
 

 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
 

Společnost PEGAS NONWOVENS SA dosáhla ukazatele 
EBITDA ve výši 8,8 milionu EUR  

 
LUCEMBURK/ZNOJMO (20. května 2010) – PEGAS NONWOVENS SA (dále jen 
„PEGAS” nebo „Společnost”), přední evropský výrobce netkaných textilií, dosáhl 
na základě konsolidovaných neauditovaných výsledků v prvním čtvrtletí 2010 
ukazatele EBITDA ve výši 8,8 milionu EUR. 
 
Konsolidované výnosy dosáhly 34,4 milionu EUR, což je o 3,5 % méně ve srovnání 
s prvním čtvrtletím roku 2009. Meziroční pokles výnosů byl způsoben primárně nižšími 
prodanými objemy v tunách, kdy se na počátku roku 2009 vyprodávaly skladové zásoby 
z konce roku 2008. Provozní ziskovost před odpisy, úroky a zdaněním měřena 
ukazatelem EBITDA činila v prvním čtvrtletí roku 2010 8,8 milionu EUR a poklesla tak 
oproti předchozímu roku o 37,0 %. Meziroční srovnání bylo ovlivněno mimořádně 
vysokou hodnotou ukazatele EBITDA v prvním čtvrtletí roku 2009, kdy Společnost těžila  
z poklesu cen polymerů, vysokých odbytových cen a z vyprodání skladových zásob. 
Provozní zisk (EBIT) činil v první čtvrtletí tohoto roku 4,8 milionu EUR, což představuje 
meziroční pokles o 53,3 %. Čistý zisk Společnosti meziročně vzrostl o 13,0 % na 
7,7 milionu EUR, neboť kurzové zisky a nízké úrokové náklady kompenzovaly výše 
zmíněný pokles provozního zisku. 
 
 „V prvním čtvrtletí roku jsme dosáhli solidních výsledků na úrovni ukazatele EBITDA, 
jenž dosáhl hodnoty 8,8 milionů EUR a to díky silné produkci, dobrým prodejním 
výsledkům a při minimálních dopadech z externích vlivů či jednorázových položek. 
Výsledky hospodaření za první čtvrtletí tak jsou v souladu se zveřejněným výhledem na 
celý rok 2010. Vzhledem k výrazně rostoucím cenám polymerů, jež negativně ovlivňují 
hospodaření Společnosti ve druhém čtvrtletí, zůstává nadále hlavním cílem Společnosti 
dosažení celoročního výhledu. 

Významnou událostí prvního čtvrtletí bylo rozhodnutí o výstavbě nového výrobního 
provozu ve Znojmě – Příměticích. Věříme, že tato investice posílí pozici technologického 
lídra v našem oboru a Společnost již započala s financováním této expanze,” 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 PEGAS NONWOVENS   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 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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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. 
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