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REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 
 

 
PEGAS NONWOVENS SA oznamuje výplatu dividendy 

 
 
 
LUCEMBURK/ZNOJMO, 20. července 2011 - Společnost PEGAS NONWOVENS SA 
(dále jen "Společnost") oznamuje výplatu dividendy ve výši 9 229 400 EUR, tj. 
1,00 EUR na akcii, a stanovuje výplatní den na 27. říjen 2011. 
 
Představenstvo PEGAS NONWOVENS SA schválilo dne 18. července 2011 výplatu 
dividendy akcionářům Společnosti v celkové sumě 9 229 400 EUR, což představuje 1,00 
EUR na akcii (pro celkový počet 9 229 400 akcií). Rozhodným dnem pro vznik nároku na 
dividendu (tj. dnem, na jehož konci jsou akcie s nárokem na dividendu registrovány na 
účtech oprávněných osob ve vypořádacích systémech Centrálního depozitáře cenných 
papírů, a.s., NDS či jiných vypořádacích systémů) je 20. říjen 2011 a výplata dividendy 
byla stanovena na 27. říjen 2011. Dividenda bude vyplacena z účtu emisního ážia 
Společnosti a k její výplatě není třeba souhlasu valné hromady. 
 
Podaří-li se udržet uspokojivé finanční výsledky a nevyskytnou-li se jiné atraktivní 
příležitosti, bude se PEGAS snažit pokračovat ve své progresivní dividendové politice. 
Konkrétní cíle jako poměr výplaty dividendy na čistém zisku nebo předpokládaný 
dividendový výnos nebyly Společností stanoveny. 
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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 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 více než 400 pracovníků.  

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

 


