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PEGAS NONWOVENS SA přehodnocuje své rozhodnutí o místě lokalizace nové 
výrobní linky 

LUCEMBURK/ZNOJMO (10. května 2016) – PEGAS NONWOVENS SA (dále jen „PEGAS” 
nebo „Společnost“) přehodnocuje, zda bude nová výrobní linka instalována v Egyptě či 
v České republice.  

V září 2015 Společnost oznámila uzavření smlouvy na dodávku nové výrobní linky S-TwinMB-
S 2600 RF4s Compact BiCo s přibližnou kapacitou 10 tisíc tun ročně do svého výrobního 
závodu v Egyptě.   
 
Společnost v současnosti rozhoduje o možnosti instalace této linky v České republice, 
konkrétně v prostorách nového skladovacího objektu ve Znojmě, který je ve výstavbě, a kde 
se už od počátku uvažovalo s možným umístěním výrobních linek typu Compact. 
  
K úvahám o změně umístění nové výrobní linky vede Společnost několik důvodů, zejména 
nedávný vývoj ve struktuře poptávky a produktového portfolia. Rovněž očekávaná 
komercializace několika technických projektů pravděpodobně přinese nutnost instalace 
speciálních dodatečných zařízení. 
 
„Úvahy o změně umístění výrobní linky dokazují celkovou flexibilitu tohoto nového konceptu, 
který umožňuje rozhodovat o instalaci linky na základě aktuální situace na trhu. Pegas 
v současné době připravuje obě varianty tak, aby nedošlo k výraznějšímu časovému posunu. 
V České republice navíc zvažuje podání žádosti o investiční pobídky. Finální rozhodnutí bude 
záviset na očekávané návratnosti investice a přispění ke zvýšení flexibility našich dodávek 
zákazníkům. Rozhodnutí by představenstvo mělo učinit v červnu letošního roku,“ sdělil 
František Řezáč, generální ředitel a člen představenstva společnosti PEGAS NONWOVENS SA. 
 
Dne 10. května 2016 
 
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. 


