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PEGAS NONWOVENS dosáhl v prvním čtvrtletí roku 2017 EBITDA ve výši 
11,3 milionu EUR 

LUCEMBURK/ZNOJMO (11. května 2017) – PEGAS NONWOVENS SA (dále jen „PEGAS” 
nebo „Společnost”), přední evropský výrobce netkaných textilií, dosáhl na základě 
neauditovaných výsledků v prvním čtvrtletí roku 2017 celkových konsolidovaných výnosů 
55,8 milionu EUR, což představovalo meziroční nárůst o 1,2 %. 

Vývoj cen polymerů neměl na meziroční 
vývoj tržeb významný vliv, přestože ceny 
polymerů od začátku roku vzrostly o více 
než 10 %. Tento nárůst se vzhledem ke 
zpoždění v přenosovém mechanismu 
promítne do tržeb až v následujícím 
čtvrtletí. Objem prodejů v tunách 
meziročně nepatrně vzrostl. 
 
Ukazatel EBITDA dosáhl v prvním čtvrtletí 
roku 2017 výše 11,3 milionu EUR, o 3,0 % 
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 50,0 milionu EUR. 
K mírnému meziročnímu poklesu EBITDA 
přispěl zejména nižší objem výroby z titulu 
pravidelných odstávek na údržbu. 
Mechanismus přenesení cen vstupních 

materiálů měl rovněž lehce negativní vliv, 
vzhledem k nárůstu cen polymerů 
v prvním čtvrtletí letošního roku 
v porovnání se stabilními cenami 
polymeru v prvním čtvrtletí loňského roku. 
Dopad přecenění opčního akciového plánu 
do výsledku za první čtvrtletí 2017 byl 
mírně negativní. 
 
Provozní výsledek hospodaření (EBIT) činil 
v prvním čtvrtletí tohoto roku 7,1 milionu 
EUR, o 5,5 % méně ve srovnání s prvním 
čtvrtletím roku 2016. 
 
Čistý zisk dosáhl za první čtvrtletí roku 
2017 výše 3,7 milionu EUR, meziročně 
o 679,8 % více, a to zejména z titulu 
nerealizovaných kurzových zisků/ztrát, 
které byly podpořeny nižšími úrokovými 
a daňovými náklady. 

 

„Výsledky za první čtvrtletí jsou v souladu 
s naším očekáváním a s cíli, které jsme si 
pro letošní rok stanovili. EBITDA ve výši 
11,3 milionu EUR byla podpořena silným 
prodejem. Vliv externích faktorů, tj. cen 
polymerů a přecenění warrantů, nebyl 
významný. Výroba ve srovnání 
s předchozími čtvrtletími mírně poklesla, to 
však bylo dáno hlavně přesunem 
 pravidelných odstávek do letošního roku. 
Z pohledu výroby je důležitější fakt, že se 
nám proti loňsku podařilo zlepšit výrobní 
parametry, což má pozitivní finanční 

dopad. Skutečnost, že byznys standardně 
běží a generuje dobré výsledky, nám 
umožňuje se soustředit na naše projekty.  

Spouštění nové linky v České republice 
pokračuje dle plánu a první komerční 
výrobky bychom mohli expedovat už na 
konci druhého čtvrtletí. 

Slibně se vyvíjí i projekt v Jižní Africe, pro 
který jsme rezervovali výrobní technologii, 
a předpokládám, že o finálním objednání 
rozhodneme v červenci. V druhém čtvrtletí 
chceme také uzavřít smlouvu na koupi 
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pozemku a finalizovat jednání se 
zákazníky. Výstavba nového závodu by 
potom měla začít koncem roku.  

Pevně věřím, že i v budoucím období se 
nám bude dařit a budu moci informovat o 

pokrocích v našich projektech,“ sdělil 
František Řezáč, generální ředitel a člen 
představenstva společnosti PEGAS 
NONWOVENS SA. 
 

 
Konsolidované hospodářské výsledky společnosti PEGAS NONWOVENS SA  
za první čtvrtletí roku 2017. 
 

1. čtvrtletí 2016 1. čtvrtletí 2017 Změna v % 

Výnosy 55,1 55,8 1,2 % 

EBITDA 11,6 11,3 -3,0 % 

Provozní zisk 7,5 7,1 -5,5 % 

Čistý zisk 0,5 3,7 679,8 % 

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. 


