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PEGAS NONWOVENS dosáhl v prvním pololetí roku 2017 EBITDA ve výši 
20,7 milionu EUR 

LUCEMBURK/ZNOJMO (24. srpna 2017) – PEGAS NONWOVENS SA (dále jen „PEGAS” nebo 
„Společnost”), přední evropský výrobce netkaných textilií, dosáhl na základě 
neauditovaných výsledků v prvním pololetí roku 2017 celkových konsolidovaných výnosů 
111,7 milionu EUR, což představovalo meziroční nárůst o 4,7 %. 

Do meziročního růstu tržeb se promítl zejména nárůst cen polymerů, které od začátku roku 
vzrostly o více než 10 % a v současnosti se pohybují na úrovních, které byly naposledy 
zaznamenány před více než dvěma lety. 
 
EBITDA dosáhla v prvním pololetí roku 2017 hodnoty 20,7 milionu EUR, meziročně o 9,2 % 
méně. Meziroční pokles ukazatele EBITDA byl do značné míry způsoben zejména 
přenosovým mechanismem cen polymerů. Ceny polymerů od začátku roku významně 
vzrostly, přičemž se na maximálních úrovních držely celé druhé čtvrtletí. Vzhledem k 
časovému zpoždění se tyto ceny nestačily promítnout do výnosů. Současný vývoj cen 
polymerů naznačuje, že ceny prozatím kulminovaly a jejich mírný pokles by se měl pozitivně 
projevit ve výsledcích za třetí čtvrtletí. Vliv přecenění opčního akciového plánu v prvním 
pololetí 2017 představoval náklad ve výši 0,8 milionu EUR oproti nákladu ve výši 0,5 milionu 
EUR za první pololetí 2016. EBITDA upravená o vliv přecenění opčního akciového plánu tedy 
meziročně poklesla o 7,6 % na 21,6 milionu EUR. 
 
V první polovině roku 2017 činil provozní výsledek hospodaření (EBIT) 12,4 milionu EUR, o 
15,5 % méně než ve stejném období roku 2016. 
 
Čistý zisk dosáhl v prvním pololetí roku 2017 hodnoty 4,5 milionu EUR, což je meziročně o 
40,9 % méně zejména z titulu vykázaných nerealizovaných kurzových změn v porovnávaných 
obdobích. 

„Výsledky hospodaření za druhé čtvrtletí byly do značné míry ovlivněny vývojem cen 
polymerů. Po dlouhém období stability, které trvalo celý loňský rok, jsme od začátku 
letošního roku byli svědky poměrně výrazného růstu cen polymerů. To se vzhledem ke 
zpoždění přenosového mechanismu odrazilo i v našich výsledcích. Ukazatel provozního 
hospodaření, EBITDA, ve druhém čtvrtletí dosáhl výše 9,5 milionu EUR, resp. 10,1 milionu EUR 
bez zohlednění vlivu přecenění opčního akciového programu. V tuto chvíli se zdá, že ceny 
polymerů dosáhly vrcholu a lehce oslabily, což by mělo podpořit naše výsledky v následujícím 
čtvrtletí.  

Jelikož ceny polymerů nedokážeme ovlivnit, soustředili jsme své úsilí na oblasti, ve kterých 
můžeme dosáhnout zlepšení. Ve druhém čtvrtletí jsme tak vyrobili rekordních více než 27 tisíc 
tun. K tomu přispěla i nově spuštěná výrobní linka ve Znojmě, kterou se nám podařilo spustit 
s mírným předstihem. Linka v tuto chvíli běží už v plném komerčním režimu a očekáváme, že v 
letošním roce vyrobí necelých 5 tisíc tun hotových výrobků.  
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V souladu s naším časovým harmonogramem pokračuje i projekt v Jižní Africe. V červenci 
jsme uzavřeli smlouvu o koupi pozemku pro výstavbu nového závodu a začátkem srpna jsme 
pro tento závod objednali novou linku. Očekáváme, že s výstavbou začneme letos v 
posledním čtvrtletí a začátkem roku 2019 začneme dodávat komerční výrobky našim 
zákazníkům. Novým projektem jsme nadšeni a těšíme se na vstup na nový rychle rostoucí trh. 

Závěrem bych rád zmínil, že valná hromada schválila návrh představenstva vyplatit dividendu 
ve výši 1,30 EUR na akcii. Pevně věřím, že naši akcionáři toto rozhodnutí ocení.“ sdělil 
František Řezáč, generální ředitel a člen představenstva společnosti PEGAS NONWOVENS SA. 
 

 
Konsolidované hospodářské výsledky společnosti PEGAS NONWOVENS SA  
za první pololetí a druhé čtvrtletí roku 2017. 
 

 

1. pololetí 2016 1. pololetí 2017 Změna v % 

Výnosy 106,7 111,7 4,7 % 

EBITDA 22,8 20,7 -9,2 % 

Provozní zisk 14,7 12,4 -15,5 % 

Čistý zisk 7,5 4,5 -40,9 % 

V mil. EUR 

 

 

2. čtvrtletí 2016 2. čtvrtletí 2017 Změna v % 

Výnosy 51,6 56,0 8,5 % 

EBITDA 11,2 9,5 -15,6 % 

Provozní zisk 7,2 5,3 -26,1 % 

Čistý zisk 7,1 0,8 -88,7 % 

V mil. EUR 

 
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. 


