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REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 
 

 
PEGAS NONWOVENS obdržel rozhodnutí o příslibu 

investičních pobídek 
 

LUCEMBURK/ZNOJMO, 10. října 2016 – Společnost PEGAS NONWOVENS SA 

(dále jen "PEGAS" nebo "Společnost") oznamuje obdržení rozhodnutí o příslibu 
investičních pobídek.  

Rozhodnutí o příslibu investičních pobídek byly uděleno Ministerstvem průmyslu a 

obchodu dceřiné společnosti PEGAS – NW a.s. v souvislosti s rozšířením výroby 

netkaných textilií ve výrobním závodě Znojmo-Přímětice prostřednictvím investice do 

nové linky S-TwinMB-S 2600 FR4s Compact BiCo s přibližnou kapacitou 10 tisíc tun 
ročně.  

Příslib investičních pobídek se poskytuje ve formě slevy na dani z příjmů ve výši 25 % 

celkové hodnoty způsobilých nákladů a současně v maximální výši 148,05 mil. Kč, 

přičemž slevu lze uplatnit po dobu deseti bezprostředně následujících zdaňovacích 
období.  

„Možnost využití investičních pobídek v České republice představovala jeden z důležitých 

aspektů našeho rozhodování o konečném umístění nové výrobní linky a jsem proto rád, 

že se nám podařilo příslib investičních pobídek získat,“ řekl František Řezáč, generální 

ředitel společnosti PEGAS NONWOVENS s.r.o. a člen představenstva PEGAS NONWOVENS 
SA. 

 
 
Kontakt pro investory: 
 
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 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. 
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