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REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 

 
 

Personální změny v představenstvu a managementu 
koncernu PEGAS 

 
Lucemburk/Znojmo (1. prosince 2009) – Společnost PEGAS NONWOVENS SA 
(dále jen „PEGAS” nebo „Společnost”) oznamuje, že představenstvo rozhodlo o 
obnovení mandátu pro dva stávající exekutivní členy představenstva 
Společnosti a rovněž potvrdilo jmenování nového finančního ředitele spol. 
PEGAS NONWOVENS s.r.o. 
V návaznosti na vypršení mandátů dvou exekutivních členů představenstva Společnosti, 
pana Františka Řezáče, generálního ředitele koncernu PEGAS a pana Františka Klašky, 
technického ředitele, rozhodlo představenstvo Společnosti o jejich znovuzvolení do 
funkce exekutivních ředitelů Společnosti na další tříleté funkční období. Jmenování je 
podmíněno schválením příští valnou hromadou Společnosti. Mandát třetího exekutivního 
ředitele, pana Aleše Gerži, k výkonu funkce zanikl k 30. listopadu 2009.  

Vzhledem k související rezignaci pana Aleše Gerži na pozici finančního ředitele společnosti 
PEGAS NONWOVENS s.r.o. představenstvo Společnosti vyslovilo souhlas s jmenováním 
pana Mariana Rašíka na post finančního ředitele PEGAS NONWOVENS s.r.o. a to 
s účinností od 1. 12. 2009.  

Pan Marian Rašík (38) přichází do koncernu PEGAS z poradenské firmy Corpin Partners, 
kde se věnoval transakcím v oblasti korporátních financí. V letech 2003 – 2005 působil 
jako finanční ředitel společnosti Vítkovice Strojírenství a.s. V minulosti rovněž pracoval 
v pražské pobočce VÚB Banky, v ABN AMRO a svoji profesní kariéru zahájil jako auditor 
v Coopers & Lybrand. Marian Rašík je absolventem ekonomické fakulty Vysoké školy 
báňské – Technické Univerzity v Ostravě. Hovoří plynně česky, anglicky, rusky a polsky. 

Pan Aleš Gerža prozatím zůstává členem statutárních orgánů provozních společností 
koncernu v České republice. 
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PEGAS NONWOVENS 
Tel.: +420 515 262 450 
GSM: +420 602 244 838 

 

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 polyetylénu 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 zhruba 380 pracovníků.  

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


