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OBOWIĄZKOWY KOMUNIKAT 
 
 

Zmiana w składzie Rady Dyrektorów  
PEGAS NONWOVENS S.A. 

 
 
LUKSEMBURG/ZNOJMO, 9 maja 2012 r. – PEGAS NONWOVENS S.A. (dalej 
„PEGAS” lub „Spółka”) informuje o powołaniu p. Jana Sýkory na stanowisko 
członka niewykonawczego Rady Dyrektorów Spółki, ze skutkiem od dnia 7 maja 
2012 r. 

Rada Dyrektorów postanowiła powierzyć p. Janowi Sýkorze stanowisko dyrektora 
niewykonawczego Spółki na okres kadencji wygasający w dniu Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w 2014 r.  Ostateczna decyzja o 
powołaniu p. Jana Sýkory do Rady Dyrektorów jest uzależniona od zgody Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się 15 czerwca 2012 r. 

Obecnie p. Jan Sýkora pełni funkcję Prezesa Rady Dyrektorów Wood & Company - 
czołowego, niezależnego banku inwestycyjnego z Europy Środkowo-Wschodniej, z którym 
jest związany od 1994 r. Zasiada również w organach spółek publicznych i organizacji 
non-profit (wśród których są Giełda Papierów Wartościowych w Pradze, szkoła 
International School of Prague, Amrest i stowarzyszenie Young Presidents Organization). 
Jest absolwentem Rochester Institute of Technology.  

Osoby odpowiedzialne za kontakty z inwestorami i mediami: 
 
Ondřej Kouřil        
Dyrektor ds. sprawozdawczości zewnętrznej    
 
Pegas Nonwovens       
Nr tel. +420 515 262 408      
Nr tel. kom. +420 724 311 544       
okouril@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 pieluch dziecięcych, a także artykułów higienicznych dla 
kobiet i 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 ponad 420 osób. 
 
Akcje PEGAS NONWOVENS S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze i na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie. 


