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PEGAS NONWOVENS získal již podruhé v řadě prestižní 
ocenění “Excellence Award” od  

Procter & Gamble 
 

LUCEMBURK/ ZNOJMO (30. listopadu 2009) – PEGAS NONWOVENS (“Společnost”) 
získal ocenění “Excellence Award” pro dodavatele dlouhodobě poskytující služby na 
vysoké úrovni od společnosti Procter & Gamble, jednoho z nejvýznamnějších výrobců a 
prodejců spotřebního zboží na světě. Toto prestižní ocenění bylo Společnosti uděleno již 
podruhé v řadě. 

„Je pro nás velkou ctí, že jsme dosáhli i v tomto roce takového významného ocenění a 
byli tak mezi 55 oceněnými z celkového počtu 80.000 dodavatelů. Toto ocenění vnímáme 
samozřejmě i jako velký závazek do budoucnosti spočívající v poskytování kvalitních 
služeb našim zákazníkům či dokonce v jejich zlepšování,“ řekl František Řezáč, generální 
ředitel společnosti PEGAS NONWOVENS s.r.o. a člen představenstva PEGAS  
NONWOVENS SA. 
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Tel.: +420 233 014 040      Tel.: +420 515 262 450 
GSM: +420 777 130 788      GSM: +420 602 244 838 
 
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 polyethylenu 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 zhruba 380 pracovníků. 
 
PEGAS NONWOVENS SA je veřejně obchodovanou společností na burzách v Praze a ve Varšavě. 

PEGAS NONWOVENS SA (société anonyme) je zapsán v rejstříku obchodu a společností R.C.S. v Lucembursku pod číslem B 
112.044. Sídlo společnosti je 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Lucembursko. 

Registrován u Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) v Lucemburku pod číslem E-0043 

 


