy%20a%20uredni%
20oznameni/2008_10_03_Dividen
d_taxation_CZ.pdf
http://www.pegasas.cz/Data/files/i
nvestori/zpravy%20a%20uredni%
20oznameni/2008_10_07_Personn
el_changes_to_the_Board_of_Dire
ctors_CZ.pdf
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12. listopadu 2008

PEGAS
NONWOVENS
akcionáře o změně
spojených s akciemi

27. listopadu 2008

Konsolidované neauditované finanční výsledky za
prvních 9 měsíců roku 2008
PEGAS NONWOVENS SA oznamuje znovuzvolení
členů představenstva

2. prosince 2008

SA
oznamuje
hlášení
počtu hlasovacích práv

2. prosince 2008

PEGAS
spustil
nové
zkušební
zařízení
plazmatickou úpravu netkaných textilií

na

14. ledna 2009

PEGAS
NONWOVENS
akcionáře o změně
spojených s akciemi

20. ledna 2009

PEGAS obdržel rozhodnutí o příslibu investičních
pobídek

22. ledna 2009

PEGAS NONWOVENS SA oznamuje
zveřejňování výsledků na rok 2009

19. března 2009

Předběžné neauditované finanční výsledky za rok
2008

30. dubna 2009

Výroční zpráva 2008

SA
oznamuje
hlášení
počtu hlasovacích práv

kalendář

http://www.pegasas.cz/Data/files/i
nvestori/zpravy%20a%20uredni%
20oznameni/2008_11_12_OPERA_
shareholders_notification_CZ.pdf
http://www.pegasas.cz/article.asp?
nArticleID=1191&nLanguageID=1
http://www.pegasas.cz/Data/files/i
nvestori/zpravy%20a%20uredni%
20oznameni/2008_12_02_reappoi
ntment_CJ.pdf
http://www.pegasas.cz/Data/files/i
nvestori/zpravy%20a%20uredni%
20oznameni/2008_12_02_Testing_
equipment_CJ.pdf
http://www.pegasas.cz/Data/files/i
nvestori/zpravy%20a%20uredni%
20oznameni/2009_01_14_AEGON_
notification_CZ.pdf
http://www.pegasas.cz/Data/files/i
nvestori/zpravy%20a%20uredni%
20oznameni/2009_01_20_Investm
ent_incentives_Cz.pdf
http://www.pegasas.cz/Data/files/i
nvestori/zpravy%20a%20uredni%
20oznameni/2009_01_22_Kalenda
r%20oznamovani_2009_Cz.pdf
http://www.pegasas.cz/Data/files/i
nvestori/finan%C4%8Dn%C3%AD
%20v%C3%BDsledky%20a%20pr
ezentace%20pro%20investory/200
9_03_19_Prelims_2008_CZ.pdf
http://www.pegasas.cz/article.asp?
nArticleID=1240&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, 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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