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KOMUNIKAT OBOWIĄZKOWY 

 

 
Decyzja Zarządu GPW w Warszawie S.A. w sprawie 

wycofania akcji Spółki z obrotu giełdowego 
 

1. Informacja regulowana 

Niniejszy komunikat zawiera informacje regulowane publikowane zgodnie z (i) 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 r. w 
sprawie nadużyć na rynku (dyrektywa w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającym 
dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 
2003/125/WE i 2004/72/WE oraz (ii) dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2004/109/WE z 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących 
przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do 
obrotu na rynku regulowanym, zmieniającą dyrektywę 2001/34/WE. Niniejszy komunikat 
został wydany zgodnie z art. 17 Rozporządzenia (UE) nr 596/2014. 

2. Informacja o emitencie 

PEGAS NONWOVENS SA jest spółką akcyjną utworzoną zgodnie z prawem luksemburskim 
(société anonyme), zarejestrowaną przez CSSF pod numerem E-0043, z siedzibą pod 
adresem: 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luksemburg, wpisaną do Rejestru 
Handlowego Luksemburga pod numerem B 112.044 („Spółka”). 

3. Zgoda Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na wycofanie akcji 
PEGAS NONWOVENS z obrotu giełdowego 

Spółka informuje, że 14 września 2017 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1053/2017 w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu 
giełdowego ze skutkiem od 19 września 2017 r. Decyzję podjęto na wniosek Spółki na 
podstawie zgody Komisji Nadzoru Finansowego na wycofanie akcji Spółki z obrotu 
giełdowego. 

Wycofanie akcji z obrotu giełdowego dotyczy wszystkich akcji Spółki notowanych na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczonych kodem LU0275164910. 

Akcjonariusze Spółki, których akcje zdeponowane są w Krajowym Depozycie Pepierów 
Wartościowych mogą dokonać przeniesienia tych akcji do depozytu papierów wartościowych 
w Czechach – Centrální depozitář cenných papírů. Akcje będą przenoszone na podstawie 
dyspozycji wydawanych przez uczestników KDPW (banki, biura maklerskie itp.), którzy 
sprawują funkcje administracyjne w stosunku do akcji i utrzymują je na rzecz danego 
akcjonariusza na rachunku prowadzonym w KDPW. Aby uzyskać pomoc w związku z 
procesem przeniesienia akcji, akcjonariusze mogą również zwrócić się bezpośrednio do 
Spółki, która przekaże im niezbędne informacje w tym zakresie. 

 



 

PEGAS NONWOVENS SA, société anonyme, jest spółką holdingową z siedzibą w Luksemburgu, posiadającą spółki operacyjne w miastach 
Znojmo i Bučovice w Czechach oraz w Mieście 6 Października w Egipcie. PEGAS NONWOVENS jest producentem włóknin polipropylenowych 
i polietylenowych dla sektora higienicznego, przemysłowego, budowlanego, rolniczego, medycznego i innych wyspecjalizowanych 
sektorów. Włókniny te wykorzystywane są przede wszystkim do produkcji pieluch dziecięcych, artykułów higienicznych dla kobiet i 
artykułów 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 ponad 570 osób. Akcje PEGAS NONWOVENS SA notowane są na giełdzie papierów wartościowych w Pradze. 
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Osoba odpowiedzialna za kontakty z inwestorami: 
 
Jan Židek        
Kierownik sprawozdawczości zewnętrznej      
 
PEGAS NONWOVENS       
Nr tel.: +420 515 262 408       
Nr tel. kom.: +420 727 964 218       
jzidek@pegas.cz        
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