
 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

PEGAS NONWOVENS SA zvýšil tržby za rok 2008  
na 142,8 milionu EUR 

 
ZNOJMO, 19. března 2009 – PEGAS NONWOVENS SA (dále jen „PEGAS“ nebo 
„Společnost”), přední evropský výrobce netkaných textilií, dosáhl dle 
předběžných výsledků v roce 2008 konsolidovaných výnosů ve výši  
142,8 milionu EUR.  
 
Výnosy Společnosti v roce 2008 vzrostly o 17,1 % především vlivem nárůstu objemu 
výroby firmy a s ním spojeného odbytu produktů Společnosti. Ve sledovaném období 
PEGAS zaznamenal také růst ukazatele EBITDA, který se zvýšil o 2,9 % na 39,5 milionu 
EUR.  
 
„V minulém roce jsme udrželi dobré hospodářské výsledky a vykázali jsme růst hlavních 
finančních ukazatelů Společnosti. V souladu se svou dlouhodobou strategií růstu jsme 
získali rozhodnutí od Ministerstva průmyslu a obchodu o příslibu investičních pobídek na 
již v pořadí devátou výrobní linku v České republice. PEGAS i za současných náročných 
podmínek na trhu těží ze své strategie zaměřené na technické inovace a uspokojování 
potřeb zákazníků, z koncentrace na stabilní trhy a ze své struktury nákladů, jež nám 
umožňují setrvávat na předním místě na trhu netkaných textilií v Evropě,“ sdělil František 
Řezáč, člen představenstva Společnosti a generální ředitel PEGAS NONWOVENS s.r.o. 
 
Společnost dosáhla v roce 2008 čistého zisku ve výši 14,9 milionu EUR. Důvodem 
meziročního poklesu čistého zisku byly zejména kurzové ztráty vyvolané meziročním 
oslabením české koruny vůči euru a vyšší odpisy. 
 
„Současná situace v prodeji indikuje, že celá naše kapacita bude v roce 2009 vyprodána 
včetně skladové zásoby vytvořené na konci minulého roku. Hospodaření bude ovlivněno 
nepříznivým konkurenčním prostředím v době sjednávání kontraktů s našimi zákazníky, 
jenž povede ke snížení ziskovosti. I přesto jsme přesvědčeni, že výsledky očekávané pro 
rok 2009 potvrdí silný fundament PEGASu a jeho stabilní pozici jednoho z lídrů na trhu 
netkaných textilií,“ 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 k produkci dětských plenek, výrobků dámské 
hygieny a výrobků využívaných v případě inkontinence. 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 383 pracovníků.  

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


