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OZNÁMENÍ 
 
 

PEGAS obdržel rozhodnutí o příslibu investičních pobídek  
 

ZNOJMO (20. ledna 2009) – PEGAS NONWOVENS SA („PEGAS“) oznamuje, že  
PEGAS - NS a.s., jedna z provozních společností skupiny PEGAS, obdržela rozhodnutí  
Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky o příslibu investičních pobídek na 
projekt nové výrobní linky. 
 
V rozhodnutí ze dne 12. ledna 2009 vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu České 
republiky společnosti PEGAS - NS a.s. souhlas s poskytnutím následujících investičních 
pobídek: 
 

• slevy na dani z příjmů po dobu deseti let, a  
• hmotné podpory vytváření pracovních míst na Znojemsku ve výši 200 tisíc Kč na 

jedno nově vytvořené pracovní místo. 
 
Celkový objem pobídek nesmí přesáhnout 30 % celkové hodnoty investičních nákladů. 
Současně celková výše veřejné podpory nesmí překročit částku 403,5 milionu Kč a 
komerční provoz musí být zahájen nejpozději do 3 let ode dne doručení rozhodnutí o 
příslibu investičních pobídek. Celkové náklady na projekt nové deváté výrobní linky 
nepřesáhnou 50 milionů EUR a realizace projektu bude záviset na vývoji tržních 
podmínek na trhu netkaných textilií.  
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PEGAS NONWOVENS SA 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.   


