TISKOVÁ ZPRÁVA

PEGAS NONWOVENS zahajuje proces oživování výrobní
linky v Egyptě
LUCEMBURK/ZNOJMO, 7. února 2013 – Společnost PEGAS NONWOVENS (dále jen
"PEGAS" nebo "Společnost") oznamuje dosažení dalších klíčových milníků
v rámci projektu výstavby nového výrobního závodu v Egyptě.
Na konci ledna byla úspěšně dokončena hrubá montáž výrobní technologie a došlo
k připojení závodu do energetické přenosové soustavy. V současné době bylo zahájeno
oživování samotné výrobní linky.
„Jsme rádi, že jsme v projektu dosáhli dalších důležitých milníků. Připojení závodu do
energetické soustavy bylo nezbytným krokem před zahájením další fáze zprovozňování
linky, kterou je proces oživování výrobní technologie. Nová výrobní linka samozřejmě není
pouze o technologii, ale také o lidech, kteří ji budou provozovat. V České republice nyní
intenzivně školíme dvacet našich egyptských kolegů a s radostí pozorujeme jejich
entuziasmus a aktivní snahu o rychlé zvládnutí výrobního procesu. S potěšením mohu
konstatovat, že projekt postupuje dle náročného plánovaného časového harmonogramu a
nadále předpokládáme uvedení linky do provozu ve třetím čtvrtletí tohoto roku,“ sdělil
František Řezáč, generální ředitel a člen představenstva společnosti 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 440 pracovníků.
PEGAS NONWOVENS SA je veřejně obchodovanou společností na burzách v Praze a ve Varšavě.
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Základní informace o projektu výstavby výrobního závodu v Egyptě:
Výrobní závod je umístěn v průmyslové zóně u města 6th October nedaleko Káhiry. První
linka by měla mít roční kapacitu zhruba 20 tisíc tun (v závislosti na produktovém portfoliu)
a uvedení do provozu je předpokládáno v průběhu třetího čtvrtletí roku 2013. V případě
příznivých podmínek na trhu v regionu pak Společnost v letech 2015-2016 předpokládá
rozšíření závodu o druhou výrobní linku, díky které by celková roční kapacita závodu
v Egyptě vzrostla na 45-50 tisíc tun. Společnost PEGAS má zajištěný odbyt pro většinu
produkce z výrobního závodu v Egyptě prostřednictvím dohody s významným zákazníkem
společnosti.
Fotografie z výstavby závodu
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