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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
Společnost PEGAS NONWOVENS SA vykázala ve třetím 
čtvrtletí 2012 ukazatel EBITDA ve výši 11,3 milionu EUR 

 
LUCEMBURK/ZNOJMO (22. listopadu 2012) – PEGAS NONWOVENS SA (dále jen 
„PEGAS” nebo „Společnost”), přední evropský výrobce netkaných textilií, dosáhl 
na základě neauditovaných výsledků v prvních devíti měsících roku 2012 
ukazatele EBITDA ve výši 28,9 milionu EUR a potvrzuje svůj celoroční výhled.  
 
Konsolidované výnosy dosáhly v prvních devíti měsících roku hodnoty 140,2 milionu EUR, 
což představuje meziroční nárůst o 11,0 %.  V samotném třetím čtvrtletí 2012 se celkové 
výnosy meziročně zvýšily o 9,7 % na 47,9 milionu EUR. Meziroční růst výnosů byl 
způsoben vyšším objemem prodané produkce díky nové výrobní lince, jež byla uvedena 
do provozu v druhé polovině roku 2011. 
 
Provozní ziskovost před odpisy, úroky a zdaněním, měřena ukazatelem EBITDA, činila 
v prvních devíti měsících roku 2012 28,9 milionu EUR a vzrostla tak oproti předchozímu 
roku o 10,8 %. Meziročního nárůstu ukazatele EBITDA bylo dosaženo zejména díky 
přínosu nové výrobní linky. Meziroční srovnání bylo naopak negativně ovlivněno vyšším 
počtem dní pravidelných odstávek, nižší než plánovanou výrobou a nárůstem cen 
elektrické energie. Ve třetím čtvrtletí tohoto roku se ukazatel EBITDA zvýšil v porovnání 
se stejným obdobím minulého roku o 4,8 % na 11,3 milionu EUR, a to díky již zmíněné 
produkci nové výrobní linky. Nižší než plánovaná výroba naopak meziroční nárůst tohoto 
ukazatele snižovala. 
 
Provozní zisk (EBIT) činil v prvních devíti měsících tohoto roku 19,8 milionu EUR, což 
představuje meziroční nárůst o 0,9 %. V samotném třetím čtvrtletí 2012 se provozní zisk 
meziročně snížil o 2,1 % na 8,4 milionu EUR. Na výši provozního výsledku se pozitivně 
podílel růst ukazatele EBITDA, vyšší úroveň odpisů jej naopak snížila. 
 
Čistý zisk dosáhl v prvních devíti měsících roku 2012 hodnoty 17,7 milionu EUR, což je 
meziročně o 8,8 % více primárně díky vyšším nerealizovaným kurzovým ziskům. Ve 
třetím čtvrtletí 2012 Společnost vytvořila čistý zisk ve výši 8,6 milionu EUR, o 56,8 % 
více než ve stejném období roku 2011. Tento nárůst byl způsoben nerealizovanými 
kurzovými rozdíly v porovnávaných obdobích. 

„Společnost dosáhla ve třetím čtvrtletí tohoto roku ukazatele EBITDA ve výši 11,3 milionu 
EUR. Tento solidní výsledek byl samozřejmě podpořen kapacitou výrobní linky uvedené 
do provozu v loňském roce, ale také i poklesem cen polymerů, který kompenzoval 
nepříznivé dopady druhého čtvrtletí. 

Přestože volatilita cen vstupních materiálů nadále pokračuje a výsledky čtvrtého čtvrtletí 
budou z tohoto titulu významně negativně ovlivněny, jsem rád, že můžeme potvrdit 
celoroční výhled ukazatele EBITDA, byť na spodní hranici zveřejněného rozpětí. 

V této době se plně soustředíme na finalizaci finančního plánu na rok 2013 a je 
potěšitelné, že na základě současného stavu vyjednávání s našimi obchodními partnery 
věříme, že výrobní kapacita Společnosti by měla být i v příštím roce vyprodána. 
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Celková kapacita by měla být v příštím roce podpořena náběhem nové výrobní linky v 
Egyptě. Tento projekt má pro nás maximální prioritu a s určitou mírou uspokojení mohu 
konstatovat, že se nám daří naplňovat velmi náročný časový harmonogram instalace  
a první komerční výrobu očekáváme v průběhu třetího kvartálu 2013. 

Zajištění prodeje příštího roku stejně jako úspěšný náběh nové výrobní linky v Egyptě 
jsou otázkou budoucího období. Pokud bych měl zmínit významné události samotného 
třetího čtvrtletí tohoto roku či posledního období, pak to zcela jistě musí být prestižní 
ocenění „Excellence Award“ od společnosti Procter & Gamble, jež jsme získali již po páté 
v řadě, a samozřejmě i výplata dividendy ve výši 1,05 EUR na akcii,“ okomentoval 
výsledky František Řezáč, generální ředitel a člen představenstva společnosti PEGAS 
NONWOVENS SA.  

Konsolidované hospodářské výsledky společnosti PEGAS NONWOVENS SA za třetí 
čtvrtletí a prvních devět měsíců 2012. 

V mil. EUR 
3. čtvrtletí 2011 3. čtvrtletí 2012 Změna v % 

Výnosy 43,7 47,9 9,7 % 

EBITDA 10,8 11,3 4,8 % 

Provozní zisk 8,6 8,4 -2,1 % 

Čistý zisk 5,5 8,6 56,8 % 

 

V mil. EUR 
9 měsíců 2011 9 měsíců 2012 Změna v % 

Výnosy 126,3 140,2 11,0 % 

EBITDA 26,0 28,9 10,8 % 

Provozní zisk 19,7 19,8 0,9 % 

Čistý zisk 16,3 17,7 8,8 % 
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Ondřej Kouřil        
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PEGAS NONWOVENS SA       
Tel.: +420 515 262 408       
GSM: +420 724 311 544       
okouril@pegas.cz        

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 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 téměř 440 pracovníků.  

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


