Uchwała nr 689 /06
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 7 grudnia 2006 r.

§1
1. Na podstawie § 11 ust. 3, § 18 ust. 1, § 40 ust. 2, 4a i 6 oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki PEGAS
NONWOVENS SA, Zarząd Krajowego Depozytu postanawia:
1/ przyznać spółce PEGAS NONWOVENS SA status uczestnika Krajowego Depozytu
Papierów Wartościowych w typie EMITENT;
2/ przyjąć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych:
a/ do 7.419.400 (siedem milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy czterysta) akcji zwykłych
spółki PEGAS NONWOVENS SA o wartości nominalnej 1,24 euro (jedno euro dwadzieścia
cztery centy) każda oraz oznaczyć je kodem LU0275164910, pod warunkiem dopuszczenia
tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4,
b/ do 2.020.000 (dwa miliony dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych spółki PEGAS
NONWOVENS SA o wartości nominalnej 1,24 euro (jedno euro dwadzieścia cztery centy)
każda oraz oznaczyć je kodem LU0275164910, oferowanych publicznie w oparciu o
Uchwałę nr 2 Board of Directors tej spółki z 30 listopada 2006 r., pod warunkiem podjęcia
przez Walne Zgromadzenie spółki PEGAS NONWOVENS SA uchwały w sprawie emisji
akcji, dojścia emisji tych akcji do skutku, dokonania ich przydziału oraz dopuszczenia tych
akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4,
oraz pod warunkiem spełnienia przez Emitenta wszystkich wymogów formalnych
dotyczących rejestracji akcji wskazanych w pkt a i b, wynikających z Regulaminu Krajowego
Depozytu Papierów Wartościowych oraz ze Szczegółowych Zasad Działania Krajowego
Depozytu Papierów Wartościowych.
2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a akcji zwykłych spółki PEGAS
NONWOVENS SA w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych będzie mogło nastąpić
w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez tę spółkę w Krajowym Depozycie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym,

jednakże nie wcześniej niż po spełnieniu wymogów formalnych, o których mowa w ust. 1
pkt 2.
3. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. b akcji zwykłych spółki PEGAS
NONWOVENS SA w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych będzie mogło nastąpić
w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez tę spółkę w Krajowym Depozycie uchwały
Walnego Zgromadzenie spółki PEGAS NONWOVENS SA w sprawie emisji akcji,
dokumentów potwierdzających dokonanie przydziału i dojście emisji tych akcji do skutku
oraz ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, jednakże nie wcześniej niż po
spełnieniu wymogów formalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
4. W przypadku wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym wyłącznie akcji, o których
mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, albo wyłącznie akcji wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. b,
zarejestrowanie pod kodem LU0275164910 akcji nie wprowadzonych do tego obrotu
będzie mogło nastąpić pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą ten rynek
o ich wprowadzeniu do obrotu na tym samym rynku regulowanym, nie wcześniej jednak
niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym
rynku.
§2
Informacje o zajściu przesłanek umożliwiających zarejestrowanie w Krajowym Depozycie
Papierów Wartościowych akcji wskazanych w § 1 ust.1 pkt 2 zostaną przekazane w formie
komunikatów Krajowego Depozytu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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