OBOWIĄZKOWY KOMUNIKAT

Planowana wypłata dywidendy
LUKSEMBURG/ZNOJMO (15 maja 2013 r.) – PEGAS NONWOVENS SA („PEGAS”
lub „Spółka”) niniejszym informuje o zamiarze wypłaty dywidendy w wysokości
9 690 870 EUR, czyli 1,05 EUR na akcję.
W dniu 15 maja 2013 r. Rada Dyrektorów Spółki podjęła decyzję o rekomendowaniu
wypłaty dywidendy w kwocie 9 690 870 EUR , tj. 1,05 EUR na akcję. Dywidenda zostanie
wypłacona z zysku za 2012 r. oraz zysków z lat ubiegłych. Wypłata jest uzależniona od
zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się
Luksemburgu w dniu 17 czerwca 2013 r. Rada Dyrektorów zaproponuje wyznaczenie dnia
ustalenia prawa do dywidendy (czyli dnia, na koniec którego akcje uprawniające do
otrzymania dywidendy są zapisane na rachunkach prowadzonych na rzecz uprawnionych
osób w systemach rozliczeniowych Centrální depozitář cenných papírů, a.s., Krajowego
Depozytu Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna lub innych) na 18 października
2013 r. oraz dnia wypłaty na 29 października 2013 r.
- W ciągu ostatnich kliku lat Spółka istotnie rozwinęła działalność w zakresie inwestycji
mających na celu zwiększenie zdolności produkcyjnych w Czechach i budowę nowego
zakładu produkcyjnego w Egipcie. Dlatego też musimy zarządzać zasobami finansowymi
Spółki z należytą ostrożnością i starannością tak, aby zapewnić dostępność rezerw na
nieoczekiwane zdarzenia, które mogą wystąpić w przyszłości. Z tego względu nie
uważamy przedstawionej przez Radę Dyrektorów rekomendacji wypłaty dywidendy
w takiej samej kwocie, jak w zeszłym roku, za zmianę przyjętej polityki wypłaty
dywidendy. Także w przyszłych latach chcielibyśmy wypłacać dywidendę co najmniej
w takiej samej wysokości. Jednocześnie naszym celem będzie zwiększanie co roku kwoty
wypłaty w ujęciu bezwzględnym. Naszym zdaniem zaproponowana dywidenda,
wynosząca blisko 9,7 mln EUR, czyli 1,05 EUR na akcję, zapewnia akcjonariuszom Spółki
atrakcyjną stopę zwrotu z inwestycji - powiedział František Řezáč, Dyrektor Generalny
i członek Rady Dyrektorów PEGAS NONWOVENS SA.
Pod warunkiem utrzymania odpowiedniego poziomu wyników finansowych oraz braku
atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych, PEGAS będzie dążył do kontynuowania polityki
zakładającej zwiększanie kwoty dywidendy co roku. Nie ustalono żadnego określonego
docelowego wskaźnika wypłaty dywidendy poprzez odniesienie do zysku netto, ani
przewidywanego dochodu z dywidendy dla akcjonariuszy w kolejnych latach.
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PEGAS NONWOVENS S.A., société anonyme, to spółka holdingowa z siedzibą w Luksemburgu, posiadająca
spółki operacyjne w Czechach w miejscowościach Znojmo i Bučovice. PEGAS NONWOVENS jest producentem
włóknin polipropylenowych i polietylenowych dla sektora artykułów higienicznych, a także dla sektorów
przemysłowego, budowlanego, rolniczego i medycznego oraz innych specjalistycznych gałęzi przemysłu.
Produkowane przez Spółkę włókniny są wykorzystywane przede wszystkim do produkcji pieluszek dziecięcych,
kobiecych artykułów higienicznych oraz środków higienicznych dla osób dorosłych cierpiących na inkontynencję.
Spółka aktywnie opracowuje nowe produkty, na które istnieje popyt na rynku, dzięki czemu utrzymuje pozycję
technologicznego lidera na europejskim rynku włóknin. Obecnie PEGAS NONWOVENS zatrudnia blisko 550 osób.
Akcje PEGAS NONWOVENS S.A. notowane są na giełdach papierów wartościowych w Pradze i w Warszawie.
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