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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 
PEGAS NONWOVENS získal prestižní ocenění  

"Obchodní partner roku" od společnosti 
Procter & Gamble Co. 

 

LUCEMBURK/ZNOJMO, 18. října 2016 – Společnost PEGAS NONWOVENS SA 
(dále jen "PEGAS" nebo "Společnost") získala prestižní ocenění "Obchodní 
partner roku" od společnosti Procter & Gamble Co. (NYSE: PG), největšího 
výrobce a prodejce spotřebního zboží na světě.  

PEGAS získal toto ocenění již počtvrté, naposledy za rok 2014, přičemž ocenění je 
udělováno jednou za dva roky. V tomto roce bylo uděleno 12 nejlepším dodavatelům 
z celkového počtu 50 000 z celého světa.  

„Ocenění Obchodní partner roku je společností Procter & Gamble udělováno velmi 
úzkému okruhu dodavatelů a pouze partnerům, kteří dlouhodobě a konzistentně dosahují 
špičkových výkonů. Proto pro nás představuje nesmírně důležité uznání za dobře 
odvedenou práci, jehož si náležitě vážíme. Rád bych ujistil, že i nadále budeme usilovně 
pracovat na tom, abychom našim zákazníkům poskytovali služby a produkty na nejvyšší 
úrovni a byli tak pro ně důvěryhodným a spolehlivým obchodním partnerem,“ řekl 
František Řezáč, generální ředitel společnosti PEGAS NONWOVENS s.r.o. a člen 
představenstva PEGAS NONWOVENS SA. 

 

Tiskovou zprávu společnosti Procter & Gamble vydanou při této příležitosti naleznete zde. 
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PEGAS NONWOVENS SA, société anonyme, je holdingová společnost se sídlem v Lucembursku s provozními 
dceřinými společnostmi ve Znojmě a v Bučovicích v České republice a ve městě 6th October v Egyptě. PEGAS 
NONWOVENS je výrobcem netkaných textilií na bázi polypropylenu a polyethylenu pro oblast hygieny, 
průmyslu, stavebnictví, zemědělství, zdravotnictví 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 570 pracovníků. PEGAS NONWOVENS SA je veřejně obchodovanou společností na burzách v Praze a ve 
Varšavě. 


