
 

 
KOMUNIKAT 

 
 
PEGAS NONWOVENS SA – Terminy publikacji informacji 

finansowych w 2010 r. 
 

LUXEMBOURG/ ZNOJMO (26 stycznia 2010 r.) – PEGAS NONWOVENS SA niniejszym 
ogłasza planowane terminy publikacji informacji o wynikach finansowych w 2010 r.  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się w Luksemburgu  
15 czerwca 2010 r. 

 
Komunikat Data 

Ogłoszenie wstępnych wyników finansowych za 2009 r. 

Publikacja raportu rocznego oraz zbadanych wyników finansowych za 2009 r. 

Publikacja skonsolidowanych wyników finansowych za I kw. 2010 r. 

Publikacja skonsolidowanego raportu za I poł. 2010 r. 

Publikacja skonsolidowanych wyników finansowych za I-III kw. 2010 r. 

18 marca 2010 r. 

30 kwietnia 2010 r. 

20 maja 2010 r. 

26 sierpnia 2010 r. 

25 listopada 2010 r. 

 
 
 
 
Odpowiedzialny za kontakty z mediami: 
  

Odpowiedzialna za kontakty z inwestorami: 

Ondřej Kouřil  
Kierownik sprawozdawczości zewnętrznej PEGAS NONWOVENS 
 
PEGAS NONWOVENS 
Tel.: +420 515 262 408  
Tel. komórkowy: +420 724 311 544 
okouril@pegas.cz  

Klára Klímová 
Konsultant ds. relacji inwestorskich 
 
PEGAS NONWOVENS 
Tel.: +420 515 262 450 
Tel. komórkowy: +420 602 244 838 
kklimova@pegas.cz

 
      
      

         
PEGAS NONWOVENS SA jest spółką holdingową z siedzibą w Luksemburgu - jej spółki operacyjne znajdują się 
w Znojmo w Czechach. PEGAS NONWOVENS jest producentem włóknin polipropylenowych i polietylenowych 
stosowanych do produkcji artykułów higienicznych oraz w takich branżach jak przemysł, budownictwo, 
rolnictwo, medycyna oraz inne branże specjalistyczne. Włókniny znajdują zastosowanie głównie do produkcji 
pieluch dziecięcych, artykułów higienicznych dla kobiet oraz środków higienicznych dla osób dorosłych 
cierpiących na inkontynencję. Spółka aktywnie opracowuje nowe produkty poszukiwane na rynku, dzięki czemu 
utrzymuje pozycję technologicznego lidera w segmencie włóknin w Europie. Obecnie PEGAS NONWOVENS 
zatrudnia około 380 pracowników. 
 
Akcje PEGAS NONWOVENS SA są przedmiotem obrotu na giełdach papierów wartościowych w Pradze 
i Warszawie. 

PEGAS NONWOVENS SA (société anonyme) jest spółką zarejestrowaną  przez R.C.S. Luxembourg pod numerem B 112.044. 
Siedziba spółki znajduje się pod adresem: 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.  

Spółka jest również zarejestrowana przez luksemburską Komisję Nadzoru Sektora Finansowego (CSSF) pod numerem E-0043. 
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