
 

 

PEGAS NONWOVENS SA (société anonyme) je zapsán v rejstříku obchodu a společností R.C.S. v Lucembursku 
pod číslem B 112.044. Sídlo společnosti je 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Lucembursko. 

Registrován u Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) v Lucemburku pod číslem E-0043 

 
 
 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

PEGAS NONWOVENS se i přes současnou politickou situaci 
v Egyptě plně soustředí na spuštění výrobní linky 

 
LUCEMBURK/ZNOJMO, 4. července 2013 – V souvislosti s vývojem politické 
situace v Egyptě společnost PEGAS NONWOVENS (dále jen "PEGAS" nebo 
"Společnost") informuje o aktuálním bezpečnostním stavu ve svém místním 
výrobním závodě. 
 
„Náš nový výrobní závod v Egyptě, jehož výstavba je nyní ve finální fázi, je umístěn v 
průmyslové zóně u města 6th of October, jež leží zhruba 35 kilometrů od Káhiry. V této 
lokalitě je situace klidná a závod tedy není v bezprostředním ohrožení. Naši místní 
zaměstnanci nadále standardně plní pracovní úkoly související se zprovozňováním výrobní 
linky a v tuto chvíli nevnímáme ani riziko zpoždění nájezdu linky plánovaného v průběhu 
tohoto čtvrtletí. 
 
Vývoj v Egyptě samozřejmě nadále monitorujeme. Jsme v pravidelném kontaktu s naší 
ambasádou v Káhiře i místními institucemi. Pro případ další eskalace napětí v zemi máme 
připraveno několik scénářů, včetně zajištění zvýšené bezpečnosti výrobní technologie a 
možné evakuace českých zaměstnanců, kteří v Egyptě nájezd linky řídí. Doufáme však, že 
se situace brzy uklidní a k podobným krokům tak nebudeme muset přistoupit,“ sdělil 
František Řezáč, generální ředitel a člen představenstva společnosti PEGAS NONWOVENS 
SA. 
 
Investice v Egyptě je pojištěna proti riziku zamezení převodu výnosů z investice, 
vyvlastnění nebo politicky motivovaného násilného poškození u Exportní garanční a 
pojišťovací společnosti. 
 
 
Kontakt pro investory a média: 
 
Ondřej Kouřil        
Manažer externího reportingu      
 
PEGAS NONWOVENS       
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 v České republice. PEGAS NONWOVENS je výrobcem netkaných textilií na bázi 
polyetylenu a polypropylenu pro oblast hygieny, průmyslu, stavebnictví, zemědělství 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 téměř 550 pracovníků.  

PEGAS NONWOVENS SA je veřejně obchodovanou společností na burzách v Praze a ve Varšavě. 
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Základní informace o projektu výstavby výrobního závodu v Egyptě: 

Výrobní závod je umístěn v průmyslové zóně u města 6th of October nedaleko Káhiry. 
První linka by měla mít roční kapacitu zhruba 20 tisíc tun (v závislosti na produktovém 
portfoliu) a uvedení do provozu je předpokládáno v průběhu třetího čtvrtletí roku 2013. 
V případě příznivých podmínek na trhu v regionu pak Společnost v letech 2015-2016 
předpokládá rozšíření závodu o druhou výrobní linku, díky které by celková roční kapacita 
závodu v Egyptě vzrostla na 45-50 tisíc tun. Společnost PEGAS má zajištěný odbyt pro 
většinu produkce z výrobního závodu v Egyptě prostřednictvím dohody s významným 
zákazníkem společnosti.  
 
   

 

   


