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REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 
 

PEGAS NONWOVENS SA oznamuje  
manažerské transakce 

 
1. Regulovaná informace 

Toto oznámení obsahuje regulovanou informaci dle směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s 
trhem (zneužívání trhu) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 
15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o 
emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o 
změně směrnice 2001/34/ES. Oznámení je vydáno v souladu s článkem 17 
lucemburského zákona ze dne 9. května 2006 o zneužití trhu. 

2. Údaj o emitentovi akcií 

PEGAS NONWOVENS SA, akciová společnost založená podle lucemburského práva 
(société anonyme), referenční číslo CSSF E-0043, se sídlem 68-70, boulevard de la 
Pétrusse, L-2320 Luxembourg a zapsána v rejstříku obchodu a společností 
v Lucembursku pod číslem B 112.044 („Společnost“). 

3. Oznámení manažerských transakcí 

Dne 29. července 2015 obdržela Společnost od osob s řídící pravomocí emitenta 
(„Oznamovatel“) oznámení o transakcích s finančními nástroji, jejichž hodnota je 
odvozena od akcií Společnosti.  

Předmětem transakce níže uvedených Oznamovatelů bylo uplatnění virtuálních opcí 
udělených na základě smlouvy ze dne 24. května 2007  s realizační cenou 749,20 Kč a 
virtuálních opcí udělených na základě smlouvy ze dne 16. prosince 2010 s realizační 
cenou 473 Kč.  

Uplatněním těchto opcí vzniklo oznamovatelům právo na výplatu v hotovosti ve výši 
odpovídající uzavírací ceně jedné akcie Společnosti na Burze cenných papírů v Praze v 
pracovní den předcházející dni uplatnění, sníženou o realizační cenu opce. 
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4. Podrobnosti manažerských transakcí 

Jméno a příjmení Oznamovatele František Řezáč 
Funkce nebo jiný vztah k emitentovi: člen představenstva 
Jméno emitenta CP: PEGAS NONWOVENS S.A. 
Podkladový nástroj/ISIN Akcie/LU0275164910 
Popis finančního nástroje Virtuální opce s právem na výplatu 

hotovosti ve výši rozdílu mezi 
uzavírací cenou podkladového 
nástroje v pracovní den předcházející 
uplatnění a realizační cenou opce 

Povaha transakce (nabytí/ zcizení) Uplatnění opce 
Datum transakce: 24. července 2015 
Datum splatnosti: 7. srpna 2015 
Místo transakce: Mimo trh 
Uzavírací cena podkladového nástroje: 832,70 Kč 
Realizační cena opce: 749,20 Kč 
Objem transakce (počet ks opcí) 22 272 ks 

 

Jméno a příjmení Oznamovatele František Řezáč 
Funkce nebo jiný vztah k emitentovi: člen představenstva 
Jméno emitenta CP: PEGAS NONWOVENS S.A. 
Podkladový nástroj/ISIN Akcie/LU0275164910 
Popis finančního nástroje Virtuální opce s právem na výplatu 

hotovosti ve výši rozdílu mezi 
uzavírací cenou podkladového 
nástroje v pracovní den předcházející 
uplatnění a realizační cenou opce 

Povaha transakce (nabytí/ zcizení) Uplatnění opce 
Datum transakce: 24. července 2015 
Datum splatnosti: 7. srpna 2015 
Místo transakce: Mimo trh 
Uzavírací cena podkladového nástroje: 832,70 Kč 
Realizační cena opce: 473,00 Kč 
Objem transakce (počet ks opcí) 70 790 ks 
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Jméno a příjmení Oznamovatele František Klaška 
Funkce nebo jiný vztah k emitentovi: člen představenstva 
Jméno emitenta CP: PEGAS NONWOVENS S.A. 
Podkladový nástroj/ISIN Akcie/LU0275164910 
Popis finančního nástroje Virtuální opce s právem na výplatu 

hotovosti ve výši rozdílu mezi 
uzavírací cenou podkladového 
nástroje v pracovní den předcházející 
uplatnění a realizační cenou opce 

Povaha transakce (nabytí/ zcizení) Uplatnění opce 
Datum transakce: 24. července 2015 
Datum splatnosti: 7. srpna 2015 
Místo transakce: Mimo trh 
Uzavírací cena podkladového nástroje: 832,70 Kč 
Realizační cena opce: 749,20 Kč 
Objem transakce (počet ks opcí) 23 475 ks 

 

