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REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 
 

 
PEGAS NONWOVENS SA oznamuje personální změny 
představenstva a rozhodnutí o záměru přemístit sídlo  

do České republiky 
 

LUCEMBURK/ZNOJMO (16. listopadu 2017) – PEGAS NONWOVENS SA (dále jen „PEGAS” 
nebo „Společnost“) oznamuje, že představenstvo dne 15. listopadu 2017 rozhodlo o 
záměru přemístit sídlo Společnosti do České republiky. 

Dle tohoto záměru bude sídlo Společnosti přemístěno ze současného sídla v Lucembursku do 
České republiky s účinností od 1. ledna 2018. Přemístění sídla, které podléhá schválení valné 
hromady, má za cíl zjednodušit a zracionalizovat organizační a nákladovou strukturu 
Společnosti.  

Kooptace pana Michala Smreka jako neexekutivního člena představenstva 

Představenstvo dále rozhodlo kooptovat pana Michala Smreka jako neexekutivního člena 
představenstva Společnosti na období do 14. listopadu 2020. Konečné jmenování pana 
Michala Smreka do funkce člena představenstva je podmíněno schválením valnou 
hromadou. 
 
Pan Smrek je generálním ředitelem rodinné investiční kanceláře R2G. Před svým příchodem 
do R2G byl partnerem mezinárodní advokátní kanceláře White & Case, kde řídil její 
významné oddělení private ekvity ve střední a východní Evropě. Zkušenosti pro advokátní 
praxi získal v advokátní kanceláři CMS McKenna. Pan Smrek má magisterský titul z práva a 
bakalářský titul z politických věd z UK. 

Rezignace pana Marka Modeckého z pozice neexekutivního člena a předsedy 
představenstva 

Pan Modecki se rozhodl urychlit svoji rezignaci, aby umožnil nové sestavení představenstva 
na mimořádné valné hromadě svolané na 18. prosince 2017. Pan Modecki požádal 
představenstvo, aby zvážilo přijetí jeho rezignace z pozice neexekutivního člena a předsedy 
představenstva PEGAS NONWOVENS SA s platností ke dni 17. prosince 2017. Představenstvo 
Společnosti rezignaci pana Modeckého přijalo. 
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