
 

 
TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
PEGAS NONWOVENS S.A. zvýšil výnosy za 

1. pololetí 2008 na 75,3 milionu EUR a oznamuje výplatu 
dividendy 

 
 
ZNOJMO (27. srpna 2008) – PEGAS NONWOVENS S.A. (dále jen „PEGAS“ nebo 
„Společnost“), druhý největší evropský výrobce netkaných textilií používaných zejména 
na trhu osobních hygienických produktů, oznamuje finanční výsledky za první pololetí 
roku 2008. 
 
Celkové konsolidované výnosy PEGASu vzrostly v první polovině roku 2008 na úroveň 
75,3 milionu EUR, což představuje v porovnání se stejným obdobím minulého roku 
nárůst o 24,1 %. Celkové výnosy za druhé čtvrtletí 2008 dosáhly 37,6 milionu EUR, tedy 
o 27,9 % více ve srovnání se stejným obdobím roku 2007. Nárůst výnosů byl způsoben 
efektivním využitím nově instalované výrobní linky i stávajících výrobních kapacit. 
 
Konsolidovaný čistý zisk Společnosti se navýšil v první polovině roku 2008 na 23,2 
milionu EUR z 2,7 milionu EUR v první polovině roku 2007. Klíčovou roli v tomto růstu 
sehrály zejména nerealizované kurzové zisky vyplývající z posílení české koruny vůči EUR 
a nižší úrokové náklady. Čistý zisk dosáhl ve druhém čtvrtletí 2008 částky 11,7 milionu 
EUR ve srovnání se ztrátou 231 tisíc EUR ve stejném období minulého roku. 
 
“S finančními výsledky za první pololetí roku 2008 jsme velmi spokojeni, opět se nám 
podařilo zvýšit objem výroby a ve shodě s naším očekáváním byl i nárůst výnosů, jenž 
meziročně představoval 24,1 %. Naopak, naše marže byly ovlivněny, zejména ve 
druhém čtvrtletí tohoto roku, silným kurzem české koruny a vyššími cenami elektrické 
energie. Společnost opět potvrdila  vynikající finanční výkonnost, jež je na trhu 
netkaných textilií jedinečná.”, uvedl Miloš Bogdan, generální ředitel PEGAS NONWOVENS 
s.r.o. a člen představenstva PEGAS NONWOVENS S.A. 
 
Představenstvo PEGAS NONWOVENS S.A. rozhodlo vyplatit dividendy v celkové sumě 
7 844 990 EUR, což představuje 0,85 EUR na akcii (pro celkový počet 9 229 400 akcií).  
Rozhodným den pro vznik nároku na dividendu (tj. dnem, na jehož konci jsou akcie 
s nárokem na dividendu registrovány na účtech vypořádacích systémů UNIVYCu nebo 
NDS) je 23. září 2008, výplata dividendy byla stanovena na 30. září 2008. Dividenda 
bude vyplacena z účtu emisního ážia společnosti PEGAS NONWOVENS S.A. a k výplatě 
není potřeba souhlasu valné hromady akcionářů.  
 
“Na základě rozhodnutí představenstva, které potvrdilo očekávanou výplatu dividendy, 
vyplatíme našim akcionářům dividendu v celkové výši 7,8 milionu. Dividenda je vyšší než 
v minulém roce a skutečnost, že bude probíhat krátce po poslední splátce 8. výrobní 
linky, potvrzuje naši schopnost vytvářet peněžní prostředky”, dodal Miloš Bogdan. 
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PEGAS NONWOVENS S.A. je holdingová společnost se sídlem v Lucemburku s provozními dceřinými 
společnostmi ve Znojmě a Bučovicích v České republice. PEGAS NONWOVENS je výrobcem netkaných textilií na 
bázi polyetylénu 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 384 pracovníků. 
 
PEGAS NONWOVENS S.A. je veřejně obchodovanou společností na burzách v Praze a ve Varšavě. 
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