
   

  REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 

PEGAS NONWOVENS SA (société anonyme) je zapsán v rejstříku obchodu a společností R.C.S. v Lucembursku 

pod číslem B 112.044. Sídlo společnosti je 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Lucembursko. 

Registrován u Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) v Lucemburku pod číslem E-0043 

 

Představenstvo PEGAS NONWOVENS SA rozhodlo o založení dceřiné 
společnosti v Jihoafrické republice  

LUCEMBURK/ZNOJMO (16. června 2016) – Představenstvo PEGAS NONWOVENS SA (dále 
jen „PEGAS” nebo „Společnost“) rozhodlo o založení dceřiné společnosti a zahájení jednání 
o koupi pozemku pro potenciální výstavbu výrobního závodu v Jihoafrické republice.  

Rozhodnutí představenstva předcházela důkladná analýza všech aspektů důležitých pro 
řádné posouzení investice do nové výrobní kapacity. Na základě této analýzy a dalších 
informací získaných v průběhu posledního roku rozhodlo představenstvo založit v Jihoafrické 
republice dceřinou společnost za účelem koupě konkrétně identifikovaného pozemku.  
 
 „Založení společnosti představuje začátek projektu, na jehož konci, jak pevně věřím, bude 
stát další výrobní závod vybudovaný mimo území České republiky. Spolu se založením 
společnosti začínáme podnikat kroky, které povedou ke koupi určeného pozemku a 
očekáváme, že formálně bude celý proces koupě pozemku dokončen v průběhu následujících 
několika měsíců. Pro instalaci v Jihoafrické republice uvažujeme nejmodernější linku 
založenou na konceptu COMPACT, který vzhledem k nižším celkovým investičním výdajům, 
nižším nárokům na infrastrukturu a nižší kapacitě představuje vhodnou platformu pro 
etablování se na nových, rozvíjejících se trzích. Zároveň vstupujeme v jednání se zákazníky, 
kteří projevili zájem o spolupráci v tomto regionu, s cílem naplnit kapacitu pro novou linku. 
Na základě výsledků jednání se zákazníky rozhodneme o nákupu nové výrobní linky nejpozději 
v první polovině roku 2017,“ sdělil František Řezáč, generální ředitel a člen představenstva 
společnosti PEGAS NONWOVENS SA. 
 
Dne 16. června 2016 
 
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 
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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. 


