REGULATORNÍ OZNÁMENÍ

PEGAS NONWOVENS oznamuje záměr vyřazení akcií
z obchodování na Varšavské burze cenných papírů a
nabídku na odkup těchto akcií
1. Regulovaná informace
Toto oznámení obsahuje regulovanou informaci dle (i) nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání
trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise
2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a (ii) 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 19 nařízení (EU) č. 596/2014.
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 záměru vyřazení akcií z obchodování na Varšavské burze cenných
papírů a nabídky na odkup těchto akcií (dále jen „Nabídka“)
Společnost PEGAS NONWOVENS SA oznamuje, že dne 5. ledna 2017 schválilo
představenstvo Společnosti záměr vyřadit akcie PEGAS NONWOVENS SA z obchodování
na Varšavské burze cenných papírů. Toto rozhodnutí bylo učiněno s ohledem na velmi
nízký objem obchodů s akciemi Společnosti na Varšavské burze cenných papírů, který
neodpovídá nákladům na takovou kotaci.
Podle polského právního řádu je k tomu, aby mohly být z obchodování na Varšavské
burze cenných papírů vyřazeny akcie Společnosti nutné mimo jiné oznámit nabídku na
odkup akcií, které byly nabyty na základě transakcí uzavřených v rámci obchodování na
regulovaném trhu na území Polska a zároveň jsou evidovány na účtech cenných papírů
vedených u Národního depozitáře cenných papírů, Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych Spółka Akcyjna, na konci třetího dne následujícího po oznámení Nabídky.
K dnešnímu dni je takto evidováno 434 531 kusů akcií, tj. 4,71 % základního kapitálu
Společnosti.
V souvislosti s výše uvedeným rozhodnutím představenstvo Společnosti dále schválilo
parametry Nabídky a v souladu se zmocněním uděleným valnou hromadou Společnosti
konanou dne 15. června 2016 stanovilo datum platnosti zmocnění k nabytí vlastních akcií
v rámci Nabídky do 30. dubna 2017. Kupní cena za tyto akcie byla v souladu
s příslušnými právními předpisy stanovena ve výši 127 PLN (stodvacetsedm złotých) za
jednu akcii.
V této souvislosti Společnost oznamuje, že dne 5. ledna 2017 bylo Varšavské burze
cenných papírů a polskému dozorovému orgánu, Komisja Nadzoru Finansowego,
oznámeno předložení Nabídky a že dokument s Nabídkou byl doručen Polské tiskové
agentuře (PAP).
PEGAS NONWOVENS SA (société anonyme) je zapsán v rejstříku obchodu a společností R.C.S. v Lucembursku
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Předpokládá se, že akcie Společnosti budou na Varšavské burze cenných papírů
naposledy obchodovány v polovině března 2017.
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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.
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