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KOMUNIKAT 
 

 
Zestawienie wszystkich informacji o PEGAS 

NONWOVENS SA podanych do publicznej wiadomości  
w ciągu ostatnich 12 miesięcy 

 
LUKSEMBURG/ ZNOJMO (6 maja 2011 r.) – Poniżej znajduje się lista wszystkich 
informacji podanych do wiadomości publicznej przez PEGAS NONWOVENS SA w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy.  
 
Data publikacji Tytuł Pełny tekst 

komunikatu dostępny 
pod adresem: 

6 maja 2010 r. Zestawienie wszystkich informacji podanych do 
publicznej wiadomości 

http://www.pegas.cz/Data/files/inves
tori/zpravy%20a%20uredni%20ozna
meni/2010_05_06_Summary%20doc
ument_2010_PL.pdf 

13 maja 2010 r. Ogłoszenie w sprawie zwyczajnego walnego 
zgromadzenia 

http://www.pegas.cz/Data/files/inves
tori/valná%20hromada/2010_05_13
_AGM%20Notice_PL.pdf 

20 maja 2010 r. Niezbadane skonsolidowane wyniki finansowe za  
I kw. 2010 r. 

http://www.pegas.cz/Data/files/inves
tori/finanční%20výsledky%20a%20p
rezentace%20pro%20investory/2010
_05_20_Q1_2010_PL.pdf 

24 maja 2010 r. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy 

http://www.pegas.cz/Data/files/inves
tori/zpravy%20a%20uredni%20ozna
meni/2010_05_24_PEGAS%20-
%202010%20AGM%20-
%20Draft%20Resolutions_PL.pdf 

14 czerwca 2010 r. 
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w 
Walnym Zgromadzeniu (raport przeznaczony jest 
wyłącznie do użytku Komisji Nadzoru Finansowego) 

http://www.pegas.cz/article.asp?nArt
icleID=1421&nLanguageID=5 

16 czerwca 2010 r. Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy 

http://www.pegas.cz/Data/files/inves
tori/zpravy%20a%20uredni%20ozna
meni/2010_06_16_Resolutions_2010
_AGM_PL.pdf 

16 czerwca 2010 r. Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów 
na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 

http://www.pegas.cz/Data/files/inves
tori/zpravy%20a%20uredni%20ozna
meni/2010_06_16_List%20of%20vot
ing%20shareholder%20above%205_
per_PL.pdf 

17 czerwca 2010 r. Przekazanie przez akcjonariusza zawiadomienia o 
prawach glosu z akcji PEGAS NONWOVENS SA 

http://www.pegas.cz/Data/files/inves
tori/zpravy%20a%20uredni%20ozna
meni/2010_06_17_Genesis_notificati
on_PL.pdf 

7 lipca 2010 r. Planowana wypłata dywidendy 
http://www.pegas.cz/Data/files/inves
tori/zpravy%20a%20uredni%20ozna
meni/2010_07_07_Intention_of_Divi
dend_PL.pdf 

12 sierpnia 2010 r. Rozpoczęcie prac budowlanych w związku z budową 
nowej linii produkcyjnej 

Rozpoczęcie prac budowlanych w 
związku z budową nowej linii 
produkcyjnej 

26 sierpnia 2010 r. Skonsolidowany raport półroczny za 2010 rok 
http://www.pegas.cz/Data/files/inves
tori/Vyrocni%20zpravy/HYR_2010_P
L.pdf 

16 września 2010 r. PEGAS NONWOVENS SA ogłasza wypłatę dywidendy 
http://www.pegas.cz/Data/files/inves
tori/zpravy%20a%20uredni%20ozna
meni/2010_09_16_Dividend_PL.pdf 
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13 października 2010 
r. 

Przyznanie Spółce PEGAS NONWOVENS prestiżowej 
nagrody „Dostawca Roku” przez firmę Procter & 
Gamble 

http://www.pegas.cz/Data/files/inves
tori/zpravy%20a%20uredni%20ozna
meni/2010_10_13_PG_PL.pdf 

21 października 2010 
r. 

PEGAS NONWOVENS S.A. ogłasza utworzenie nowej 
spółki zależnej 

http://www.pegas.cz/Data/files/inves
tori/zpravy%20a%20uredni%20ozna
meni/2010_10_21_PEGAS_NONWOV
ENS_International_PL.pdf 

3 listopada 2010 r. Informacja na temat opodatkowania dywidendy 
http://www.pegas.cz/Data/files/inves
tori/zpravy%20a%20uredni%20ozna
meni/2010_11_03_Dividend%20taxa
tion%202010_PL.pdf 

25 listopada 2010 r. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za  
I kw. - III kw. 2010 r. 

http://www.pegas.cz/Data/files/inves
tori/finanční%20výsledky%20a%20p
rezentace%20pro%20investory/Q3_2
010_PL.pdf 

2 grudnia 2010 r. Zmiany personalne w Radzie Dyrektorów oraz 
kadrze kierowniczej Grupy PEGAS 

http://www.pegas.cz/Data/files/inves
tori/zpravy%20a%20uredni%20ozna
meni/2010_12_02_Personnel_chang
es_to_BoD_PL.pdf 

2 grudnia 2010 r. Podwyższenie kapitału zakładowego PEGAS – NS 
a.s. 

http://www.pegas.cz/Data/files/inves
tori/zpravy%20a%20uredni%20ozna
meni/2010_12_02_Increase%20of%
20registered%20capital%20-
%20PEGAS_-_NS_PL.pdf 

10 grudnia 2010 r. Przekazanie przez akcjonariusza zawiadomienia o 
prawach glosu z akcji PEGAS NONWOVENS SA 

http://www.pegas.cz/Data/files/inves
tori/zpravy%20a%20uredni%20ozna
meni/2010_12_10_PKO_TFI_notificat
ion_PL.pdf 

21 stycznia 2011 r. PEGAS NONWOVENS SA – Terminy publikacji 
informacji finansowych w 2011 r. 

http://www.pegas.cz/Data/files/inves
tori/zpravy%20a%20uredni%20ozna
meni/2011_01_21_Announcement%
20calendar_2011_PL.pdf 

17 marca 2011 r. Niebadane wstępne wyniki finansowe za 2010 r. 
http://www.pegas.cz/Data/files/inves
tori/finanční%20výsledky%20a%20p
rezentace%20pro%20investory/2011
_03_17_Prelims_2010_PL.pdf 

23 marca 2011 r. Przekazanie przez akcjonariusza zawiadomienia o 
prawach glosu z akcji PEGAS NONWOVENS SA 

http://www.pegas.cz/Data/files/inves
tori/zpravy%20a%20uredni%20ozna
meni/2011_03_23_Templeton_notific
ation_PL.pdf 

29 kwietnia 2011 r. Raport roczny za 2010 r. 

http://www.pegas.cz/Data/files/inves
tori/Vyrocni%20zpravy/2010%20Ann
ual%20Report%20-
%20PEGAS%20NONWOVENS%20SA.
pdf 

4 maja 2011 r. Ogłoszenie w sprawie zwyczajnego walnego 
zgromadzenia 

http://www.pegas.cz/Data/files/inves
tori/zpravy%20a%20uredni%20ozna
meni/2011_05_04_Pegas%20Comm
ercial_2011%20AGM%20-
%20Notice_PL.pdf 

 
Kontakt do działu relacji inwestorskich: 

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 SA, 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, 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. W chwili obecnej wielkość zatrudnienia w PEGAS NONWOVENS wynosi ok. 
380 osób. 
Akcje PEGAS NONWOVENS SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze i na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie. 


