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OBOWIĄZKOWY KOMUNIKAT 

 
PRZEKAZANIE PRZEZ AKCJONARIUSZA ZAWIADOMIENIA 

O PRAWACH GŁOSU Z AKCJI PEGAS NONWOVENS SA  
 
1. Informacje regulowane 
 
Niniejsze zawiadomienie zawiera informacje regulowane w rozumieniu Dyrektywy 2004/109/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów 
dotyczących przejrzystości informacji. Niniejsze zawiadomienie publikowane jest na podstawie art. 
8, 9 i 30(4) luksemburskiej ustawy z 11 stycznia 2008 r. w sprawie wymogów przejrzystości 
dotyczących informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na 
rynku regulowanym. 
 
2. Wskazanie emitenta akcji, z których wynika prawo głosu 
 
PEGAS NONWOVENS SA, spółka akcyjna zarejestrowana zgodnie z prawem luksemburskim (société 
anonyme), numer referencyjny nadany przez luksemburską Komisję Nadzoru Sektora Finansowego 
(CSSF) E-0043, z siedzibą pod adresem 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luksemburg, 
wpisana do Rejestru Handlowego Luksemburga pod numerem  
B 112.044 („Spółka”). 
 
3. Przekazane przez akcjonariusza zawiadomienie o prawach głosu z akcji PEGAS 
NONWOVENS SA 
 
W dniu 23 lipca 2012 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie, że Wood & Company Funds SICAV PLC, 
z siedzibą pod adresem Level 6, The Mall Offices, Floriana, FRN 1470, Malta, od  
20 lipca 2012 r. posiada 1 386 491 akcji Spółki, stanowiących 15,02% jej kapitału zakładowego i 
ogólnej liczby głosów z akcji wyemitowanych przez Spółkę. Przed 20 lipca 2012 r. w posiadaniu 
Wood & Company Funds SICAV PLC znajdowało się łącznie 1 376 491 akcji Spółki, stanowiących 
14,91% jej kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów wynikających z wyemitowanych akcji. 
 
24 lipca 2012 r.  
 
 
Osoba odpowiedzialna za kontakty z inwestorami: 
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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 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 SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze i na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie. 


