TISKOVÁ ZPRÁVA

PEGAS NONWOVENS úspěšně dokončil emisi dluhopisů
LUCEMBURK/ZNOJMO (18. listopadu 2014) – PEGAS NONWOVENS SA (dále jen
„PEGAS NONWOVENS” nebo „Společnost“) oznamuje, že úspěšně završil proces
emise dluhopisů.
PEGAS NONWOVENS oznamuje, že dne 14. listopadu 2014 vydal nezajištěné dluhopisy dle českého
práva v celkové jmenovité hodnotě emise 2.500.000.000 Kč (slovy: dvě miliardy pět set milionů korun
českých), s emisním kurzem 99,583%, se splatností 14. Listopadu 2018 a s pevným úrokovým
výnosem 2,85% p.a. (dále jen „Dluhopisy“). Emise Dluhopisů byla přijata k obchodování na
Regulovaném trhu BCPP v Praze. Hlavním manažerem emise byla Česká spořitelna, a.s.,
manažerem emise byla společnost Wood & Co. Výnos z emise bude použit na splacení bankovních
půjček a nebude znamenat navýšení čistého dluhu Společnosti.
„Jsme velice potěšeni hladkým průběhem celého procesu emise a především obrovským
zájmem investorů, který překonal naše očekávání. Na základě výsledků veřejné nabídky
byl registrován zájem o upsání dluhopisů v nominální výši téměř šesti miliard korun
českých. Dle našeho názoru takovýto zájem dokazuje, že Pegas je investory vnímán jako
stabilní a perspektivní společnost a zajímavá investiční příležitost.
Emise obligací přispěje k diverzifikaci zdrojů financování Společnosti a vzhledem
k dosaženým příznivým podmínkám i ke snížení úrokových nákladů. Úspěšné završení
celé emise zároveň představuje příslib do budoucna a poskytuje nám i investorům
zajímavou alternativu pro případ další potenciální potřeby dluhového financování,“ sdělil
František Řezáč, generální ředitel a člen představenstva společnosti PEGAS NONWOVENS
SA.
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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.

PEGAS NONWOVENS SA (société anonyme) je zapsán v rejstříku obchodu a společností R.C.S. v Lucembursku pod číslem B
112.044. Sídlo společnosti je 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Lucembursko.
Registrován u Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) v Lucemburku pod číslem E-0043

