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REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 
 

PEGAS očekává pro rok 2013 prodej celé  
výrobní kapacity   

 

LUCEMBURK/ZNOJMO, 31. října 2012 – Společnost PEGAS NONWOVENS (dále 
jen "PEGAS" nebo "Společnost") reaguje na odhady potenciálních dopadů 
ohledně rozhodnutí společnosti Kimberly-Clark o ukončení prodeje dětských 
plen Huggies ve většině zemí západní a střední Evropy. 

 
Kimberly-Clark patří mezi významné zákazníky společnosti PEGAS a nové informace 
s velkou pravděpodobností ovlivní objem obchodních vztahů obou společností. Pozitivně 
však lze hodnotit veřejně dostupné informace o zachování výroby ve výrobním závodě 
společnosti Kimberly-Clark umístěném v Jaroměři v České republice.  
 
Rozhodnutí společnosti Kimberly-Clark o ukončení prodeje dětských plen Huggies 
v Evropě vyvolalo různé dohady o dopadech na hospodaření Společnosti. Je jisté, že toto 
rozhodnutí ovlivní tržní podíly jednotlivých výrobců hygienických produktů pro 
jednorázové použití. PEGAS dodává netkané textilie širokému portfoliu zákazníků a tak 
jako doposud se bude i v následujících měsících snažit poskytovat služby na takové 
úrovni, aby byl i nadále preferovaným dodavatelem a pomohl svým zákazníkům k jejich 
růstu.  
  
PEGAS tímto oznamuje, že na základě současně známých faktů nepředpokládá snížení 
objemu výroby a prodeje v roce 2013. Aktuální stav jednání se zákazníky ohledně 
prodeje v roce 2013 nasvědčuje tomu, že stejně jako v předchozích letech by výrobní 
kapacita Společnosti měla být plně vyprodaná. 
 
Další aktualizaci stavu prodeje na příští rok Společnost poskytne v rámci zveřejnění 
hospodářských výsledků za třetí čtvrtletí tohoto roku. 
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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. 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 více než 440 pracovníků.  

PEGAS NONWOVENS SA je veřejně obchodovanou společností na burzách v Praze a ve Varšavě. 


