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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

PEGAS NONWOVENS oznamuje zařazení egyptské výrobní 
linky do standardního komerčního provozu a potvrzuje 

aktualizovaný výhled hospodaření roku 2013 
 
LUCEMBURK/ZNOJMO, 16. ledna 2014 – PEGAS NONWOVENS (dále jen "PEGAS" 
nebo "Společnost") oznamuje zdárné ukončení zkušebního provozu egyptské 
výrobní linky. 
 
Nová výrobní linka v Egyptě úspěšně prošla náročným testovacím a kvalifikačním 
procesem a na počátku ledna přešla do standardního komerčního provozu. V průběhu roku 
2014 bude technologie nadále optimalizována s cílem dosažení maximální efektivity a 
produktivity.  
 
Dále Společnost oznamuje, že nemění svůj aktualizovaný výhled hospodaření roku 2013 a 
nadále očekává, že celoroční ukazatel EBITDA dosáhne hodnoty v rozmezí 37 až 39 
milionů EUR při vyloučení přecenění opčního akciového plánu na reálnou hodnotu. Také na 
úrovni investičních výdajů PEGAS neočekává překročení plánované úrovně 41 milionů EUR. 
Předběžné výsledky roku 2013 budou zveřejněny 20. března 2014. 
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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 
polyetylenu 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 více než 570 pracovníků.  

PEGAS NONWOVENS SA je veřejně obchodovanou společností na burzách v Praze a ve Varšavě. 


