KOMUNIKAT PRASOWY

Narodowy Bank Czech zatwierdził prospekt emisyjny
obligacji spółki PEGAS NONWOVENS
LUXEMBOURG/ZNOJMO (23 października 2014 r.) − Narodowy Bank Czech
(„NBC”) zatwierdził prospekt emisyjny obligacji spółki PEGAS NONWOVENS SA
(„PEGAS NONWOVENS”, „Spółka”).
PEGAS NONWOVENS informuje, że w dniu 22 października 2014 r. Narodowy Bank Czech
zatwierdził prospekt emisyjny („Prospekt”) sporządzony na potrzeby realizowanej zgodnie z
przepisami prawa czeskiego emisji niezabezpieczonych obligacji Spółki („Obligacje”) o
oprocentowaniu stałym i łącznej wartości nominalnej do 2 500 000 000 CZK (dwa miliardy pięćset
milionów koron czeskich), z terminem wykupu przypadającym w 2018 r. Decyzja NBC weszła w życie
23 października 2014 r.
Prospekt jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie Spółki www.pegas.lu (lub www.pegas.cz, w
zakładce Inwestorzy − Informacje o akcjach) oraz na stronie internetowej Česká spořitelna
www.csas.cz/pegas_dluhopis_2018. Dokument jest również dostępny do wglądu w dni robocze w
godzinach od 10:00 do 16:00 w siedzibie głównej Spółki pod adresem 68-70, boulevard de la
Pétrusse, L-2320 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga oraz w siedzibie banku Česká
spořitelna pod adresem Evropská 2690/17, Praga 6, kod pocztowy 160 00, Czechy.
Spółka zamierza oferować Obligacje krajowym i zagranicznym inwestorom kwalifikowanym za
pośrednictwem głównego menedżera oferty bank Česká spořitelna i menedżera Wood & Co., jak
również w ramach oferty publicznej skierowanej do inwestorów indywidualnych w Czechach. Wartość
nominalna jednej obligacji wynosi 50 000 CZK (pięćdziesiąt tysięcy koron czeskich). Oferta publiczna
Obligacji prowadzona przez głównego menedżera rozpocznie się 23 października 2014 i będzie trwać
przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, z możliwością wcześniejszego jej zakończenia w wypadku,
gdy wszystkie Obligacje o planowanej łącznej wartości nominalnej zostaną uplasowane wśród
inwestorów. Spółka przewiduje, że Obligacje zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym
Giełdy Papierów Wartościowych w Pradze (PSE).
Spółka przewiduje, że wyniki oferty publicznej, które będą stanowić podstawę ustalenia ceny w ofercie
oraz wysokości stałego oprocentowania Obligacji, będą znane 7 listopada 2014 r., a emisja Obligacji
nastąpi 14 listopada 2014 r. Wpływy z emisji zostaną przeznaczone na spłatę kredytów bankowych, a
emisja nie spowoduje wzrostu zadłużenia netto Spółki.
Zatwierdzenie Prospektu przez NBC nie zobowiązuje Spółki do emisji obligacji. Ostateczna decyzja
Spółki w sprawie emisji obligacji będzie uzależniona od wyników oferty publicznej.
Zastrzeżenie prawne:
Niniejszy komunikat nie stanowi oferty publicznej ani innej oferty jakichkolwiek papierów wartościowych, ani też zaproszenia do
złożenia oferty odkupu lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych. Oferta publiczna papierów wartościowych, o których
mowa w niniejszym komunikacie, może być prowadzona wyłącznie na podstawie Prospektu oraz na warunkach i zgodnie z
postanowieniami obowiązujących przepisów. Ewentualna oferta papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym
komunikacie, oraz przekazywanie związanych z nią informacji może w określonych jurysdykcjach podlegać
ograniczeniom. Odbiorcy niniejszego komunikatu powinni zapoznać się z takimi ograniczeniami i ich przestrzegać.
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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.
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