
 
 

 

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 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

PEGAS NONWOVENS zvýšil EBITDA o 22,4 % na 
rekordních 47,2 milionu EUR 

LUCEMBURK/ZNOJMO (19. března 2015) – PEGAS NONWOVENS SA (dále jen 
„PEGAS” nebo „Společnost”), přední evropský výrobce netkaných textilií, dosáhl 
na základě předběžných neauditovaných výsledků v roce 2014 celkových 
konsolidovaných výnosů 230,5 milionu EUR, tj. o 15,7 % více než v roce 2013. 

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2014 dosáhly konsolidované výnosy 58,8 milionu EUR, což 
představuje meziroční nárůst o 10,4 %. Meziroční růst výnosů byl způsoben vyššími 
prodeji hotových výrobků díky produkci z nové výrobní linky v Egyptě a dále pak mírným 
nárůstem cen polymerů, jejichž ceny kulminovaly ve třetím čtvrtletí a byly tedy z velké 
části reflektovány ještě ve čtvrtletí čtvrtém z důvodu zpoždění v  mechanismu přenesení 
cen vstupů.  
 
Ukazatel EBITDA dosáhl v roce 2014 výše 47,2 milionu EUR, o 22,4 % meziročně více. 
Dosaženým výsledkem Společnost mírně překonala horní hranici rozpětí, které si 
stanovila jako 12-22 % z hodnoty EBITDA za předchozí rok. Rozhodující měrou k tomuto 
růstu přispěla produkce z výrobního závodu v Egyptě, který byl po celý rok 2014 v plném 
komerčním provozu. Pozitivně působil i nárůst prodejů technologicky vyspělých 
materiálů. Společnost nadále benefitovala z nízkého kurzu české koruny vůči EUR. 
Posílení dolaru vůči EUR se v meziročním srovnání projevilo zatím nevýznamně vzhledem 
k tomu, že k posílení došlo zejména až v posledním čtvrtletí roku. Negativní vliv měl v 
celoročním srovnání mechanismus přenesení cen vstupních materiálů. Tento vliv byl ve 
větší míře kompenzován až ve čtvrtém čtvrtletí, kdy došlo k poměrně významnému 
poklesu nákupních cen polymerů. Také v roce 2014 byl vzhledem k rostoucí ceně akcií 
Společnosti výsledek zatížen přeceněním opčního akciového plánu na reálnou hodnotu, 
tento negativní vliv však byl v meziročním srovnání menší.  
 
Ve čtvrtém čtvrtletí 2014 činila výše ukazatele EBITDA 13,2 milionu EUR, meziročně o 
23,8 % více. Nejdůležitějším faktorem, který stál za tímto nárůstem, byl mechanismus 
přenesení cen vstupních materiálů, kde vzhledem ke zpoždění přenosu do cen 
fakturovaných zákazníkům Společnost profitovala z klesajících nákupních cen polymerů. 
Z dalších pozitivních vlivů můžeme zmínit vyšší výrobu v České republice i Egyptě v 
porovnání se srovnatelným obdobím v předchozím roce, menší dopad přecenění opčního 
plánu oproti 4. čtvrtletí 2013 a příznivě působil i slabší kurz koruny vůči EUR.  
 
EBITDA marže dosáhla v roce 2014 hodnoty 20,5 %, což je o 1,1 procentního bodu více 
ve srovnání s rokem 2013. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2014 činila EBITDA marže 22,4 %, 
meziročně o 2,4 procentního bodu více. 
 
„Uplynulý rok byl z pohledu společnosti PEGAS vydařený v několika ohledech. Za největší 
úspěch považuji skutečnost, že naše výrobní linka v Egyptě po celý rok fungovala bez 
problémů a ve velké míře tak přispěla k celkově velmi dobrým hospodářským výsledkům. 
Ukazatel EBITDA dosáhl 47,2 milionu EUR, což představuje nejvyšší hodnotu v naší 
historii. Jako další nesporný úspěch, který svědčí o důvěře investorů v naši Společnost, 
vnímám příznivě přijatou emisi dluhopisů, jež je pro nás do budoucna důležitým příslibem 
diverzifikace a flexibility externích zdrojů financování. V neposlední řadě mě nesmírně 
potěšilo, že jsme po dvou letech opět obdrželi prestižní cenu Partner roku od našeho 
významného zákazníka, společnosti Procter & Gamble.  
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V roce 2015 se budeme snažit navázat na úspěchy z loňského roku. Naše výrobní 
kapacity jsou opět vyprodány, a proto se nadále můžeme soustředit na zlepšování 
efektivity výroby a na vývoj nových technologicky vyspělých produktů. Na základě 
stávajících očekávání pro tento rok Společnost zvyšuje výhled pro ukazatel EBITDA na 
44,0 až 48,5 milionu EUR.  
 
V roce 2015 bychom dále chtěli využít příznivých podmínek na finančních trzích a 
refinancovat stávající bankovní dluh. Na základě výsledku refinancování bude 
představenstvo Společnosti zvažovat realizaci zmocnění k zpětnému odkupu akcií 
udělené valnou hromadou v roce 2011 a doporučení k jeho případnému prodloužení.  
 
Závěrem bych chtěl poděkovat našim akcionářům za důvěru a podporu, kterou nám 
projevovali v minulém roce. Věřím, že i letos naše akcionáře potěšíme dobrými výsledky, 
a doufám, že spokojeni budou i s dividendou, kterou představenstvo v souladu s 
progresivní dividendovou politikou plánuje navrhnout ve výši 1,15 EUR na akcii,“ sdělil 
František Řezáč, generální ředitel a člen představenstva společnosti PEGAS NONWOVENS 
SA. 
 
Předběžné konsolidované hospodářské výsledky společnosti PEGAS NONWOVENS SA  
za čtvrté čtvrtletí a rok 2014. 

V mil. EUR 
4. čtvrtletí 2013 4. čtvrtletí 2014 Změna v % 

Výnosy 53,2 58,8 10,4 % 

EBITDA 10,6 13,2 23,8 % 

Provozní zisk 6,9 9,2 34,9 % 

Čistý zisk -7,6 7,6 n/a 

V mil. EUR 
        2013            2014 Změna v % 

Výnosy 199,2 230,5 15,7 % 

EBITDA 38,6 47,2 22,4 % 

Provozní zisk 25,5 32,2 26,3 % 

Čistý zisk 1,4 27,1 1 820,3 % 
 
Kontakt pro investory a média: 
 
Jan Židek        
Manažer externího reportingu      
 
PEGAS NONWOVENS       
Tel.: +420 515 262 408       
GSM: +420 727 964 218       
jzidek@pegas.cz        
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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 a v 6th of October City v Egyptě. 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 přibližně 570 pracovníků.  

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


