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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Společnost PEGAS NONWOVENS zvýšila tržby i ukazatel 
EBITDA díky výborným výsledkům v oblasti prodeje 

LUCEMBURK/ZNOJMO (23. května 2013) – PEGAS NONWOVENS SA (dále jen 
„PEGAS” nebo „Společnost”), přední evropský výrobce netkaných textilií, dosáhl 
na základě neauditovaných výsledků za první čtvrtletí 2013 celkových 
konsolidovaných výnosů 49,9 milionu EUR, o 12,7 % více než ve stejném období 
roku 2012. 

Meziroční růst výnosů byl způsoben vyššími prodeji hotových výrobků včetně prodeje 
skladových zásob předchozích období a dále pak nárůstem cen polymerů.  

Provozní ziskovost před odpisy, úroky a zdaněním, měřena ukazatelem EBITDA, činila  
10,1 milionu EUR, což je o 6,0 % meziročně více. Nárůstu ukazatele EBITDA bylo 
dosaženo zejména dobrou výkonností v oblasti prodeje, díky níž došlo k významnému 
snížení skladových zásob. Nižší počet plánovaných odstávek na údržbu rovněž podpořil 
provozní ziskovost tohoto období. Meziroční srovnání bylo naopak nepříznivě ovlivněno 
nárůstem osobních nákladů v důsledku vyššího počtu zaměstnanců z titulu zahájení 
provozu nové výrobní linky v Egyptě a přeceněním opčního akciového plánu na reálnou 
hodnotu. Vliv mechanismu přenesení cen vstupních materiálů byl v meziročním srovnání 
neutrální. 

Provozní zisk Společnosti v prvním čtvrtletí tohoto roku vzrostl o 12,0 % na 7,2 milionu 
EUR. Na výši provozního výsledku se pozitivně podílel růst ukazatele EBITDA a nižší 
odpisy.  

Čistý zisk dosáhl za první čtvrtletí roku 2013 výše 3,0 milionu EUR, meziročně o 65,8 % 
méně, a to zejména z důvodu kurzových změn v porovnávaných obdobích včetně jejich 
vlivu na daň z příjmů. 
 
„Do roku 2013 jsme vstoupili velmi dobře. V prvním čtvrtletí roku jsme dosáhli ukazatele 
EBITDA ve výši 10,1 milionu EUR, což je o 6,0 % více než v předchozím roce. Těšit nás 
může zejména situace v oblasti prodeje, kde se nám na trhu daří umísťovat nejen 
veškerou produkci, ale v průběhu minulého čtvrtletí jsme výrazně snížili i skladové 
zásoby. 

S trpělivostí a opatrným optimismem již vyhlížíme nejdůležitější moment tohoto roku - 
spuštění nové výrobní linky v Egyptě. V posledních dvou letech jsme na projekt vynaložili 
značné úsilí a zdroje, a proto pevně věříme, že technické dovednosti a um našich lidí 
budou slavit úspěch a nájezd linky proběhne dle našich plánů a představ,“ sdělil František 
Řezáč, generální ředitel a člen představenstva společnosti PEGAS NONWOVENS SA. 
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Konsolidované hospodářské výsledky společnosti PEGAS NONWOVENS SA za první 
čtvrtletí 2013. 
 

V mil. EUR 
1. čtvrtletí 2012 1. čtvrtletí 2013 Změna v % 

Výnosy 44,3 49,9 12,7 % 

EBITDA 9,5 10,1 6,0 % 

Provozní zisk 6,4 7,2 12,0 % 

Čistý zisk 8,7 3,0 -65,8 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt pro investory a média: 
 
Ondřej Kouřil        
Manažer externího reportingu      
 
PEGAS NONWOVENS       
Tel.: +420 515 262 408       
GSM: +420 724 311 544       
okouril@pegas.cz        

 

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 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 téměř 550 pracovníků.  

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

 


