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REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 
 
 

Rozhodnutí představenstva PEGAS NONWOVENS SA  
o zahájení výstavby nového výrobního provozu 

 
LUCEMBURK/ ZNOJMO (4. března 2010) – PEGAS NONWOVENS SA (dále jen 
„PEGAS” nebo „Společnost”) oznamuje, že představenstvo Společnosti rozhodlo 
o zahájení výstavby nového výrobního provozu. Zároveň Společnost informuje, 
že v souvislosti s tímto rozhodnutím byla podepsána smlouva s generálním 
dodavatelem výrobní technologie, firmou Reifenhäuser REICOFIL GmbH & Co. 
KG. 
 
Investice do nové, v pořadí již 9. výrobní linky, bude realizována dceřinou společností 
PEGAS – NS a.s. a provoz bude  umístěn ve Znojmě – Příměticích. Výrobní linka typu 
REICOFIL 4 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.  
 
„Spuštění této linky potvrzuje strategii Společnosti investovat při rozšiřování svých 
kapacit do nejmodernějších technologií. Věříme, že nová linka, pro PEGAS doposud 
nejmodernější technologie, posílí naši pozici technologického lídra v oboru výroby 
netkaných textilií a otevře pro nás i pro naše zákazníky nové možnosti spolupráce, které 
spatřujeme v ještě výraznějším zaměření na ultralehké materiály, nové bikomponentní 
aplikace a další speciální materiály, jejichž komercializace je plánována v letech 2012 až 
2014,“ řekl František Řezáč, člen představenstva společnosti PEGAS NONWOVENS SA a 
generální ředitel PEGAS NONWOVENS s.r.o. 
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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. 


