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TISKOVÁ ZPRÁVA 

PEGAS NONWOVENS dosáhl v prvních devíti měsících 
roku 2015 EBITDA ve výši 29,7 milionu EUR 

LUCEMBURK/ZNOJMO (26. listopadu 2015) – PEGAS NONWOVENS SA (dále jen 
„PEGAS” nebo „Společnost”), přední evropský výrobce netkaných textilií, dosáhl 
na základě neauditovaných výsledků v prvních devíti měsících roku 2015 
celkových konsolidovaných výnosů 169,6 milionu EUR, tj. o 1,2 % méně než 
v roce 2014. 

Celkové konsolidované výnosy dosáhly v samotném třetím čtvrtletí roku 2015 58,0 
milionu EUR, tj. o 4,0 % méně ve srovnání se stejným obdobím minulého roku. Objem 
prodejů v tunách byl meziročně srovnatelný. Vliv přenosového mechanismu na výnosy ve 
srovnatelných obdobích byl mírně negativní. Ve třetím čtvrtletí roku 2015 došlo k poklesu 
skladových zásob hotových výrobků. 
 
Ukazatel EBITDA dosáhl za prvních devět měsíců roku 2015 výše 29,7 milionu EUR, o 
12,7 % meziročně méně. Meziroční pokles ukazatele EBITDA byl do značné míry 
způsoben zejména přeceněním opčního akciového plánu ve výši 3,5 milionu EUR. Za 
prvních devět měsíců roku 2014 byl vliv přecenění opčního akciového plánu na ukazatel 
EBITDA rovněž negativní ale pouze ve výši 0,5 milionu EUR. EBITDA upravená o tento 
vliv tak meziročně poklesla o 4,0 % na hodnotu 33,2 milionu EUR. Z ostatních vlivů 
působil na meziroční vývoj ukazatele EBITDA pozitivně nárůst produkce o 1,7%. Vliv 
mechanismu přenesení cen vstupních materiálů byl v meziročním srovnání negativní. 
 
EBITDA v třetím čtvrtletí roku 2015 činila 8,2 milionu EUR, tj. o 31,4 % meziročně méně. 
Nejvýznamnějším faktorem, který stál za meziročním poklesem, byl vliv přenosového 
mechanismu. Zatímco v roce 2014 byl růst cen polymerů v prvních devíti měsících roku 
pozvolný, v roce 2015 ceny na začátku roku padaly a poté od března až do července 
prudce rostly až nad maximální hodnoty z roku 2014. Po zbytek třetího čtvrtletí se potom 
držely blízko těchto maxim. Prudký růst cen a vestavěné zpoždění v přenosovém 
mechanismu měly významný dopad na EBITDA. Dalším vlivem, který negativně působil 
na EBITDA ve třetím čtvrtletí byla nižší výroba v souvislosti se souběhem odstávek na 
několika výrobních linkách. Výroba byla přibližně o 8 % nižší než průměr předchozích 
dvou čtvrtletí. Negativně rovněž působilo přecenění (náklad) opčního akciového plánu ve 
výši 1,0 milionu EUR ve srovnání s  nákladem ve výši 0,5 milionu EUR ve třetím čtvrtletí 
roku 2014. 
 
Za prvních devět měsíců tohoto roku dosáhl provozní výsledek hospodaření (EBIT) 17,8 
milionu EUR, o 22,5 % méně než ve stejném období roku 2014. Ve třetím čtvrtletí roku 
2015 provozní zisk (EBIT) v meziročním srovnání poklesl na 4,2 milionu EUR, tj. 
meziročně o 49,1 %. 
 
