
 

 

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 

 
 
 
 
 

REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 
 
 

 
PEGAS NONWOVENS uzavřel tříletý kontrakt v objemu 

více než 100 tisíc tun  
 

LUCEMBURK/ZNOJMO, 23. září 2011 – Společnost PEGAS NONWOVENS SA (dále jen 
"PEGAS" nebo "Společnost") oznamuje, že dne 22. září 2011 uzavřela s jedním ze svých 
významných zákazníků 3letý kontrakt pro roky 2011–2013 na dodávky netkaných textilií 
v celkovém objemu více než 100 tisíc tun a ve finanční hodnotě přesahující 200 milionů 
eur. 

„Jedním ze základních kritérií udržení se na špici v konkurenčním prostředí výrobců 
netkaných textilií je maximální snaha o uspokojení požadavků a očekávání zákazníků. 
Uzavřená smlouva potvrzuje, že Společnost je v tomto ohledu úspěšná. Kontrakt navíc 
časově velmi dobře koresponduje se spuštěním nové výrobní linky, kterou v současnosti 
uvádíme do provozu,“ sdělil František Řezáč, generální ředitel společnosti PEGAS 
NONWOVENS s.r.o., a člen představenstva PEGAS NONWOVENS SA. 
 
 
 
Kontakt pro investory: 
 
Ondřej Kouřil       Klára Klímová 
Manažer externího reportingu     poradkyně pro vztahy s investory 
 
PEGAS NONWOVENS      PEGAS NONWOVENS 
Tel.: +420 515 262 408      Tel.: +420 515 262 450 
GSM: +420 724 311 544      GSM: +420 602 244 838 
okouril@pegas.cz       kklimova@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 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 420 pracovníků.  

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

 


