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PEGAS NONWOVENS SA oznamuje založení  

nové dceřiné společnosti 
 
 
 
LUCEMBURK/ZNOJMO, 21. října 2010 - Společnost PEGAS NONWOVENS SA (dále 
jen "PEGAS" nebo "Společnost") oznamuje založení nové dceřiné společnosti 
PEGAS NONWOVENS International s.r.o. 
 
PEGAS dlouhodobě monitoruje možnosti investičních příležitostí mimo Českou republiku, 
které by mohly vést k akvizici nebo otevření výrobních kapacit v jiných teritoriích. 
V rámci pokračování této strategie se Společnost rozhodla založit novou dceřinou 
společnost PEGAS NONWOVENS International s.r.o. se sídlem v České republice, jenž je 
ze 100 % vlastněna holdingovou společností PEGAS NONWOVENS SA. Společnost byla 
založena dne 18. října 2010 s počátečním základním kapitálem 200 tisíc korun. Nová 
společnost bude sloužit jako účelová firma zřízená k realizaci potenciálních budoucích 
investic. Založení této společnosti není spjato s realizací žádné již rozhodnuté konkrétní 
investice.     

 
 
 
 
 
Kontakt pro investory: 
 
Ondřej Kouřil       Klára Klímová 
Manažer externího reportingu     poradkyně pro vztahy s investory 
 
PEGAS NONWOVENS      PEGAS NONWOVENS 
Tel.: +420 515 262 408      Tel.: +420 515 262 450 
GSM: +420 724 311 544      GSM: +420 602 244 838 
okouril@pegas.cz       kklimova@pegas.cz

 
 

PEGAS NONWOVENS SA, société anonyme, je holdingová společnost se sídlem v Lucembursku s provozními 
dceřinými společnostmi ve Znojmě v České republice. PEGAS NONWOVENS je výrobcem netkaných textilií na 
bázi polyetylenu 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 387 pracovníků.  

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