Čistý zisk dosáhl za prvních devět měsíců roku 2015 výše 16,8 milionu EUR, meziročně o 
13,5 % méně. Pokles čistého zisku byl způsoben zejména poklesem EBITDA, přičemž 
největší vliv na tento pokles mělo přecenění opčního akciového plánu. Ve třetím čtvrtletí 
2015 Společnost vytvořila čistý zisk ve výši 0,5 milionu EUR, tj. o 94,3 % méně. Za 
poklesem čistého zisku v porovnání mezi rokem 2015 a 2014 stojí zejména nižší 
nerealizované kurzové výnosy a nižší EBITDA v roce 2015. 
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„Provozní výsledky za třetí čtvrtletí byly ovlivněny obdobnými faktory, které působily i v 
předchozím čtvrtletí. Přestože se ceny polymerů stabilizovaly, dopad přenosového 
mechanismu byl stále výrazně negativní. Na ukazatel EBITDA také nepříznivě působilo 
přecenění opčního akciového programu i když v menší míře než v předchozím čtvrtletí. 
Citelný byl i dopad nižší výroby především z titulu pravidelných odstávek, k jejichž 
souběhu v tomto čtvrtletí došlo. 
 
Pozitivně se naopak vyvíjel prodej a tento vývoj pokračuje i ve čtvrtém čtvrtletí. V této 
souvislosti bych rád zmínil i stav jednání ohledně prodejů pro příští rok, na základě 
kterých je naše výrobní kapacita téměř plně vyprodána. V našem hospodaření by se do 
konce roku měl významně promítnout i pokles cen polymerů, které od začátku srpna 
razantně oslabily. 
 
Přestože výsledky za třetí čtvrtletí nesplnily zcela naše očekávání, pozitivní výhled pro 
následující čtvrtletí nás naplňuje optimismem a naším hlavním cílem je splnění 
celoročního výhledu EBITDA. Dosažení tohoto cíle pro nás představuje velkou výzvu, 
jelikož následkem vývoje ceny našich akcií je EBITDA Společnosti za tento rok 
prostřednictvím přecenění opčního akciového programu zatížena částkou přibližně 3.5 
milionu EUR. Doufáme však, že i bez zohlednění tohoto těžko předvídatelného vlivu 
budeme schopni dosáhnout alespoň na spodní hranici rozpětí, kterou jsme si stanovili pro 
tento rok.  
 
Kromě hospodářských výsledků bych také ještě jednou rád zdůraznil úspěšné dokončení 
refinancování Společnosti formou emise dluhopisů. Velmi příznivé podmínky, které jsme 
obdrželi, a zejména dlouhodobý charakter těchto dluhopisů nám dávají jistotu pro 
financování dalšího rozvoje společnosti a naplnění našich strategických cílů. Prvním 
krokem v této souvislosti bylo uzavření smlouvy na dodávku další výrobní linky pro 
egyptský závod. Tato linka představuje zcela novou výrobní platformu vhodnou pro 
expanzi na nové, zejména rozvíjející se trhy. 
 
Věřím, že jsme naše akcionáře jako každý rok potěšili dividendou, v letošním roce ve výši 
1,15 EUR na akcii, což představuje přibližně 4 %-ní roční výnos. Zároveň nadále probíhá 
zpětný odkup akcií a k 30. září 2015 byly odkoupeny akcie v hodnotě přesahující 2% 
základního kapitálu Společnosti,“ sdělil František Řezáč, generální ředitel a člen 
představenstva společnosti PEGAS NONWOVENS SA. 
 
 
Konsolidované hospodářské výsledky společnosti PEGAS NONWOVENS SA  
za prvních devět měsíců a třetí čtvrtletí roku 2015. 

V mil. EUR 
9 měsíců 2014 9 měsíců 2015 Změna v % 

Výnosy 171,8 169,6 -1,2 % 

EBITDA 34,1 29,7 -12,7 % 

Provozní zisk 22,9 17,8 -22,5 % 

Čistý zisk 19,5 16,8 -13,5 % 
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V mil. EUR 
3. čtvrtletí 2014 3. čtvrtletí 2015 Změna v % 

Výnosy 60,4 58,0 -4,0 % 

EBITDA 11,9 8,2 -31,4 % 

Provozní zisk 8,2 4,2 -49,1 % 

Čistý zisk 8,9 0,5 -94,3 % 
 
 
 
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        

 

 

 

 

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. 


