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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Společnost PEGAS NONWOVENS SA úspěšně vstoupila do 
nového roku a vykázala v 1. čtvrtletí 2015 ukazatel 

EBITDA ve výši 12,6 milionu EUR 

LUCEMBURK/ZNOJMO (28. května 2015) – PEGAS NONWOVENS SA (dále jen 
„PEGAS” nebo „Společnost”), přední evropský výrobce netkaných textilií, dosáhl 
na základě neauditovaných výsledků za první čtvrtletí 2015 celkových 
konsolidovaných výnosů 60,6 milionu EUR, o 2,9 % více než ve stejném období 
roku 2014. 

Meziroční růst výnosů byl především způsoben posílením dolaru vůči Euro, což mělo 
pozitivní vliv na tržby v Egyptě, kde fakturace zákazníkům probíhá v převážné míře v 
USD. Objem prodejů v tunách byl meziročně srovnatelný. Vliv přenosového mechanismu 
na výnosy ve srovnatelných obdobích byl mírně negativní. V prvním čtvrtletí roku 2015 
došlo k navýšení skladových zásob hotových výrobků. 

Ukazatel EBITDA dosáhl v prvním čtvrtletí roku 2015 výše 12,6 milionu EUR, o 3,0 % 
meziročně více. Tento výsledek je v souladu s výhledem zveřejněným na počátku roku, 
ve kterém Společnost indikovala nárůst tohoto ukazatele v rozmezí od 44,0 do 48,5 
milionu EUR. Nárůstu ukazatele EBITDA bylo dosaženo zejména díky výrobě, která v 
prvním čtvrtletí 2015 v důsledku realizovaných optimalizačních opatření plnila nad rámec 
plánovaných parametrů. K růstu EBITDA přispěla i vysoká úroveň prodejů a v neposlední 
řadě i pozitivní vliv mechanismu přenesení cen vstupních materiálů. Na výsledek naopak 
negativně působilo přecenění opčního akciového plánu v důsledku růstu ceny akcií 
Společnosti, které za první tři měsíce letošního roku posílily o téměř 10 %. 

Provozní výsledek hospodaření (EBIT) činil v prvním čtvrtletí tohoto roku 8,6 milionu 
EUR, o 0,5 % více ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2014.  

Čistý zisk dosáhl za první čtvrtletí roku 2015 výše 14,4 milionu EUR, meziročně  
o 159,4 % více, a to zejména z titulu nerealizovaných kurzových zisků. 
 

„Hospodářské výsledky za první čtvrtletí tohoto roku splnily naše očekávání. Dařilo se 
zejména výrobě, o čemž svědčí objem produkce, který dosáhl prakticky stejné úrovně 
jako v předchozím rekordním čtvrtletí. Rovněž se nám podařilo udržet velmi dobrou 
úroveň prodeje a zároveň dosáhnout optimální úrovně skladových zásob hotových 
výrobků. K dosaženým výsledkům přispěl také pokles cen polymerů, které v únoru 
dosáhly svého pětiletého minima. V současné době se ceny polymeru nacházejí opět na 
úrovních obvyklých pro minulý rok. Z tohoto důvodu očekáváme, že pozitivní přínos 
mechanismu přenesení cen vstupních materiálů bude v druhém čtvrtletí zcela eliminován. 

Dosažené výsledky vnímáme jako solidní základ pro následující měsíce a věříme, že se 
nám ve zbytku roku podaří dosáhnout všech našich vytyčených cílů,“ sdělil František 
Řezáč, generální ředitel a člen představenstva společnosti PEGAS NONWOVENS SA. 
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Konsolidované hospodářské výsledky společnosti PEGAS NONWOVENS SA za první 
čtvrtletí 2015. 
 

V mil. EUR 
1. čtvrtletí 2014 1. čtvrtletí 2015 Změna v % 

Výnosy 58,8 60,6 2,9 % 

EBITDA 12,3 12,6 3,0 % 

Provozní zisk 8,6 8,6 0,5 % 

Čistý zisk 5,5 14,4 159,4 % 
 
 
 
Kontakt pro investory a média: 
 
Jan Židek        
Manažer externího reportingu      
 
PEGAS NONWOVENS       
Tel.: +420 515 262 408       
GSM: +420 727 964 218       
jzidek@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. 


