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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 
PEGAS NONWOVENS získal prestižní ocenění  

"Obchodní partner roku" od společnosti 
Procter & Gamble Co. 

 

LUCEMBURK/ZNOJMO, 12. ledna 2015 – Společnost PEGAS NONWOVENS (dále 
jen "PEGAS" nebo "Společnost") získala prestižní ocenění "Obchodní partner 
roku" od společnosti Procter & Gamble Co. (NYSE: PG), největšího výrobce a 
prodejce spotřebního zboží na světě.  

Společnost získala toto ocenění již potřetí, přičemž za rok 2014 bylo uděleno sedmi 
nejlepším dodavatelům z celkového počtu 75 000 z celého světa. Zároveň bylo 
Společnosti uděleno již sedmým rokem v řadě ocenění "Excellence Award" pro dodavatele 
dlouhodobě poskytujícího služby na nejvyšší úrovni.  

„Prestižní ocenění Obchodní partner roku, které je udělováno společností Procter & 
Gamble velice omezenému počtu dodavatelů, pro nás představuje pomyslný vrchol toho, 
jak naše úsilí hodnotí zákazníci. Proto nás nesmírně těší, že jsme po třech letech toto 
nejvyšší ocenění opět získali a zavazuje nás to pokračovat ve snaze o další zdokonalování 
našich služeb a plnění očekávání našich zákazníků,“ řekl František Řezáč, generální 
ředitel společnosti PEGAS NONWOVENS s.r.o. a člen představenstva PEGAS NONWOVENS 
SA. 

 

Tiskovou zprávu společnosti Procter & Gamble vydanou při této příležitosti naleznete zde. 
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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. 

http://news.pg.com/press-release/pg-corporate-announcements/pg-recognizes-top-performing-global-partners-0

