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OBOWIĄZKOWY KOMUNIKAT 
 

 
PEGAS NONWOVENS SA ogłasza wypłatę dywidendy 

 
 
LUKSEMBURG/ZNOJMO (16 września 2010 r.) – PEGAS NONWOVENS S.A. (dalej 
“Spółka”) ogłasza wypłatę dywidendy w wysokości 8 767 930 EUR, czyli 0,95 
EUR na jedną akcję, i wyznacza dzień wypłaty dywidendy na 29 października 
2010 r. 
 
W dniu 10 września 2010 r. Rada Dyrektorów PEGAS NONWOVENS SA zatwierdziła 
wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy Spółki w wysokości 8 767 930 EUR, czyli 0,95 
EUR na jedną akcję (przy ogólnej liczbie akcji wynoszącej 9 229 400 sztuk). Dzień 
ustalenia prawa do dywidendy (czyli dzień, na koniec którego akcje uprawniające do 
otrzymania dywidendy będą zapisane na rachunkach uprawnionych osób, prowadzonych 
w systemach rozliczeniowych Centrální depozitář cenných papírů, a.s., Krajowego 
Depozytu Papierów Wartościowych, lub innych) wyznaczono na 22 października 2010 r., 
a wypłata dywidendy nastąpi 29 października 2010 r. Dywidenda zostanie wypłacona z 
kapitału zapasowego Spółki utworzonego z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji 
powyżej ich wartości nominalnej, a jej wypłata nie wymaga zgody Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.  
 
Zmiana uprzednio ogłoszonego planowanego terminu wypłaty dywidendy wynikła z 
konieczności dodatkowego sprawdzenia kwestii związanych z opodatkowaniem dywidendy 
w Luksemburgu.  
 
 
Odpowiedzialni za kontakty z inwestorami: 
 
 
Ondřej Kouřil       Klára Klímová 
Kierownik sprawozdawczości zewnętrznej PEGAS NONWOVENS Konsultant ds. relacji inwestorskich 
 
PEGAS NONWOVENS      PEGAS NONWOVENS 
Nr tel.  +420 515 262 408     Nr tel.  +420 515 262 450 
Nr tel. kom. +420 724 311 544     Nr tel. kom. +420 602 244 838 
okouril@pegas.cz       kklimova@pegas.cz

 

PEGAS NONWOVENS S.A. to spółka holdingowa z siedzibą w Luksemburgu, posiadająca spółki operacyjne z 
siedzibą w Znojmo 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, kobiecych artykułów higienicznych i 
pieluch dla osób dorosłych. 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. 
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