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Textilce klesl čistý zisk o 41 procent. Čekal se však hlubší propad Představenstvo navrhuje 
vyplatit dividendu 0,9 eura na akcii 
 
Znojemský výrobce netkaných textilií Pegas Nonwovens jde proti proudu. Firma, jejíž akcie 
se třetím rokem obchodují v elitním segmentu na pražské burze, v čistém vydělala sice za 
první čtvrtletí 6,8 milionu eur (přes 181 milionů Kč), tedy meziročně o 41 procent méně. Trh 
však překvapila třetinovým nárůstem provozního zisku na 14 milionů eur. Čistý zisk ovlivnilo 
přecenění dluhu a kurzové změny. 
 
„Výsledky prvního čtvrtletí jsou absolutně mimořádné. Dramaticky poklesly ceny polymerů 
(tedy vstupů do výroby) z konce loňského roku a také se nám podařilo udržet vyšší ceny 
produktů. Navíc jsme vyprodali veškeré skladové zásoby z minulého roku,“ řekl generální 
ředitel firmy František Řezáč. 
 
Tržby firmy vzrostly meziročně o 5,5 procenta na téměř 36 milionů eur. Firma dokázala 
využít časového zpoždění - ceny jejích výrobků totiž neklesaly tak rychle jako ceny vstupních 
surovin. Provozní náklad díky tomu klesly meziročně o pětinu. 
 
„V dalších čtvrtletích se již projeví pokles ceny finální produkce, a výsledky tak budou 
výrazně slabší než v prvním čtvrtletí,“ předpokládá analytik Petr Novák z Atlantik FT. 
 
„I přesto očekáváme, že po zbytek roku udržíme výrobu i prodej na solidní úrovni, především 
díky silné poptávce po našich výrobcích,“ dodal Řezáč. Firma na základě objednávek a vývoji 
na trhu očekává, že prodá veškerou letošní produkci, která se pohybuje kolem 70 tisíc tun 
netkaných textilií. 
 
Reakce burz na příznivé výsledky na sebe nenechala dlouho čekat. I když pražská burza jako 
celek včera klesla zhruba o procento, akcie Pegasu vystřelily prudce vzhůru. Během dne 
přidaly 8,82 procenta a uzavřely na 370 korunách. 
 
„Vzhledem k tomu, že první čtvrtletí je nejspíše výjimečné a vyhlídky na zbytek roku již 
střízlivější, může se růst kurzu akcií Pegas relativně brzo nasytit. Bude to jen celkový 
sentiment na akciových trzích a očekávání dividendy, které budou asi nejvíce ovlivňovat 
jejich 
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zisk (mil. kč) 
181 
41,5 % 
akcie (kč) 
370 
8,82 % 
 
Po zbytek roku udržíme výrobu i prodej na solidní úrovni, především díky silné poptávce po 
našich výrobcích. František Řezáč generální ředitel Pegas Nonwovens 
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