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KOMUNIKAT PRASOWY 
 

PEGAS NONWOVENS informuje o uruchomieniu regularnej 
produkcji przemysłowej na linii produkcyjnej w Egipcie, 

oraz podtrzymuje zaktualizowaną prognozę wyników 
finansowych za 2013 r. 

 
LUKSEMBURG/ZNOJMO, 16 stycznia 2014 r. – PEGAS NONWOVENS ("PEGAS", 
"Spółka") informuje o pomyślnym zakończeniu ruchu próbnego linii produkcyjnej 
w Egipcie. 
 
Nowa linia produkcyjna w Egipcie z powodzeniem przeszła rygorystyczne procedury 
testowe i kwalifikacyjne, i z początkiem stycznia uruchomiono na niej regularną produkcję 
przemysłową. W 2014 r. planowana jest dalsza optymalizacja technologii w celu 
osiągnięcia maksymalnej efektywności i wydajności procesu produkcji.  
 
Dodatkowo Spółka nie zapowiada zmiany aktualnej prognozy wyników finansowych za 
2013 r., podtrzymując swoje przewidywania dotyczące zysku EBITDA na poziomie 37–39 
mln EUR, po wyłączeniu aktualizacji wartości programu opcji na akcje do wartości 
godziwej. PEGAS nie przewiduje również, aby nakłady inwestycyjne przekroczyły 
zakładany poziom 41 mln EUR. Wstępna informacja o wynikach finansowych za 2013 r. 
ukaże się 20 marca 2014 r. 
 
 
 
 
Dane kontaktowe dla inwestorów i mediów: 
 
Ondřej Kouřil        
Kierownik sprawozdawczości zewnętrznej      
 
PEGAS NONWOVENS       
Nr tel.: +420 515 262 408       
Nr tel. kom.: +420 724 311 544       
okouril@pegas.cz        

 

PEGAS NONWOVENS S.A., société anonyme, to spółka holdingowa z siedzibą w Luksemburgu, posiadająca spółki 
operacyjne w Czechach w miejscowościach Znojmo i Bučovice. PEGAS NONWOVENS jest producentem włóknin 
polipropylenowych i polietylenowych dla sektora artykułów higienicznych, a także dla sektorów przemysłowego, 
budowlanego, rolniczego i medycznego oraz innych specjalistycznych gałęzi przemysłu. Produkowane przez 
Spółkę włókniny są wykorzystywane przede wszystkim do produkcji pieluszek dziecięcych, kobiecych artykułów 
higienicznych oraz środków higienicznych dla osób dorosłych cierpiących na inkontynencję. Spółka aktywnie 
opracowuje nowe produkty, na które istnieje popyt na rynku, dzięki czemu utrzymuje pozycję technologicznego 
lidera na europejskim rynku włóknin. Obecnie PEGAS NONWOVENS zatrudnia ponad 570 osób.  

Akcje PEGAS NONWOVENS S.A. notowane są na giełdach papierów wartościowych w Pradze i w Warszawie. 


