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Znojmo/Praha 19. března (ČTK) - Společnost Pegas Nonwovens, která je druhým největším 
výrobcem netkaných textilií v Evropě, zvýšila v loňském roce tržby o 17,1 procenta na  
142,8 milionu eur (asi 3,86 miliardy korun). Zisk skupiny se meziročně snížil o 6,3 milionu 
na 14,9 milionu eur (zhruba 402 milionů korun), oznámila dnes firma v tiskové zprávě. 
Analytici očekávali lepší výsledek. 
 
Příčinou poklesu čistého zisku byly podle generálního ředitele společnosti Františka Řezáče 
zejména kurzové ztráty vyvolané meziročním oslabením koruny vůči euru a vyšší odpisy. 
 
"V minulém roce jsme udrželi dobré hospodářské výsledky a vykázali jsme růst hlavních 
finančních ukazatelů společnosti. V souladu se svou dlouhodobou strategií růstu jsme získali 
rozhodnutí od ministerstva průmyslu a obchodu o příslibu investičních pobídek na již v pořadí 
devátou výrobní linku v České republice," uvedl Řezáč. 
 
Pobídka odsouhlasená ministerstvem průmyslu má mít podobu slevy na dani z příjmu a 
hmotné podpory při utváření pracovních míst na Znojemsku ve výši 200.000 korun na jedno 
nově vytvořené místo. Řezáč však dnes na tiskové konferenci uvedl, že uzavření smlouvy o 
výstavbě nové linky ještě letos je nepravděpodobné. Pegas pro rok 2009 nepočítá se žádnými 
zásadními investičními výdaji. Celkové investice společnosti by se letos měly pohybovat 
kolem dvou milionů eur. 
 
Dividenda vyplácená podílníkům Pegasu, jehož akcie se obchodují na pražské burze, by podle 
šéfa společnosti mohla být letos vyšší než v minulých letech. Přesto o ní však ještě není 
definitivně rozhodnuto. Rozhodnutí by prý mělo padnout přibližně na začátku třetího čtvrtletí. 
 
V letošním roce firma očekává, že prodá veškerou produkci včetně skladových zásob 
vytvořených na konci minulého roku. "Hospodaření bude ovlivněno nepříznivým 
konkurenčním prostředím v době sjednávání kontraktů s našimi zákazníky, jenž povede ke 
snížení ziskovosti," uvádí tisková zpráva. 
 
Společnost očekává, že její zisk před zdaněním, odpisy a úroky (EBITDA) bude letos nižší 
než v roce 2008, kdy činil 39,5 milionu eur. Neměl by však údajně klesnout o víc než deset 
procent. Důvodem je podle Řezáče především zvýšený tlak na ceny. Firma přitom původně 
pro letošní rok počítala s růstem ukazatele, řekl dnes na tiskové konferenci v Praze finanční 
ředitel Pegasu Aleš Gerža. 
 



Pegas Nonwovens SA je holdingová společnost se sídlem v Lucemburku a s provozními 
dceřinými společnostmi ve Znojmě a Bučovicích na Vyškovsku. V obou závodech pracuje 
kolem 400 lidí. Vyrábí netkané textilie na bázi polyetylenu a polypropylene pro hygienické 
potřeby, průmysl, stavebnictví, zemědělství a další specializované sektory. Textilie jsou 
primárně využívány pro výrobu dětských plenek, dámskou a intimní hygienu. 
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