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Zmiany w składzie Rady Dyrektorów 

PEGAS NONWOVENS S.A. 
 

LUKSEMBURG/ZNOJMO, 2 grudnia 2010 r. – PEGAS NONWOVENS S.A. („Spółka”) 
informuje, Ŝe 30 listopada 2010 r. wygasła kadencja dwóch niewykonawczych członków 
Rady Dyrektorów, p. Bernharda Lipinskiego i p. Davida Ringa, którzy nie ubiegali się o 
dalsze sprawowanie tych funkcji.  

Panowie Lipinski i Ring byli dyrektorami niewykonawczymi Spółki od listopada 2006 r. i w 
czasie swojej kadencji uczestniczyli w przekształceniu Spółki w spółkę publiczną oraz  
w jej dalszym rozwoju.  

Zwolnione przez p. Lipinskiego i Ringa stanowiska w Radzie Dyrektorów Spółki pozostaną 
nieobsadzone do czasu podjęcia stosownej decyzji.  

Na stanowisko Przewodniczącego Rady Dyrektorów został powołany p. Marek Modecki. 

 
 
 
 
Odpowiedzialni za kontakty z inwestorami: 
 
Ondřej Kouřil       Klára Klímová 
Kierownik sprawozdawczości zewnętrznej     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., société anonyme, to spółka holdingowa z siedzibą w Luksemburgu, posiadająca 

spółki operacyjne w Znojmo i i Bučovicach, w Czechach. PEGAS NONWOVENS jest producentem włóknin 

polipropylenowych i polietylenowych dla sektora artykułów higienicznych, a takŜe 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 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. Obecnie PEGAS NONWOVENS zatrudnia 381 osób.  

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

 


