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Pošesté v řadě  

LUCEMBURK/ZNOJMO, 13. listopadu 2013 – Společnost PEGAS NONWOVENS 
(dále jen "PEGAS" nebo "Společnost") získala ocenění "Excellence Award" od 
společnosti Procter & Gamble (NYSE: PG), největšího výrobce a prodejce 
spotřebního zboží na světě. Toto prestižní ocenění, které letos získalo 77 
nejlepších dodavatelů z celkového počtu 82 tisíc z celého světa, bylo 
Společnosti uděleno již pošesté v řadě. 
„Když jsme v roce 2008 poprvé obdrželi ocenění Excellence Award, věděli jsme, že se 
jedná o významný úspěch a že snaha o jeho obhajobu bude mimořádně obtížným 
úkolem. V tomto roce jsme tuto cenu získali již pošesté v řadě. Rozhodně ji však 
nevnímáme jako něco běžného, na co máme každým rokem automaticky nárok. Důvěra 
zákazníků se buduje velmi dlouhou dobu a její udržení vyžaduje každodenní úsilí a tvrdou 
práci. Proto jsme nadšeni, že se nám i letos podařilo toto ocenění obhájit. Podobný 
úspěch nemůže nikdy zevšednět a mohu garantovat, že my všichni v Pegasu budeme i 
nadále pracovat na tom, abychom našim zákazníkům poskytovali služby na té nejvyšší 
úrovni a byli tak pro ně důvěryhodným a spolehlivým obchodním partnerem,“ řekl 
František Řezáč, generální ředitel a člen představenstva PEGAS NONWOVENS SA. 
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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. 

 


