TISKOVÁ ZPRÁVA

Česká národní banka schválila prospekt k emisi
dluhopisů společnosti PEGAS NONWOVENS
LUCEMBURK/ZNOJMO (23. října 2014) – Česká národní banka (dále jen „ČNB”)
schválila prospekt k emisi dluhopisů společnosti PEGAS NONWOVENS SA (dále
jen „PEGAS NONWOVENS” nebo „Společnost“).
PEGAS NONWOVENS oznamuje, že ČNB dne 22. října 2014 schválila prospekt (dále jen „Prospekt“)
nezajištěných dluhopisů (dále jen „Dluhopisy“) Společnosti dle českého práva s pevným úrokovým
výnosem v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise do 2.500.000.000 Kč (slovy: dvě miliardy
pět set milionů korun českých) se splatností v roce 2018. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 23. října
2014.
Prospekt je k dispozici v elektronické podobě na internetové stránce Společnosti www.pegas.lu (nebo
www.pegas.cz, odkaz Investoři – Emise dluhopisů) a na internetové stránce České spořitelny
www.csas.cz/pegas_dluhopis_2018. Prospekt je dále k nahlédnutí v pracovní dny v době od 10:00 do
16:00 hod. v sídle Společnosti na adrese 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,
Lucemburské velkovévodství a v provozovně České spořitelny na adrese Praha 6, Evropská 2690/17,
PSČ 160 00.
Společnost hodlá prostřednictvím vedoucího manažera emise, České spořitelny, a manažera emise,
Wood & Co., nabízet Dluhopisy tuzemským či zahraničním kvalifikovaným investorům a v rámci
veřejné nabídky rovněž neprofesionálním (retailovým) investorům v České republice. Jmenovitá
hodnota jednoho dluhopisu činí 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Veřejná nabídka
Dluhopisů činěná vedoucím manažerem poběží od 23. října 2014 po dobu nejdéle 12 měsíců s tím, že
veřejná nabídka bude případně ukončena dříve, pokud dojde k umístění Dluhopisů v celkové
předpokládané jmenovité hodnotě emise. Společnost předpokládá přijetí Dluhopisů k obchodování na
Regulovaném trhu BCPP v Praze.
Společnost očekává, že výsledek veřejné nabídky, na základě kterého se stanoví emisní kurz a pevný
úrokový výnos emise, bude znám 7. listopadu 2014 a dluhopisy budou vydány 14. listopadu 2014.
Výnos z emise bude použit na splacení bankovních půjček a nebude znamenat navýšení čistého
dluhu Společnosti.
Schválení Prospektu ČNB nezakládá povinnost Společnosti dluhopisy vydat. Konečné rozhodnutí
Společnosti ohledně emise dluhopisů bude záviset na výsledku veřejné nabídky.
Právní upozornění:
Toto sdělení nepředstavuje veřejnou ani jinou nabídku jakýchkoliv cenných papírů, ani výzvu k předložení nabídky odkupu nebo
upsání jakýchkoliv cenných papírů. Případná veřejná nabídka cenných papírů zmíněných v tomto sdělení bude moci být
učiněna pouze na základě Prospektu, a to za podmínek a v souladu s ustanoveními příslušných předpisů. Případná nabídka
cenných papírů zmíněných v tomto sdělení a poskytování souvisejících informací mohou v některých jurisdikcích podléhat
určitým omezením a/nebo mohou být zakázány. Adresáti tohoto oznámení by se měli s těmito omezeními a zákazy seznámit a
dodržovat je.
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PEGAS NONWOVENS SA, société anonyme, je holdingová společnost se sídlem v Lucembursku s provozními
dceřinými společnostmi ve Znojmě a v Bučovicích v České republice a ve městě 6th October v Egyptě. PEGAS
NONWOVENS je výrobcem netkaných textilií na bázi polypropylenu a polyethylenu pro oblast hygieny,
průmyslu, stavebnictví, zemědělství, zdravotnictví 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 více
než 570 pracovníků. PEGAS NONWOVENS SA je veřejně obchodovanou společností na burzách v Praze a ve
Varšavě.
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