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OBOWIĄZKOWY KOMUNIKAT 
 

Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy PEGAS NONWOVENS SA w sprawie wypłaty 

dywidendy 
 

LUKSEMBURG/ZNOJMO, 15 czerwca 2012 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy PEGAS NONWOVENS SA (dalej „PEGAS” lub „Spółka”), które 
odbyło się w Luksemburgu 15 czerwca 2012 r., podjęło decyzję o wypłacie 
dywidendy w kwocie 9 690 870 EUR, czyli 1,05 EUR za jedną akcję. 
 
Dywidenda wypłacona zostanie z zysku za 2011 r. oraz zysków z lat ubiegłych. Dzień 
ustalenia prawa do dywidendy (czyli dzień, na koniec którego akcje uprawniające do 
otrzymania dywidendy są zapisane na rachunkach prowadzonych na rzecz uprawnionych 
osób w systemach rozliczeniowych Centrální depozitář cenných papírů, a.s., Krajowego 
Depozytu Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna, lub innych odnośnych systemów 
rozliczeniowych) wyznaczono na 19 października 2012 r., natomiast dzień wypłaty 
dywidendy na 30 października 2012 r. 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za kontakty z inwestorami: 
 
Ondřej Kouřil        
Kierownik sprawozdawczości zewnętrznej 
 
PEGAS NONWOVENS       
Nr tel. +420 515 262 408       
Nr tel. kom. +420 724 311 544       
okouril@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, 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 SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze i na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie.  
 


