
 

 
 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
 

Společnost PEGAS NONWOVENS SA dosáhla ve třetím 
čtvrtletí 2010 ukazatele EBITDA ve výši  

9,2 milionu EUR  
 

LUCEMBURK/ZNOJMO (25. listopadu 2010) – PEGAS NONWOVENS SA (dále jen 
„PEGAS” nebo „Společnost”), přední evropský výrobce netkaných textilií, dosáhl 
na základě konsolidovaných neauditovaných výsledků ve třetím čtvrtletí roku 
2010 celkových výnosů 40,5 milionu EUR. 
 
Konsolidované výnosy se ve třetím čtvrtletí 2010 meziročně zvýšily o 34,6 %. Klíčovou 
roli ve vývoji výnosů sehrál razantní růst cenových indexů polymerů, jejichž průměrné 
hodnoty za dané období meziročně vzrostly téměř o 50 %. 
 
Provozní ziskovost před odpisy, úroky a zdaněním měřena ukazatelem EBITDA vzrostla 
ve třetím čtvrtletí tohoto roku v porovnání se třetím čtvrtletím 2009 o 9,6 % na  
9,2 milionu EUR. Za solidním ukazatelem EBITDA dosaženým v tomto čtvrtletí stojí silná 
výroba, dobré prodejní výsledky a minimální dopad ze zpoždění mechanismu přenesení 
cen. 
 
Ve třetím čtvrtletí roku 2010 provozní zisk meziročně vzrostl o 19 % na 5,1 milionů EUR. 
Čistý zisk Společnosti dosáhl ve stejném období 8,2 milionu EUR, což je meziročně o  
36,6 % více.  
 
„Ve třetím čtvrtletí tohoto roku jsme dosáhli velmi dobrého ukazatele EBITDA ve výši  
9,2 milionu EUR. Dosažený hospodářský výsledek nebyl, zejména oproti druhému 
čtvrtletí, významně ovlivněn vývojem cen polymerů. Ceny vstupních materiálů se po 
výrazném růstu v prvním pololetí letošního roku stabilizovaly a od srpna došlo k jejich 
mírnému poklesu. Vzhledem k této skutečnosti a na základě výsledků dosažených od 
počátku letošního roku nadále věříme, že se nám podaří dosáhnout celoročního výhledu 
hospodaření. 
 
Za významnou událost z nedávné doby považujeme udělení prestižního ocenění „Supplier 
of the Year“ od společnosti Procter & Gamble, které obdrželo šest nejlepších dodavatelů z 
celkového počtu více než 80 000 z celého světa. Toto ocenění potvrzuje silnou pozici 
Společnosti na trhu netkaných textilií a zároveň umocňuje závazek poskytovat i do 
budoucna služby na takové úrovni, abychom naplnili vysoká očekávání našich zákazníků. 
Věříme, že vedle tohoto úspěchu naši akcionáři ocenili také dividendu ve výši téměř  
8,8 mil. EUR, jenž byla vyplacena na konci října a která jim umožnila participovat na 
stabilně dobrých výsledcích Společnosti,” sdělil František Řezáč, člen představenstva 
společnosti PEGAS NONWOVENS SA a generální ředitel PEGAS NONWOVENS s.r.o. 

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. 
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Kontakt pro investory: 
 
Ondřej Kouřil       Klára Klímová 
Manažer externího reportingu     poradkyně pro vztahy s investory 
 
PEGAS NONWOVENS      PEGAS NONWOVENS 
Tel.: +420 515 262 408      Tel.: +420 515 262 450 
GSM: +420 724 311 544      GSM: +420 602 244 838 
okouril@pegas.cz       kklimova@pegas.cz

 

PEGAS NONWOVENS SA, société anonyme, je holdingová společnost se sídlem v Lucembursku 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 381 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. 
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