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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

PEGAS NONWOVENS SA zvýšil tržby za prvních devět 
měsíců roku 2008 na 110,8 milionu EUR 

 
ZNOJMO (27. listopadu 2008) – PEGAS NONWOVENS SA (dále jen „PEGAS“ nebo 
„Společnost”), přední evropský výrobce netkaných textilií používaných zejména na trhu 
osobních hygienických produktů, zvýšil  své konsolidované výnosy v prvních devíti 
měsících roku 2008 na 110,8 milionu EUR.  
 
Meziroční nárůst výnosů o 22,1 % je důsledkem vyššího objemu výroby a meziročního 
nárůstu cen surovin, jenž se promítl do koncových cen výrobků Společnosti. EBITDA 
dosáhla ve třech čtvrtletí roku 2008 výše 30,4 milionu EUR a vzrostla tak o 0,8 % 
v porovnání s loňským rokem. 
 
Čistý zisk se meziročně zvýšil v tomto období o 88 % na 23,5 milionu EUR. Důvodem 
nárůstu čistého zisku byly zejména nerealizované kurzové zisky díky posilování české 
koruny vůči Euru a nižší úroky. 
 
„S výsledky hospodaření, kterých jsme dosáhli za prvních devět měsíců roku 2008, jsme 
velmi spokojeni. Společnost potvrdila výbornou finanční výkonnost a stabilitu a také svoji 
silnou pozici na trhu netkaných textilií v Evropě. To vše navzdory externím vlivům, 
kterými byly silný kurz české koruny, volatilita na trhu polymerů a slabší než očekávaná 
poptávka po technických materiálech,“ sdělil František Řezáč, člen představenstva 
Společnosti a generální ředitel PEGAS NONWOVENS s.r.o.  
 
„K 30. září 2008 jsme vyplatili našim akcionářům dividendu ve výši téměř 8 milionu EUR. 
PEGAS prokázal výbornou schopnost průběžně vytvářet vlastní finanční zdroje a udržel 
stabilní úrovně čistého dluhu v porovnání s obdobím před výplatou dividendy. 
 
Naším hlavním úkolem pro nejbližší období je zejména zajištění odbytu na rok 2009, jeho 
optimální rozložení do jednotlivých měsíců a úspěšné dokončení rozpracovaných projektů 
technického rozvoje,“ dodal František Řezáč. 
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PEGAS NONWOVENS SA, société anonyme, sídlem L-2320 Luxembourg, 68-70, Boulevard de la Pétrusse, 
registrovaná u R.C.S Luxembourg B 112 044, je holdingová společnost se sídlem v Lucemburku 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 389 pracovníků.  

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