Jméno a příjmení Oznamovatele František Klaška 
Funkce nebo jiný vztah k emitentovi: člen představenstva 
Jméno emitenta CP: PEGAS NONWOVENS S.A. 
Podkladový nástroj/ISIN Akcie/LU0275164910 
Popis finančního nástroje Virtuální opce s právem na výplatu 

hotovosti ve výši rozdílu mezi 
uzavírací cenou podkladového 
nástroje v pracovní den předcházející 
uplatnění a realizační cenou opce 

Povaha transakce (nabytí/ zcizení) Uplatnění opce 
Datum transakce: 24. července 2015 
Datum splatnosti: 7. srpna 2015 
Místo transakce: Mimo trh 
Uzavírací cena podkladového nástroje: 832,70 Kč 
Realizační cena opce: 473,00 Kč 
Objem transakce (počet ks opcí) 60 007 ks 
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Jméno a příjmení Oznamovatele Rostislav Vrbácký 
Funkce nebo jiný vztah k emitentovi: Osoba s řídící pravomocí emitenta 
Jméno emitenta CP: PEGAS NONWOVENS S.A. 
Podkladový nástroj/ISIN Akcie/LU0275164910 
Popis finančního nástroje Virtuální opce s právem na výplatu 

hotovosti ve výši rozdílu mezi 
uzavírací cenou podkladového 
nástroje v pracovní den předcházející 
uplatnění a realizační cenou opce 

Povaha transakce (nabytí/ zcizení) Uplatnění opce 
Datum transakce: 24. července 2015 
Datum splatnosti: 7. srpna 2015 
Místo transakce: Mimo trh 
Uzavírací cena podkladového nástroje: 832,70 Kč 
Realizační cena opce: 749,20 Kč 
Objem transakce (počet ks opcí) 21 669 ks 

 

Jméno a příjmení Oznamovatele Rostislav Vrbácký 
Funkce nebo jiný vztah k emitentovi: Osoba s řídící pravomocí emitenta 
Jméno emitenta CP: PEGAS NONWOVENS S.A. 
Podkladový nástroj/ISIN Akcie/LU0275164910 
Popis finančního nástroje Virtuální opce s právem na výplatu 

hotovosti ve výši rozdílu mezi 
uzavírací cenou podkladového 
nástroje v pracovní den předcházející 
uplatnění a realizační cenou opce 

Povaha transakce (nabytí/ zcizení) Uplatnění opce 
Datum transakce: 24. července 2015 
Datum splatnosti: 7. srpna 2015 
Místo transakce: Mimo trh 
Uzavírací cena podkladového nástroje: 832,70 Kč 
Realizační cena opce: 473,00 Kč 
Objem transakce (počet ks opcí) 29 043 ks 

 



 

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 

5 

 

Jméno a příjmení Oznamovatele Marian Rašík 
Funkce nebo jiný vztah k emitentovi: člen představenstva 
Jméno emitenta CP: PEGAS NONWOVENS S.A. 
Podkladový nástroj/ISIN Akcie/LU0275164910 
Popis finančního nástroje Virtuální opce s právem na výplatu 

hotovosti ve výši rozdílu mezi 
uzavírací cenou podkladového 
nástroje v pracovní den předcházející 
uplatnění a realizační cenou opce 

Povaha transakce (nabytí/ zcizení) Uplatnění opce 
Datum transakce: 24. července 2015 
Datum splatnosti: 7. srpna 2015 
Místo transakce: Mimo trh 
Uzavírací cena podkladového nástroje: 832,70 Kč 
Realizační cena opce: 473,00 Kč 
Objem transakce (počet ks opcí) 55 431 ks 

 

 

Dne 30. července 2015 

 
Jan Židek        
Manažer externího reportingu      
 
PEGAS NONWOVENS       
Tel.: +420 515 262 408       
GSM: +420 727 964 218       
jzidek@pegas.cz        
 

PEGAS NONWOVENS SA, société anonyme, je holdingová společnost se sídlem v Lucembursku s provozními 
dceřinými společnostmi ve Znojmě v České republice a v 6th of October City v Egyptě. PEGAS NONWOVENS je 
výrobcem netkaných textilií na bázi polyethylenu a polypropylenu pro oblast hygieny, průmyslu, stavebnictví, 
zemědělství 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 přibližně 570 pracovníků.  

PEGAS NONWOVENS SA je veřejně obchodovanou společností na burzách v Praze a ve Varšavě. 


