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TISKOVÁ ZPRÁVA 

PEGAS NONWOVENS dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí 
rekordních výsledků a splnil celoroční cíl EBITDA 

LUCEMBURK/ZNOJMO (17. března 2016) – PEGAS NONWOVENS SA (dále jen 
„PEGAS” nebo „Společnost”), přední evropský výrobce netkaných textilií, dosáhl 
na základě předběžných neauditovaných výsledků v roce 2015 celkových 
konsolidovaných výnosů 229,2 milionu EUR. 

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2015 dosáhly konsolidované výnosy 59,6 milionu EUR, což 
představuje meziroční nárůst o 1,4 %. Stabilní úroveň výnosů vyplývá z meziročně 
nezměněné výrobní kapacity, která do značné míry předurčuje objem prodeje v tunách. 
Ten ve srovnávaných obdobích zůstal na přibližně stejné úrovni.  

Ukazatel EBITDA dosáhl v roce 2015 výše 44,3 milionu EUR, o 6,1 % meziročně méně. 
Dosaženým výsledkem Společnost mírně překonala spodní hranici rozpětí, které si 
stanovila na 44,0 – 48,5 milionu EUR. Rozhodující měrou k tomuto výsledku přispělo 
rekordní čtvrté čtvrtletí, ve kterém se mimořádně dařilo prodejům i výrobě, která oproti 
loňskému roku vzrostla o 1,1 %. Společnost rovněž významně benefitovala z 
přenosového mechanismu cen polymerů. Přenosový mechanismus tak měl za celý rok 
2015 mírně pozitivní vliv. Na výsledek roku 2015 naopak negativně působilo přecenění 
opčního akciového plánu na reálnou hodnotu. EBITDA upravená o tento vliv meziročně 
poklesla na hodnotu 47,3 milionu EUR, tj. o 0,8 %. Negativně na výsledky Společnosti v 
porovnání s předchozím rokem působilo i prudké posílení USD a mírné zpěvnění CZK vůči 
Euro.  

Ve čtvrtém čtvrtletí 2015 činila výše ukazatele EBITDA 14,6 milionu EUR, meziročně o 
10,8 % více. Toto číslo představuje nejlepší čtvrtletní výsledek v historii Společnosti. 
Nejdůležitějším faktorem, který podpořil výsledky hospodaření v tomto čtvrtletí, byl 
mechanismus přenesení cen vstupních materiálů, který měl v předchozích dvou 
čtvrtletích výrazně negativní vliv. Ceny polymerů však od srpna prudce poklesly, což se 
vzhledem ke zpoždění přenosu do cen fakturovaných zákazníkům pozitivně promítlo do 
výsledků. V meziročním srovnání přispěl k nárůstu EBITDA i významně vyšší objem 
prodeje ve srovnatelných obdobích. Výroba ve čtvrtém čtvrtletí se přiblížila rekordním 
hodnotám a v meziročním srovnání byla pouze o 0,7 % nižší. Vliv přecenění akciového 
akčního plánu byl pozitivní (výnos) ve výši 0,5 milionu EUR. EBITDA upravená o tento 
vliv tak meziročně vzrostla o 7,4 % na hodnotu 14,1 milionu EUR. 

EBITDA marže dosáhla v roce 2015 hodnoty 19,3 %, což je o 1,2 procentního bodu méně 
ve srovnání s rokem 2014. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2015 činila EBITDA marže 24,5 %, 
meziročně o 2,1 procentního bodu více. 

EBITDA marže upravená o vliv přecenění opčního akciového plánu dosáhla v roce 2015 
hodnoty 20,6 %, což je hodnota srovnatelná s předchozím rokem. Ve čtvrtém čtvrtletí 
činila takto upravená EBITDA marže 23,6 %, tj. nárůst o 1,3 procentního bodu oproti 
srovnatelnému období roku 2014. 
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„Velmi silný prodej a výborná výroba podpořené vývojem cen polymerů vedly k dosažení 
nejvyššího kvartálního výsledku v historii společnosti. EBITDA za čtvrtý kvartál ve výši 
14,6 milionu EUR přispěla k celoročnímu výsledku 44,3 milionu EUR a naplnilo se tak 
naše očekávání, které jsme komunikovali při příležitosti vyhlášení výsledků za předchozí 
čtvrtletí. EBITDA upravená o vliv přecenění opčního akciového programu činila 47,3 
milionu EUR. 

Za jeden z významných úspěchů loňského roku považuji dokončení refinancování 
bankovního dluhu prostřednictvím privátní emise dluhopisů, čímž jsme si za výhodných 
podmínek zajistili dlouhodobé financování pro další rozvoj Společnosti. Prvním 
pomyslným krokem bylo uzavření smlouvy na dodávku výrobní linky pro náš závod v 
Egyptě. Tato výrobní linka představuje zcela nový koncept v odvětví netkaných textilií a 
vzhledem ke svým charakteristikám ji považujeme za platformu pro další expanzi na 
nové, zejména rozvíjející se trhy. Její uvedení do komerčního provozu plánujeme na 
začátek druhého čtvrtletí roku 2017.  

Kontrakty dohodnuté se zákazníky indikují opětovně plné využití výrobní kapacity, která 
pro rok 2016 zůstává nezměněna. Hospodaření Společnosti proto očekáváme na úrovni 
odpovídající předchozím dvěma rokům. Těžko předvídatelný je v tuto chvíli vývoj cen 
polymerů, který v minulém roce významně rozkolísal naše čtvrtletní výsledky. Na základě 
stávajících očekávání stanoví Společnost pro tento rok výhled pro ukazatel EBITDA v 
rozmezí 43,0 až 49,0 milionu EUR.  

Věřím, že i letos naše akcionáře potěšíme dobrými výsledky. Doufám, že spokojeni budou 
i s dividendou, kterou představenstvo plánuje navrhnout ve výši 1,25 EUR na akcii. Tento 
návrh je v souladu s progresivní dividendovou politikou Společnosti, přičemž bere v potaz 
i benefit plynoucí akcionářům z realizace programu zpětného odkupu akcií,“ sdělil 
František Řezáč, generální ředitel a člen představenstva společnosti PEGAS NONWOVENS 
SA. 

 
Předběžné konsolidované hospodářské výsledky společnosti PEGAS NONWOVENS SA  
za čtvrté čtvrtletí a rok 2015. 

V mil. EUR 
4. čtvrtletí 2014 4. čtvrtletí 2015 Změna v % 

Výnosy 58,8 59,6 1,4 % 

EBITDA 13,2 14,6 10,8 % 

Provozní zisk 9,2 10,5 13,3 % 

Čistý zisk 7,6 8,1 6,6 % 

V mil. EUR 
           2014            2015 Změna v % 

Výnosy 230,5 229,2 -0,6 % 

EBITDA 47,2 44,3 -6,1 % 

Provozní zisk 32,2 28,3 -12,2 % 

Čistý zisk 27,1 25,0 -7,8 % 
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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. 


