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PEGAS NONWOVENS dosáhl v roce 2017 EBITDA ve výši 44,7 milionu EUR 

PRAHA/ZNOJMO (22. března 2018) – PEGAS NONWOVENS a.s. (dále jen „PEGAS” nebo 
„Společnost”), přední evropský výrobce netkaných textilií, dosáhl na základě 
neauditovaných výsledků v roce 2017 celkových konsolidovaných výnosů 220,8 milionu 
EUR. 

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017 dosáhly konsolidované výnosy 53,4 milionu EUR, což 
představuje meziroční nárůst o 10,0 %. Nárůst tržeb souvisel s růstem objemu prodeje 
z důvodu spuštění nové výrobní kapacity. Pozitivně na tržby působil také vývoj cen polymerů, 
které oproti předchozímu roku vzrostly v průměru o více než 10 %.  

Ukazatel EBITDA dosáhl v roce 2017 výše 44,7 milionu EUR, o 4,3 % meziročně méně. 
Dosaženým výsledkem společnost splnila cíl, který si stanovila v rozpětí 43,0 – 50,0 milionu 
EUR. Meziroční pokles ukazatele EBITDA souvisel ve značné míře s přeceněním akciového 
opčního programu a s jeho akcelerací v souvislosti se změnou v ovládání Společnosti. EBITDA 
očištěná o vliv přecenění akciového opčního programu a dalších jednorázových položek 
dosáhla výše 47,8 milionů EUR. 

Ve čtvrtém čtvrtletí 2017 činila výše ukazatele EBITDA 13,7 milionu EUR, meziročně o 8,7 % 
více. Meziroční nárůst souvisel převážně s dopadem přecenění akciového opčního programu. 

Provozní výsledek hospodaření (EBIT) činil v roce 2017 27,3 milionu EUR, o 10,8 % méně ve 
srovnání s rokem 2016. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017 dosáhl provozní výsledek 9,0 milionu 
EUR, meziročně o 5,9 % více. 

Čistý zisk dosáhl za celý rok 2017 výše 8,7 milionu EUR, meziročně o 38,3 % méně. Pokles 
čistého zisku byl způsoben kombinací výše zmíněných faktorů jako je nižší EBITDA, vyšší 
odpisy, resp. vyšší nerealizované kurzové změny v porovnávaných obdobích. 

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017 zaznamenala Společnost čistý zisk ve výši 3,5 milionu EUR. 

„Výroba za čtvrté čtvrtletí dosáhla bezmála 29 tisíc tun a byla tak hlavním důvodem toho, že 
čtvrté čtvrtletí bylo z pohledu provozního hospodaření nejsilnější z celého roku. Kvartální 
EBITDA ve výši 13,7 milionu EUR představuje jeden z našich nejlepších čtvrtletních výsledků. 
Celoroční EBITDA dosáhla 44,7 milionu EUR a tak se nám podařilo naplnit náš cíl stanovený 
v rozmezí 43 – 50 milionů EUR. Po očištění o jednorázové vlivy činila EBITDA 47,8 milionu 
EUR, což je hodnota, která se blíží hodnotě z loňského roku. Opět tak můžu konstatovat, že z 
finančního hlediska byl rok 2017 úspěšný.  

Významným momentem loňského roku byla i zásadní změna akcionářské struktury. Skupina 
R2G v rámci dobrovolné nabídky převzetí získala téměř 90% podíl ve společnosti a stala se 
majoritním akcionářem. Konsolidace akcionářské struktury nám umožnila uskutečnit dlouho 
plánované korporátní změny. Na prosincové mimořádné valné hromadě byl schválen přesun 
sídla holdingové společnosti z Lucemburska do České republiky s cílem zjednodušit a 
zracionalizovat naši organizační a nákladovou strukturu. S tímto krokem souvisela i změna ve 
struktuře orgánů společnosti. Byla ustanovena dozorčí rada a do představenstva PEGAS byli 
nominováni zástupci R2G. Kromě těchto změn, které proběhly na přelomu roku, nesmím 
zapomenout zmínit i náš odchod z Varšavské burzy, který jsme dokončili v září 2017. 
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V současnosti jsme tedy obchodováni výhradně na Burze cenných papírů v Praze.  

V roce 2017 jsme také výrazně pokročili v přípravě, resp. realizaci strategických projektů. 
Klíčovým bylo spuštění nové linky typu Compact v závodě ve Znojmě-Příměticích. Jsem proto 
velmi rád, že se nám linku podařilo uvést do komerčního provozu s mírným předstihem a že 
se významně podílela na dobrých výrobních výsledcích v druhé polovině roku.  

Další velkou výzvu pro nás představuje dokončení projektu v Jihoafrické republice. V roce 
2017 jsme uzavřeli smlouvu na koupi pozemku, objednali novou výrobní linku, dokončili 
obchodní jednání ohledně dodávek z nového závodu a získali stavební povolení pro náš 
závod. V tuto chvíli vedeme jednání s hlavním dodavatelem stavebních prací. 

Strategicky velmi významným projektem je instalace semikomerční linky, kterou jsme 
objednali pro závod ve Znojmě-Příměticích. Tato linka je založena na zcela nové technologii, 
která nám v případě úspěchu může nabídnout výjimečnou příležitost pro vývoj 
a komercializaci nových produktů, resp. diverzifikaci našeho výrobkového portfolia. Linku 
plánujeme uvést do provozu ve čtvrtém čtvrtletí příštího roku. 

V tomto roce se samozřejmě zaměříme i na další optimalizaci provozně-výrobních parametrů, 
zdokonalení stávajících a vývoj nových produktů, resp. na projekty zlepšování kvality s cílem 
uspokojit potřeby našich zákazníků. Jejich důvěra pro nás vždy bude klíčová a jsem proto rád, 
že se nám v rámci vyjednávání podařilo opět vyprodat celou výrobní kapacitu.    

Nárůst objemu výroby a očekávaného prodeje nás vedou k navýšení našeho výhledu pro 
ukazatel EBITDA, který jsme pro rok 2018 stanovili v rozmezí 1,22 až 1,38 miliardy Kč. Dále 
plánujeme, že celkové investiční výdaje nepřesáhnou úroveň 1,05 miliardy Kč. 

Věřím, že naše cíle pro rok 2018 naplníme,“ sdělil František Řezáč, generální ředitel a člen 
představenstva společnosti PEGAS NONWOVENS a.s. 
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Konsolidované hospodářské výsledky společnosti PEGAS NONWOVENS a.s.  
za rok 2017 a čtvrté čtvrtletí roku 2017. 

 
2016 2017 Změna v % 

Výnosy 206,3 220,8 7,0% 

EBITDA 46,7 44,7 -4,3% 

Provozní zisk 30,6 27,3 -10,8% 

Čistý zisk 14,1 8,7 -38,3% 

V mil. EUR 

 
4. čtvrtletí 2016 4. čtvrtletí 2017 Změna v % 

Výnosy 48,6 53,4 10,0% 

EBITDA 12,6 13,7 8,7% 

Provozní zisk 8,5 9,0 5,9% 

Čistý zisk 1,1 3,5 233,5% 

V mil. EUR 
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