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TISKOVÁ ZPRÁVA 

PEGAS NONWOVENS dosáhl v prvním pololetí 2015 
ukazatele EBITDA ve výši 21,6 milionu EUR 

LUCEMBURK/ZNOJMO (27. srpna 2015) – PEGAS NONWOVENS SA (dále jen 
„PEGAS” nebo „Společnost”), přední evropský výrobce netkaných textilií, dosáhl 
na základě neauditovaných výsledků v prvním pololetí 2015 celkových 
konsolidovaných výnosů 111,7 milionu EUR, tj. o 0,2 % více než v roce 2014. 

Změna cen polymerů měla na meziroční srovnání výnosů negativní vliv, který byl 
kompenzován vyššími objemy prodejů. Pokles tržeb v porovnání s prvním čtvrtletím 2015 
byl dán vývojem cen polymerů, které se do tržeb promítají se zpožděním. Tržby za druhé 
čtvrtletí tak byly ve značné míře založeny na cenách polymerů převažujících v prvním 
čtvrtletí, kdy ceny dosahovaly minimálních hodnot. Následný růst cen polymerů se 
vzhledem ke zpoždění do tržeb promítne až ve třetím čtvrtletí. 
 
EBITDA dosáhla v prvním pololetí roku 2015 hodnoty 21,6 milionu EUR, meziročně o 
2,6 % méně. Meziroční pokles ukazatele EBITDA byl do značné míry způsoben zejména 
přeceněním opčního akciového plánu ve výši 2,5 milionu EUR. V prvním pololetí roku 
2014 byl vliv přecenění opčního akciového plánu na ukazatel EBITDA rovněž negativní ale 
pouze ve výši 43 tisíc EUR. EBITDA upravená o tento vliv tak meziročně vzrostla o 8,7 % 
na hodnotu 24,1 milionu EUR. Z ostatních vlivů působil na meziroční vývoj ukazatele 
EBITDA pozitivně nárůst produkce o téměř 5%, s čímž souvisel i nárůst objemu prodejů. 
Vliv mechanismu přenesení cen vstupních materiálů byl v meziročním srovnání negativní.  
 
V první polovině roku 2015 činil provozní výsledek hospodaření (EBIT) 13,6 milionu EUR, 
o 7,8 % méně než ve stejném období roku 2014. 
 
Čistý zisk dosáhl v prvním pololetí roku 2015 hodnoty 16,3 milionu EUR, což je meziročně 
o 55,0 % více zejména z titulu vykázaných nerealizovaných kurzových změn v 
porovnávaných obdobích. Pozitivně působil i pokles úrokových nákladů. 
 
 
„Výsledky za druhé čtvrtletí tohoto roku považuji za pozitivní i přes meziroční pokles 
ukazatele EBITDA. Tento pokles byl v převážné míře způsoben dvěma faktory. Prvním z 
nich byl obrat v cenách polymerů, které v průběhu druhého čtvrtletí vystoupaly na roční 
maxima a překonaly hodnoty z minulého roku. Pozitivní  přínos  mechanismu  přenesení  
cen  vstupních  materiálů z prvního čtvrtletí tak byl téměř eliminován. Druhým faktorem, 
který negativně působil na EBITDA bylo přecenění opčního akciového programu v 
důsledku růstu cen akcií naší společnosti v druhém čtvrtletí o přibližně 18 %. Nicméně 
věřím, že toto zhodnocení udělalo našim akcionářům radost. 
Z pozitivních vlivů bych rád vyzdvihnul zejména výrobu, která ve druhém čtvrtletí 
zaznamenala meziročně zvýšení o téměř 4 % a úspěšně tak navázala na nárůst z prvního 
čtvrtletí.  
Za úspěch považuji i dokončení procesu refinancování, v rámci něhož se nám podařilo 
získat dlouhodobé financování s atraktivními parametry. V červenci jsme realizovali tři 
emise soukromých dluhopisů se splatností sedm a deset let, jejichž výnos byl použit na 
splacení bankovních půjček. Zbylá část bude použita na další rozvoj společnosti, realizaci 
programu zpětného odkupu vlastních akcií, popř. na částečný odkup dluhopisů se 
splatností v listopadu 2018.  
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Pevně věřím, že naše akcionáře potěšilo kromě již zmíněného růstu cen akcií i schválení 
dividendy valnou hromadou ve výši 1,15 EUR na akcii, kterou obdrží v říjnu,“ sdělil 
František Řezáč, generální ředitel a člen představenstva společnosti PEGAS NONWOVENS 
SA. 
 
Konsolidované hospodářské výsledky společnosti PEGAS NONWOVENS SA  
za první pololetí a druhé čtvrtletí roku 2015. 

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

Výnosy 111,4 111,7 0,2 % 

EBITDA 22,1 21,6 (2,6 %) 

Provozní zisk 14,8 13,6 (7,8 %) 

Čistý zisk 10,5 16,3 55,0 % 

V mil. EUR 
2. čtvrtletí 2014 2. čtvrtletí 2015 Změna v % 

Výnosy 52,6 51,1 (2,8 %) 

EBITDA 9,9 8,9 (9,6 %) 

Provozní zisk 6,2 5,0 (19,2 %) 

Čistý zisk 5,0 2,0 (60,6 %) 
 
 
 
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 v České republice a v 6th of October City v Egyptě. PEGAS NONWOVENS je 
výrobcem netkaných textilií na bázi polyethylenu 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 přibližně 570 pracovníků.  

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


