REGULATORNÍ OZNÁMENÍ

Záměr výplaty dividendy
LUCEMBURK/ZNOJMO (7. července 2010) – Společnost PEGAS NONWOVENS SA
(dále jen „PEGAS” nebo „Společnost”) oznamuje záměr výplaty dividendy ve
výši 8 767 930 EUR, tj. 0,95 EUR na akcii.
Představenstvo Společnosti oznamuje svůj úmysl vyplatit akcionářům dividendu ve výši
8 767 930 EUR, tj. 0,95 EUR na jednu akcii, kde zdrojem pro výplatu dividendy bude
stejně jako v minulých letech emisní ážio Společnosti. Představenstvo Společnosti
důkladně posoudilo budoucí kapitálové výdaje i potřeby pracovního kapitálu především ve
vztahu k projektu výstavby nového výrobního provozu. Konzervativní model plánu
indikuje dostatečný prostor pro plnění bankovních podmínek (coventants) nejen
s ohledem na tyto plánované investice, ale i s ohledem na vyhlášenou progresivní
dividendovou politiku Společnosti. Pokud nenastanou nepředvídatelné mimořádné
události, bude dividenda vyplacena na konci třetího čtvrtletí tohoto roku. Konečné
potvrzení výše dividendy včetně termínů rozhodného dne pro vznik nároku na dividendu
a výplatního dne dividendy budou oznámeny počátkem září.
„I přes investici do nového výrobního provozu a s tím spojené kapitálové výdaje chceme
našim akcionářům umožnit participovat na finanční výkonnosti Společnosti. V souladu
s naší progresivní dividendovou politikou tak hodláme letos formou dividendy vyplatit
téměř 8,8 miliónů EUR, tj. 0,95 EUR na jednu akcii,” sdělil František Řezáč, člen
představenstva společnosti PEGAS NONWOVENS SA a generální ředitel PEGAS
NONWOVENS s.r.o.
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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 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 kolem 380 pracovníků.
PEGAS NONWOVENS SA je veřejně obchodovanou společností na burzách v Praze a ve Varšavě.

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

