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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 
PEGAS NONWOVENS SA potvrzuje záměr investice do 

nového výrobního závodu v Jihoafrické republice 
 

LUCEMBURK/ZNOJMO, 2. března 2017  – Společnost PEGAS NONWOVENS SA 

(dále jen "PEGAS" nebo "Společnost") povrzuje záměr investovat do výrobního 
závodu v Jihoafrické republice.  

 

PEGAS na včerejší tiskové konferenci potvrdil trvající zájem o koupi pozemku pro 

výstavbu nového závodu v Jihoafrické republice. Tisková konference se konala 

v Kapském městě za účasti premiérky provincie Western Cape, Helen Zille, a starostky 

Kapského Města, Patricia de Lille. 

 

„PEGAS má velký zájem realizovat investici v Jihoafrické republice. Z tohoto důvodu nás 

nesmírně těší podpora, které se nám dostává od místních úřadů a která, jak pevně 

věříme, povede k urychlení celého procesu nákupu pozemku. Finální rozhodnutí o 

realizaci výstavby závodu a objednání nové výrobní linky je nadále podmíněno finalizací 

jednání se zákazníky. Hodnota investice je v první fázi projektu plánována na zhruba 30-

35 mil. EUR. Výrobní linka by měla mít roční kapacitu 10 tisíc tun a její uvedení do 

provozu je předpokládáno na konci roku 2018,“ řekl František Řezáč, generální ředitel 

společnosti PEGAS NONWOVENS s.r.o. a člen představenstva PEGAS NONWOVENS SA. 
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PEGAS NONWOVENS SA, société anonyme, is a holding company based in Luxembourg with operating 
companies in Znojmo and Bučovice, Czech Republic and in the City of 6th of October, Egypt. PEGAS 
NONWOVENS is a manufacturer of polypropylene and polyethylene nonwoven textiles for the hygiene, 
industrial, construction, agricultural, medical and other specialised sectors. These textiles are primarily used for 
the manufacture of baby diapers, feminine hygiene and adult incontinence products. The Company is active in 
developing new products demanded by the market and thereby maintains its position of technology leader in 
the European nonwovens market. PEGAS NONWOVENS currently has more than 570 employees. PEGAS 
NONWOVENS SA is a publicly traded company on the Prague and Warsaw stock exchanges. 
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