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KOMUNIKAT PRASOWY 
 

Rada Dyrektorów PEGAS NONWOVENS zatwierdziła 
prospekt emisyjny obligacji 

 
LUXEMBOURG/ZNOJMO (20 października 2014 r.) − Rada Dyrektorów PEGAS 
NONWOVENS SA („PEGAS NONWOVENS” lub „Spółka”) zatwierdziła prospekt 
emisyjny obligacji.  
 
Dnia 17 października 2014 r. Rada Dyrektorów PEGAS NONWOVENS zatwierdziła prospekt 
(„Prospekt”) sporządzony na potrzeby emisji obligacji niezabezpieczonych zgodnie z prawem czeskim. 
W najbliższych dniach Prospekt zostanie przedłożony do zatwierdzenia przez Narodowy Bank Czeski.  
 
Wyemitowane zostaną obligacje o oprocentowaniu stałym, o łącznej wartości nominalnej do 
2 500 000 000 CZK (dwa miliardy, pięćset milionów koron czeskich), z terminem wykupu w 2018 r. 
Cena i oprocentowanie obligacji zostaną ustalone w porozumieniu z głównym menedżerem oferty, 
bankiem Česká spořitelna, do terminu emisji, na podstawie zainteresowania zgłoszonego przez 
potencjalnych inwestorów. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 50 000 CZK (pięćdziesiąt 
tysięcy koron czeskich). Spółka zamierza zaoferować obligacje krajowym i zagranicznym inwestorom 
kwalifikowanym poprzez głównego menedżera oferty, bank Česká spořitelna, oraz menedżera oferty, 
Wood & Co., jak również w ramach oferty publicznej skierowanej do inwestorów indywidualnych w 
Czechach. Spółka przewiduje, że obligacje zostaną dopuszczone do obrotu na rynku Regulowanym 
Giełdy Papierów Wartościowych w Pradze (PSE). Wpływy z emisji zostaną przeznaczone na spłatę 
kredytów bankowych, dzięki czemu zadłużenie netto Spółki nie wzrośnie. 
 
Zatwierdzenie Prospektu nie zobowiązuje Spółki do emisji obligacji. Ostateczna decyzja Spółki w 
sprawie emisji obligacji będzie uzależniona od aktualnej sytuacji rynkowej.  
 
Zastrzeżenie prawne: 
Niniejszy komunikat nie stanowi oferty publicznej ani innej oferty jakichkolwiek papierów wartościowych, ani też zaproszenia do 
złożenia oferty odkupu lub wykupu jakichkolwiek papierów wartościowych. Jeżeli w przyszłości Spółka podejmie decyzję o 
przeprowadzeniu oferty publicznej papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym zawiadomieniu, przeprowadzenie 
takiej oferty będzie możliwe jedynie na podstawie prospektu emisyjnego należycie zatwierdzonego przez właściwy organ 
nadzoru i opublikowanego na stronie internetowej Spółki (www.pegas.lu lub www.pegas.cz) i stronie banku Česká spořitelna 
(www.csas.cz) bądź w inny sposób, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ewentualna oferta papierów wartościowych, o 
których mowa w niniejszym komunikacie, oraz przekazanie związanych z nią informacji może, w pewnych jurysdykcjach, 
podlegać określonym ograniczeniom. Odbiorcy niniejszego komunikatu powinni zapoznać się z takimi ograniczeniami i ich 
przestrzegać. 

Dane kontaktowe dla inwestorów i mediów:       
Ondřej Kouřil        
Kierownik sprawozdawczości zewnętrznej      

PEGAS NONWOVENS SA       
Nr tel.: +420 515 262 408       
Nr tel. kom.: +420 724 311 544       
okouril@pegas.cz        

PEGAS NONWOVENS SA, société anonyme, jest spółką holdingową z siedzibą w Luksemburgu, posiadającą 
spółki operacyjne w miastach Znojmo i Bučovice w Czechach oraz w Mieście 6 Października w Egipcie. PEGAS 
NONWOVENS jest producentem włóknin polipropylenowych i polietylenowych dla sektora higienicznego, 
przemysłowego, budowlanego, rolniczego, medycznego i innych wyspecjalizowanych sektorów. Włókniny te 
wykorzystywane są przede wszystkim do produkcji pieluch dziecięcych, artykułów higienicznych dla kobiet i 
artykułów 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 ponad 570 osób. Akcje PEGAS 
NONWOVENS SA notowane są na giełdach papierów wartościowych w Pradze i w Warszawie. 


