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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
 

PEGAS NONWOVENS SA oznamuje  
zahájení stavebních prací v souvislosti s výstavbou 

skladové haly ve výrobním závodě ve Znojmě 
 

LUCEMBURK/ZNOJMO (2. února 2016) – PEGAS NONWOVENS SA (dále jen 
„PEGAS” nebo „Společnost“) oznamuje zahájení stavebních prací spojených s 
výstavbou skladovací haly ve výrobním závodě ve Znojmě - Příměticích. 

Generálním dodavatelem stavebních prací je PSG-International a.s., kterou Společnost 
v minulosti vybrala jako generálního dodavatele stavební části výrobního závodu 
v Egyptě a haly pro nejnovější výrobní linku v České republice.  
 
Předmětem smlouvy je výstavba skladovací haly o celkové rozloze 11 000 m2, která 
bude umístěna ve výrobním areálu ve Znojmě – Příměticích. Dokončení a předání díla se 
předpokládá v srpnu 2016.  

 „Nové skladovací kapacity pro vstupní suroviny i hotové výrobky nám umožní zefektivnit 
a zjednodušit logistické toky ve Společnosti a zároveň povedou k úsporám za pronájem 
externích skladů. V souvislosti se zvýšenou efektivitou v logistice a s očekávanými 
úsporami, investice splňuje kritéria Společnosti pro posouzení návratnosti.“, sdělil 
František Řezáč, generální ředitel a člen představenstva společnosti PEGAS NONWOVENS 
SA. 

 

Dne 2. února 2016 
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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. 


