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REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 
 

PEGAS NONWOVENS SA oznamuje  
uzavření smlouvy na dodávku nové výrobní linky  

pro egyptský závod 
 

LUCEMBURK/ZNOJMO (10. září 2015) – PEGAS NONWOVENS SA (dále jen 
„PEGAS” nebo „Společnost“) oznamuje, že Společnost uzavřela smlouvu 
s dodavatelem výrobní technologie, firmou Reifenhäuser Reicofil GmbH & Co. 
KG, jejímž předmětem je dodávka druhé výrobní linky pro závod v Egyptě. 

Roční výrobní kapacita linky S-TwinMB-S 2600 RF4s Compact BiCo, jejíž konfigurace 
umožní i výrobu bikomponentních materiálů, nepřesáhne 10 tisíc tun. Uvedení do 
komerčního provozu se předpokládá začátkem druhého čtvrtletí roku 2017. Instalace 
výrobní linky využije stávající infrastrukturu egyptského závodu. Tento nový koncept tak 
Společnosti umožní postupné budování výrobních kapacit v Egyptě s minimálními 
stavebními úpravami až do 45 tisíc tun ročně.  

 „Investice do nové linky představuje další významný milník v historii Společnosti. Jedná 
se o úplně novou platformu, první svého druhu v odvětví netkaných textilií. Tím 
naplňujeme svou dlouhodobou strategii založenou na instalaci nejmodernějších 
technologií umožňujících výrobu vyspělých produktů a potvrzujeme pozici jednoho z 
technologických leaderů v segmentu netkaných textilií používaných pro výrobu 
jednorázových hygienických produktů. 

Pro další rozvoj Společnosti je spolu se zajištěným dlouhodobým financováním neméně 
důležitým faktem i to, že tento typ výrobní linky považujeme pro její nižší celkové 
investiční výdaje, nižší nároky na infrastrukturu a nižší kapacitu za expanzivní platformu 
vhodnou pro etablování se na nových, zejména rozvíjejících se trzích.“, sdělil František 
Řezáč, generální ředitel a člen představenstva společnosti PEGAS NONWOVENS SA. 

 

Dne 10. září 2015 

Jan Židek        
Manažer externího reportingu      
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PEGAS NONWOVENS SA, société anonyme, je holdingová společnost se sídlem v Lucembursku s provozními 
dceřinými společnostmi ve Znojmě a Bučovicích v České republice a v 6th of October City v Egyptě. 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 přibližně 570 pracovníků.  

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


