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PEGAS NONWOVENS dosáhl v prvním čtvrtletí roku 2016 EBITDA ve výši 
11,6 milionu EUR 

LUCEMBURK/ZNOJMO (26. května 2016) – PEGAS NONWOVENS SA (dále jen „PEGAS” 
nebo „Společnost”), přední evropský výrobce netkaných textilií, dosáhl na základě 
neauditovaných výsledků v prvním čtvrtletí roku 2016 celkových konsolidovaných výnosů 
55,1 milionu EUR, což představovalo meziroční pokles o 9,0 %. 

Za poklesem výnosů stály především 
meziročně nižší ceny polymeru, které se v 
současnosti stabilizovaly a pohybují se na 
dlouhodobých minimech. Objem prodejů v 
tunách naproti tomu meziročně vzrostl. 
Přesto se skladové zásoby hotových 
výrobků v prvním čtvrtletí roku 2016 
mírně navýšily, zejména z titulu velmi 
dobré produkce. 
 
Ukazatel EBITDA dosáhl v prvním čtvrtletí 
roku 2016 výše 11,6 milionu EUR, o 8,1 % 
meziročně méně. Tento výsledek je v 
souladu s výhledem zveřejněným na 
počátku roku, ve kterém Společnost 
indikovala nárůst tohoto ukazatele v 
rozmezí od 43,0 do 49,0 milionu EUR. Za 
velmi dobrým výsledkem stála zejména 
výroba, která se blížila rekordním úrovním. 

K meziročnímu poklesu EBITDA přispěl 
zejména mechanismus přenesení cen 
vstupních materiálů, který byl v prvním 
čtvrtletí letošního roku nevýznamný na 
rozdíl od výrazně pozitivního vlivu v 
prvním čtvrtletí loňského roku. Dopad 
přecenění opčního akciového plánu do 
výsledku za první čtvrtletí 2016 byl mírně 
negativní. 
 
Provozní výsledek hospodaření (EBIT) činil 
v prvním čtvrtletí tohoto roku 7,5 milionu 
EUR, o 12,6 % méně ve srovnání s prvním 
čtvrtletím roku 2015. 
 
Čistý zisk dosáhl za první čtvrtletí roku 
2016 výše 0,5 milionu EUR, meziročně o 
96,7 % méně, a to zejména z titulu 
nerealizovaných kurzových zisků/ztrát. 

 

„Hospodaření naší společnosti bylo v 

prvním čtvrtletí v souladu s naším 

očekáváním a jsem rád, že se nám podařilo 

navázat na velmi dobré výsledky z 

loňského roku. Výroba plnila přísně 

nastavené plánované parametry a blížila 

se rekordním úrovním. Spokojeni jsme byli 

i s prodejem. Ceny polymerů se po 

propadu na konci minulého roku 

stabilizovaly a dopad mechanismu 

přenesení cen vstupních materiálů do 

výsledků za první čtvrtletí tak nebyl 

významný. 

Do nového roku jsme vstoupili úspěšně a 

věřím, že stabilní prostředí nám umožní 

soustředit naše síly na dokončení výstavby 

skladovacích kapacit a realizaci investice 

do nové výrobní linky,“ 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 roku 2016. 
 

1. čtvrtletí 2015 1. čtvrtletí 2016 Změna v % 

Výnosy 60,6 55,1 -9,0 % 

EBITDA 12,6 11,6 -8,1 % 

Provozní zisk 8,6 7,5 -12,6 % 

Čistý zisk 14,4 0,5 -96,7 % 

V mil. EUR 

 
 
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. 


