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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
Společnost PEGAS NONWOVENS zvýšila v prvním pololetí 

ukazatel EBITDA o 15 % díky nové výrobní kapacitě v 
Egyptě 

 
LUCEMBURK/ZNOJMO (28. srpna 2014) – PEGAS NONWOVENS SA (dále jen 
„PEGAS” nebo „Společnost”), přední evropský výrobce netkaných textilií, dosáhl 
na základě neauditovaných výsledků v prvním pololetí 2014 ukazatele EBITDA 
ve výši 22,1 milionu EUR.  
 
Konsolidované výnosy dosáhly v prvním pololetí roku hodnoty 111,4 milionu EUR, což 
představuje meziroční nárůst o 13,6 %. V samotném druhém čtvrtletí roku činily výnosy 
52,6 milionu EUR, tj. o 9,3 % více ve srovnání se stejným obdobím minulého roku. 
Meziroční růst výnosů byl způsoben vyšším prodejem hotových výrobků díky produkci  
z nové výrobní linky v Egyptě. 
 
Provozní ziskovost před odpisy, úroky a zdaněním, měřena ukazatelem EBITDA, činila 
v prvním pololetí roku 2014 22,1 milionu EUR a vzrostla tak oproti předchozímu roku  
o 15,5 %. Nárůstu ukazatele EBITDA bylo dosaženo zejména díky přínosu egyptského 
výrobního závodu. Výsledek byl také podpořen slabším kurzem koruny vůči měně EUR. 
Vliv mechanismu přenesení cen vstupních materiálů byl v meziročním srovnání negativní. 
Výsledky za první pololetí jsou v souladu s výhledem zveřejněným na počátku roku, 
 ve kterém Společnost indikovala meziroční nárůst tohoto ukazatele v rozmezí od 12 % 
do 22 %. EBITDA v druhém čtvrtletí roku 2014 činila 9,9 milionu EUR, tj. o 8,6 % 
meziročně více a to ze stejných důvodů, jako je uvedeno výše. Ukazatel EBITDA  
za samotné druhé čtvrtletí byl ovlivněn nárůstem skladových zásob. 
 
Provozní zisk (EBIT) činil v prvním pololetí tohoto roku 14,8 milionu EUR, což představuje 
meziroční nárůst o 10,2 %. V samotném druhém čtvrtletí 2014 se provozní zisk  
v meziročním srovnání držel na úrovni 6,2 milionu EUR. 
 
Čistý zisk dosáhl v prvním pololetí roku 2014 hodnoty 10,5 milionu EUR, což je meziročně 
o 56,5 % více zejména z titulu vykázaných nerealizovaných kurzových změn  
v porovnávaných obdobích. Ve druhém čtvrtletí 2014 Společnost vytvořila čistý zisk  
ve výši 5,0 milionu EUR, o 33,3 % více než ve stejném období roku 2013. 

 „Ve druhém čtvrtletí tohoto roku jsme meziročně zvýšili ukazatel EBITDA o téměř 9 % 
na 9,9 milionu EUR. Největší měrou se na tomto růstu samozřejmě podílel přínos nové 
výrobní linky v Egyptě. Provozní výsledky v Egyptě nás doposud velmi těší a již dnes se 
dá říci, že egyptská výrobní linka je schopna dosahovat obdobných výrobních parametrů, 
na jaké jsme zvyklí v našich českých závodech. Osobně jsem také velmi spokojen  
s vývojem produktového portfolia, kde jsme v první polovině tohoto roku potvrdili dříve 
indikovaný trend zvyšování podílu technologicky vyspělých materiálů.  

Z hlediska dosažených provozních parametrů mohu potvrdit naplnění našich očekávání  
v oblasti prodeje, kde došlo k posílení skladové zásoby hotových produktů umožňující 
efektivnější plánování výrobních bloků. V oblasti výroby stále ještě cítíme určité možnosti 
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pro zlepšování, což nám, společně s ostatními zmíněnými faktory, dává dostatečnou 
důvěru ve splnění celoročního výhledu, ale i dobré předpoklady z dlouhodobějšího 
hlediska,” okomentoval výsledky František Řezáč, generální ředitel a člen představenstva 
společnosti PEGAS NONWOVENS SA.  

Konsolidované hospodářské výsledky společnosti PEGAS NONWOVENS SA za druhé 
čtvrtletí a první pololetí 2014. 

V mil. EUR 
2. čtvrtletí 2013 2. čtvrtletí 2014 Změna v % 

Výnosy 48,1 52,6 9,3 % 

EBITDA 9,1 9,9 8,6 % 

Provozní zisk 6,2 6,2 0,0 % 

Čistý zisk 3,7 5,0 33,3 % 

V mil. EUR 
1. pololetí 2013 1. pololetí 2014 Změna v % 

Výnosy 98,1 111,4 13,6 % 

EBITDA 19,2 22,1 15,5 % 

Provozní zisk 13,4 14,8 10,2 % 

Čistý zisk 6,7 10,5 56,5 % 

Kontakt pro investory a média:       
 
Ondřej Kouřil        
Manažer externího reportingu      

PEGAS NONWOVENS SA       
Tel.: +420 515 262 408       
GSM: +420 724 311 544       
okouril@pegas.cz        

PEGAS NONWOVENS SA, société anonyme, je holdingová společnost se sídlem v Lucembursku s provozními 
dceřinými společnostmi ve Znojmě a v Bučovicích v České republice a ve městě 6th October v Egyptě. PEGAS 
NONWOVENS je výrobcem netkaných textilií na bázi polypropylenu a polyethylenu pro oblast hygieny, 
průmyslu, stavebnictví, zemědělství, zdravotnictví a ostatních specializovaných sektorů. Tyto textilie jsou 
primárně využívány pro výrobu dětských plenek, výrobků dámské hygieny a inkontinence pro dospělé. 
Společnost se aktivně podílí na vývoji nových produktů poptávaných trhem a udržuje si tak vedoucí pozici  
v oblasti technologií na evropském trhu netkaných textilií. PEGAS NONWOVENS zaměstnává v současnosti více 
než 570 pracovníků.  

PEGAS NONWOVENS SA je veřejně obchodovanou společností na burzách v Praze a ve Varšavě. 

 


