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KOMUNIKAT 
 

Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów 
na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  

PEGAS NONWOVENS SA („PEGAS”) 
 
Luksemburg (18 czerwca 2013) – Na podstawie otrzymanych informacji, PEGAS 
przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów 
na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PEGAS, które odbyło się 17 czerwca 2013 w 
Luksemburgu.  
 

Akcjonariusz 
Liczba akcji/ 

Liczba 
głosów 

Udział w liczbie 
głosów na WZA 

(%) 

Udział w 
kapitale 

zakładowym 
(%) 

WOOD & Company Funds 
SICAV Plc 1 587 352 53,14% 17,20% 

Franklin Templeton 
Investment Funds 729 986 24,44% 7,91% 

Brown Brothers Harriman 
(Luxembourg) S.C.A. as 
custodian 

487 700 16,33% 5,28% 

Liczba akcji ogółem 9 229 400   
Liczba głosów na WZA 
ogółem 2 987 078   

*W związku z przekazanymi informacjami, PEGAS nie ma możliwości ustalenia czy wymienieni poniżej 
akcjonariusze wykonywali prawo głosu na własny bądź cudzy rachunek ani też czy działali w porozumieniu. 
 
 
Kontakt do działu relacji inwestorskich: 
 
Ondřej Kouřil        
Kierownik sprawozdawczości zewnętrznej      
 
PEGAS NONWOVENS       
Tel.: +420 515 262 408       
Tel. komórkowy: +420 724 311 544     
okouril@pegas.cz        

PEGAS NONWOVENS S.A., société anonyme, to spółka holdingowa z siedzibą w Luksemburgu, posiadająca 
spółki operacyjne w Znojmo i i Bučovicach, w Czechach. 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 SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze i na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie. 


