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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Společnost PEGAS NONWOVENS významně zvýšila 
ukazatel EBITDA díky nové výrobní lince 

LUCEMBURK/ZNOJMO (24. května 2012) – PEGAS NONWOVENS SA (dále jen 
„PEGAS” nebo „Společnost”), přední evropský výrobce netkaných textilií, dosáhl 
na základě neauditovaných výsledků za první čtvrtletí 2012 celkových 
konsolidovaných výnosů 44,3 milionu EUR, o 8,0 % více než ve stejném období 
roku 2011. 

Meziroční růst výnosů byl způsoben vyšším objemem prodané produkce díky nové 
výrobní lince, jež byla uvedena do provozu v druhé polovině roku 2011. Ceny polymerů 
naopak meziročně mírně poklesly, a to zhruba o 5 %.  

Provozní ziskovost před odpisy, úroky a zdaněním, měřena ukazatelem EBITDA, činila  
9,5 milionu EUR, což je o 15,0 % meziročně více. Meziročního nárůstu ukazatele EBITDA 
bylo dosaženo zejména díky přínosu nové výrobní linky. Zatímco první čtvrtletí minulého 
roku bylo negativně ovlivněno zpožděním v přenesení cen vstupních materiálů do cen 
hotových výrobků, vliv tohoto mechanismu v prvním čtvrtletí roku letošního byl mírně 
pozitivní. Meziroční srovnání bylo naopak negativně ovlivněno vyšším počtem dní 
pravidelných odstávek v prvních třech měsících tohoto roku a změnou stavu zásob 
hotových výrobků.  

Provozní zisk Společnosti v prvním čtvrtletí tohoto roku vzrostl o 4,3 % na 6,4 milionu 
EUR. Na výši provozního výsledku se pozitivně podílel růst ukazatele EBITDA, vyšší 
úroveň odpisů ho naopak snížila.  

Čistý zisk dosáhl za první čtvrtletí roku 2012 8,7 milionu EUR, meziročně o 36,4 % více,  
a to na základě vyššího ukazatele EBITDA a vyšších nerealizovaných kurzových zisků. 

„V prvním čtvrtletí tohoto roku se do našich výsledků významně promítl výstup z nové 
výrobní linky uvedené do provozu v druhé polovině loňského roku. Produkce nové linky 
přispěla k meziročnímu zvýšení výnosů Společnosti o 8 % na 44,3 milionu EUR a ke 
zvýšení ukazatele EBITDA o 15 % na 9,5 milionu EUR. Dosažené výsledky jsou v souladu 
s naším očekáváním.  

V prvních měsících roku jsme zaznamenali opětovný významný nárůst cen polymerů, 
jenž bude mít negativní vliv na provozní ziskovost druhého čtvrtletí. Ačkoliv nelze 
budoucí vývoj cen polymerů odhadnout, pozorujeme v současné době na trhu náznaky 
stabilizace a pevně věříme, že se nám podaří nepříznivý dopad tohoto externího faktoru v 
průběhu roku alespoň z části eliminovat. Náš zveřejněný výhled hospodaření na tento rok 
proto neměníme. 
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V následujících měsících chceme soustředit naše síly a zdroje na zajištění bezproblémové 
výstavby našeho výrobního závodu v Egyptě. Na provozní úrovni v České republice pak 
budeme pracovat na optimalizaci provozu nejnovější výrobní linky a dokončení prodeje 
zbývající výrobní kapacity tohoto roku,” sdělil František Řezáč, člen představenstva 
společnosti PEGAS NONWOVENS SA a generální ředitel PEGAS NONWOVENS s.r.o. 
 
 
 
Konsolidované hospodářské výsledky společnosti PEGAS NONWOVENS SA  
za první čtvrtletí 2012. 
 

V mil. EUR 
1. čtvrtletí 2011 1. čtvrtletí 2012 Změna v % 

Výnosy 41,0 44,3 8,0 % 

EBITDA 8,3 9,5 15,0 % 

Provozní zisk 6,1 6,4 4,3 % 

Čistý zisk 6,4 8,7 36,4 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt pro investory a média: 
 
Ondřej Kouřil        
Manažer externího reportingu      
 
PEGAS NONWOVENS       
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 více než 420 pracovníků.  

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

 


