
 

 
 

KOMUNIKAT OBOWIĄZKOWY  
 

Planowana wypłata dywidendy  
 

LUKSEMBURG/ZNOJMO (7 lipca 2010 r.) – PEGAS NONWOVENS S.A. („PEGAS”, 
„Spółka”) informuje o planowanej wypłacie dywidendy w łącznej kwocie 
8 767 930 EUR  (0,95 EUR na akcję) 
 
Rada Dyrektorów Spółki niniejszym informuje o planowanej wypłacie na rzecz 
akcjonariuszy dywidendy w łącznej kwocie 8 767 930 EUR (0,95 EUR na akcję). Podobnie 
jak miało to miejsce w latach poprzednich, dywidenda zostanie wypłacona z kapitału ze 
sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej. Rada Dyrektorów szczegółowo 
przeanalizowała przyszłe zapotrzebowanie Spółki na kapitał obrotowy i środki na pokrycie 
nakładów inwestycyjnych w związku z budową nowej linii produkcyjnej. Ostrożnościowy 
model planowania wskazuje, że rezerwy kapitałowe Spółki są wystarczające, aby spełnić 
warunki umów z bankami nie tylko w odniesieniu do planowanej inwestycji, ale również 
ogłoszonej przez Spółkę polityki progresywnego wzrostu dywidendy. O ile nie wystąpią 
żadne nieprzewidziane okoliczności, dywidenda zostanie wypłacona pod koniec trzeciego 
kwartału bieżącego roku. Informacja o ostatecznym potwierdzeniu kwoty dywidendy, 
dniu ustalenia prawa do dywidendy oraz dniu wypłaty dywidendy zostanie przekazana w 
pierwszych dniach września.  
 
– Pomimo inwestycji w nową linię produkcyjną i ponoszonych w związku z tym 
wydatków, chcemy, aby nasi akcjonariusze partycypowali w zyskach generowanych przez 
Spółkę. Tak więc, zgodnie z przyjętą przez nas polityką progresywnego wzrostu 
dywidendy, planujemy przeznaczyć na wypłaty dla akcjonariuszy prawie 8,8 mln EUR 
czyli 0,95 EUR na akcję – powiedział František Řezáč, członek Rady Dyrektorów PEGAS 
NONWOVENS S.A. oraz Dyrektor Generalny PEGAS NONWOVENS s.r.o. 
 
Odpowiedzialni za kontakty z inwestorami: 
 
Ondřej Kouřil       Klára Klímová 
Kierownik sprawozdawczości zewnętrznej    Konsultant ds. relacji inwestorskich 
 
PEGAS NONWOVENS      PEGAS NONWOVENS 
Tel.: +420 515 262 408      Tel.: +420 515 262 450 
Tel. komórkowy: +420 724 311 544    Tel. komórkowy: +420 602 244 838 
okouril@pegas.cz       kklimova@pegas.cz

 
PEGAS NONWOVENS S.A., société anonyme, to spółka holdingowa z siedzibą w Luksemburgu, posiadająca 
spółki operacyjne z siedzibą w Znojmo i Bučovicach, w Czechach. PEGAS NONWOVENS jest producentem 
włóknin polipropylenowych i polietylenowych dla sektora artykułów higienicznych, a także dla sektorów 
przemysłowego, budowlanego, rolniczego i medycznego oraz innych specjalistycznych gałęzi przemysłu. 
Produkowane przez Spółkę włókniny są wykorzystywane przede wszystkim do produkcji pieluszek dziecięcych, 
artykułów higienicznych dla kobiet oraz środków higienicznych dla osób dorosłych cierpiących na inkontynencję. 
Spółka aktywnie opracowuje nowe produkty, na które istnieje popyt na rynku, dzięki czemu utrzymuje pozycję 
technologicznego lidera na europejskim rynku włóknin. W chwili obecnej wielkość zatrudnienia w PEGAS 
NONWOVENS wynosi ok. 380 osób. 
 

Akcje PEGAS NONWOVENS S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze i na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie. 

PEGAS NONWOVENS SA (société anonyme) jest wpisana do Rejestru Handlowego Luksemburga pod numerem B 112.044. 
Adres siedziby: 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga. 

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