
 

 
 
 

OZNÁMENÍ 
 

Zahájení stavebních prací v souvislosti s výstavbou  
nového výrobního provozu 

 
LUCEMBURK/ZNOJMO (12. srpna 2010) – Společnost PEGAS NONWOVENS SA 
(dále jen „PEGAS” nebo „Společnost”) oznamuje zahájení stavebních prací 
spojených s projektem výstavby nového výrobního provozu. 
 
Generálním dodavatelem stavebních prací je společnost PSG – International a.s., přední 
společnost v oboru stavebnictví působící v České republice i v zahraničí.  
 
Provoz nové, v pořadí již 9. výrobní linky bude  umístěn ve Znojmě – Příměticích. Výrobní 
linka bude produkovat materiály určené zejména pro sektor hygieny s možností výroby i 
pro jiné aplikace. Celkové investiční výdaje spojené s projektem nového provozu 
nepřesáhnou 50 milionů EUR. Nová výrobní linka umožní zvýšení roční výrobní kapacity 
Společnosti až o 20 tisíc tun (v závislosti na produktovém portfoliu) a Společnost 
předpokládá uvedení linky do provozu v druhé polovině roku 2011. 
 
„Projekt výstavby nového výrobního provozu probíhá dle plánovaného časového 
harmonogramu a uzavřením smlouvy na dodávku stavebních prací jsme udělali další 
významný krok v jeho realizaci,” sdělil František Řezáč, člen představenstva společnosti 
PEGAS NONWOVENS SA a generální ředitel PEGAS NONWOVENS s.r.o. 
 
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 kolem 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 

 

mailto:okouril@pegas.cz

