
 

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 burze v Praze. 
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 

1 

REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 
 

 
PEGAS NONWOVENS oznamuje  

uzavření smlouvy na dodávku nové výrobní linky pro 
závod ve Znojmě 

 

LUCEMBURK/ZNOJMO (12. prosince 2017) – PEGAS NONWOVENS SA (dále jen 
„PEGAS” nebo „Společnost“) oznamuje, že podepsal smlouvu s dodavatelem 
výrobní technologie, firmou Reifenhäuser Reicofil GmbH & Co. KG, jejímž 
předmětem je dodávka nové semikomerční výrobní linky pro závod ve Znojmě. 

Roční výrobní kapacita linky RF5 Bico FHL R&D 2F bude závislá na použité vstupní 
surovině a vyráběném produktu a bude dosahovat 8-15 tisíc tun. Instalace výrobní linky 
nebude vyžadovat významné změny infrastruktury závodu ve Znojmě. Uvedení do 
komerčního provozu se předpokládá ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019.  

„Podpis smlouvy navazuje na uzavření dohody o záměru na dodávku semikomerční linky, 
kterou jsme oznámili letos koncem září. Jak už bylo dříve komunikováno, linka je 
založena na zcela nové technologii a představuje pro nás vyjímečnou přiležitost pro vývoj 
a komercializaci nových produktů“, sdělil František Řezáč, generální ředitel a člen 
představenstva společnosti PEGAS NONWOVENS SA. 

 

 

Dne 12. prosince 2017 

 
Jan Židek        
Manažer externího reportingu      
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