KOMUNIKAT PRASOWY

Emisja obligacji PEGAS NONWOVENS zakończona
powodzeniem
LUKSEMBURG/ZNOJMO (18 listopada 2014 r.) – PEGAS NONWOVENS SA
(„PEGAS NONWOVENS”, „Spółka”) informuje o pomyślnym zakończeniu emisji
obligacji Spółki.
PEGAS NONWOVENS informuje, że w dniu 14 listopada 2014 r. Spółka wyemitowała, zgodnie
z przepisami czeskiego prawa, niezabezpieczone obligacje o łącznej wartości nominalnej
2 500 000 000 CZK (dwa miliardy pięćset milionów koron czeskich), z ceną emisyjną 99,583% i datą
wykupu przypadającą 14 listopada 2018 r. oraz o oprocentowaniu stałym na poziomie 2,85% w skali
roku („Obligacje”). Obligacje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów
Wartościowych w Pradze (PSE). Głównym menedżerem oferty był bank Česká spořitelna, natomiast
menedżerem oferty − bank inwestycyjny Wood & Co. Wpływy z emisji zostaną przeznaczone na
spłatę kredytów bankowych, a emisja nie spowoduje wzrostu zadłużenia netto Spółki.
− Niezmiernie cieszy nas fakt, że emisja obligacji przebiegała sprawnie na każdym
etapie, a przede wszystkim, że spotkała się z ogromnym zainteresowaniem inwestorów,
które przeszło nasze oczekiwania. Jak wskazują wyniki oferty publicznej, zadeklarowano
zainteresowanie objęciem obligacji o wartości nominalnej blisko sześciu miliardów koron
czeskich. W naszej opinii tak wysoki poziom zainteresowania ofertą świadczy o tym, że
PEGAS NONWOVENS jest postrzegany przez inwestorów jako stabilna i perspektywiczna
spółka, oferująca interesujące możliwości inwestycyjne.
Emisja obligacji przyczyni się do dywersyfikacji źródeł finansowania Spółki, a dzięki
korzystnym warunkom również do zmniejszenia kosztów odsetkowych. Pomyślne
zakończenie emisji jest dobrym prognostykiem na przyszłość i stanowi, zarówno dla nas
jak i dla naszych inwestorów, interesującą alternatywę jeżeli chodzi o ewentualne
przyszłe zapotrzebowanie na finansowanie dłużne − powiedział František Řezáč, Dyrektor
Generalny i Członek Rady Dyrektorów PEGAS NONWOVENS SA.
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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.
PEGAS NONWOVENS SA (société anonyme) jest wpisana do Rejestru Handlowego Luksemburga pod numerem B 112.044.
Adres siedziby: 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga.
Spółka zarejestrowana przez luksemburską Komisję Nadzoru Sektora Finansowego (CSSF) pod numerem E-0043

