
 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

PEGAS NONWOVENS SA dosáhl ukazatele  
EBITDA 14 milionů EUR  

 
ZNOJMO, 28. května 2009 – PEGAS NONWOVENS SA (dále jen „PEGAS“ nebo 
„Společnost”), přední evropský výrobce netkaných textilií, dosáhl v prvním 
čtvrtletí roku 2009 zisku před odpisy, úroky a zdaněním 14 milionů EUR.  
 
Provozní ziskovost Společnosti měřena ukazatelem EBITDA se meziročně zvýšila  
o 33,8 %, konsolidované výnosy dosáhly 35,7 milionu EUR, což je o 5,5 % méně ve 
srovnání s prvním čtvrtletím roku 2008. 
 
Provozní zisk (EBIT) činil v prvním čtvrtletí 2009 10,2 milionů EUR, což představuje 
meziroční nárůst o 59,3 %. Čistý zisk Společnosti dosáhl ve stejném období 6,8 milionu 
EUR a meziročně poklesl o 41,5 %, zejména z důvodu kurzových změn, jež neměly vliv 
na hotovostní pozici Společnosti. 
 
„Rok 2009 začal pro PEGAS velmi dobře. Dosažený výjimečný výsledek na provozní 
úrovni byl zapříčiněn třemi vlivy, jež pozitivně působily v náš prospěch. Jednalo se o  
dramatický pokles cen polymerů, výstupní ceny odrážející hladinu cenových indikátorů ve 
čtvrtém čtvrtletí minulého roku a vyprodání skladových zásob hotových výrobků z konce 
roku 2008. Pozitivní synergie těchto faktorů se již v následujících čtvrtletích neprojeví, 
nicméně očekáváme, že po zbytek roku udržíme výrobu i prodej na solidní úrovni, 
především díky silné poptávce po našich výrobcích. Hlavním cílem tak nadále zůstává 
dosažení dobrých celoročních výsledků a s takto silným začátkem roku očekáváme, že 
tento cíl splníme,“ sdělil František Řezáč, člen představenstva Společnosti a generální 
ředitel PEGAS NONWOVENS s.r.o. 
 
„Na základě výsledků hospodaření dosažených v minulém roce a s ohledem na výhled 
hospodaření v tomto roce se představenstvo Společnosti rozhodlo oznámit úmysl vyplatit 
našim akcionářům dividendu 8,3 milionu EUR, tj. 0,9 EUR na jednu akcii. Pokud 
nenastanou nepředvídatelné události, hodláme tuto dividendu vyplatit ve třetím čtvrtletí 
tohoto roku,“ dodal Aleš Gerža, člen představenstva Společnosti a finanční ředitel PEGAS 
NONWOVENS s.r.o. 
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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 zhruba 380 pracovníků.  

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


