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REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 
 
 

Personální změny v představenstvu společnosti  
PEGAS NONWOVENS SA 

 
LUCEMBURK/ ZNOJMO (31. března 2010) – Společnost PEGAS NONWOVENS SA 
(dále jen „PEGAS” nebo „Společnost”) oznamuje, že s platností od 30. března 
2010 byl jmenován do funkce neexekutivního člena představenstva  
pan Neil J. Everitt. 

Představenstvo Společnosti rozhodlo o zvolení pana Everitta do funkce neexekutivního 
ředitele Společnosti na dvouleté funkční období. Konečné jmenování pana Everitta do 
funkce člena představenstva je podmíněno schválením řádnou valnou hromadou 
Společnosti, která se bude konat dne 15. června 2010. 

Pan Everitt je v současné době předsedou představenstva South Asian Real Estate Ltd, 
rezidenční developerské společnosti působící v Indii, a současně je předsedou Young 
Presidents’ Organization pro oblast Evropy. Donedávna působil ve funkci generálního 
ředitele Stock Spirits Group, předního evropského výrobce alkoholických nápojů. Předtím 
strávil 11 let v Allied Domecq plc, později ve funkci prezidenta společnosti. Ve své 
předchozí kariéře zastával několik manažerských pozic v Jižní Americe a v Evropě v rámci 
společnosti British American Tobacco plc. Pan Everitt je absolventem Univerzity 
v Londýně, kde vystudoval veterinární lékařství. 
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PEGAS NONWOVENS SA, société anonyme, je holdingová společnost se sídlem v Lucembursku s provozními 
dceřinými společnostmi ve Znojmě v České republice. PEGAS NONWOVENS je výrobcem netkaných textilií na 
bázi polyethylenu 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 kolem 380 pracovníků.  

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