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PEGAS NONWOVENS zvýšil v roce 2016 ukazatel EBITDA o 5,3 % na 
46,7 milionu EUR 

LUCEMBURK/ZNOJMO (23. března 2017) – PEGAS NONWOVENS SA (dále jen „PEGAS” 
nebo „Společnost”), přední evropský výrobce netkaných textilií, dosáhl na základě 
neauditovaných výsledků v roce 2016 celkových konsolidovaných výnosů 206,4 milionu 
EUR. 

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016 dosáhly konsolidované výnosy 48,6 milionu EUR, což 
představuje meziroční pokles o 18,4 %. Pokles tržeb souvisel s vývojem cen polymerů, které 
oproti předchozímu roku zaznamenaly více než 10% propad. 

Ukazatel EBITDA dosáhl v roce 2016 výše 46,7 milionu EUR, o 5,3 % meziročně více. 
Dosaženým výsledkem Společnost splnila cíl, který si stanovila v rozpětí 43,0 – 49,0 milionu 
EUR. Meziroční růst ukazatele EBITDA souvisel ve větší míře s přeceněním akciového opčního 
programu, který měl v roce 2016 méně negativní dopad do výsledku než v roce předchozím. 
EBITDA očištěná o tento vliv meziročně vzrostla o 1,4 % a dosáhla rekordní výše 48,0 milionů 
EUR. K nárůstu EBITDA přispěla i rekordní výroba, jejíž objem v celoročním srovnání narostl o 
1,0 %. Naopak přenosový mechanismus cen polymerů měl na provozní výsledek v 
meziročním srovnání negativní vliv. 

Ve čtvrtém čtvrtletí 2016 činila výše ukazatele EBITDA 12,6 milionu EUR, meziročně o 13,7 % 
méně. Pokles ve velké míře souvisel s vysokou srovnávací základnou, kdy výsledky za čtvrté 
čtvrtletí roku 2015 dosáhly vzhledem k výrazně pozitivnímu vlivu přenosového mechanismu 
rekordních hodnot. 

Provozní výsledek hospodaření (EBIT) činil v roce 2016 30,6 milionu EUR, o 8,2 % více ve 
srovnání s rokem 2015. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016 dosáhl provozní výsledek 8,5 milionu 
EUR, meziročně o 18,6 % méně. 

Čistý zisk dosáhl za celý rok 2016 výše 14,8 milionu EUR, meziročně o 40,6 % méně. Pokles 
čistého zisku souvisel zejména s vykázanými nerealizovanými kurzovými změnami v 
porovnávaných obdobích. 

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016 zaznamenala Společnost čistý zisk ve výši 1,8 milionu EUR, 
meziročně o 77,7 % méně. 

„Čtvrté čtvrtletí bylo z pohledu provozního hospodaření nejsilnější v celém roce. EBITDA za 
čtvrté čtvrtletí ve výši 12,6 milionu EUR výrazně přispěla k celoročnímu výsledku 46,7 milionu 
EUR a přiblížila se rekordní hodnotě z roku 2014. EBITDA upravená o vliv přecenění opčního 
akciového programu dosáhla 48 milionů EUR, což představuje nejlepší výsledek v historii 
Společnosti. Rok 2016 z finančního hlediska tedy považuji za velmi úspěšný.  

Kromě dobrých finančních výsledků bych rád zmínil některé důležité události posledních 
měsíců. Naší prioritou je v tuto chvíli dokončení investice do nové výrobní linky ve Znojmě. Její 
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instalace pokračuje podle harmonogramu a v současné době se souběžně s dokončovacími 
pracemi připravuje zkušební provoz. Očekáváme, že v plném komerčním režimu bude linka 
fungovat od začátku druhého pololetí. 

Za velký úspěch považuji novou sedmiletou emisi dluhopisů s pevnou roční úrokovou sazbou 
1,875 %, kterou jsme vydali v objemu 50 milionů EUR letos v lednu. Parametry této emise i 
v současném prostředí velmi nízkých úrokových sazeb svědčí o mimořádné důvěře externích 
investorů v naši společnost. 

Slibně pokračuje i náš projekt v Jihoafrické republice, který jsme od začátku roku posunuli o 
další kus dopředu. V tuto chvíli finalizujeme jednání o koupi pozemku v blízkosti Kapského 
Města a pokud se nevyskytnou nepředvídatelné problémy, dojde k podepsání smlouvy v 
průběhu druhého čtvrtletí. Příznivě se také vyvíjí jednání se zákazníky, jejichž úspěšné 
dovršení je podmínkou pro objednání nové linky pro tuto lokaci. 

V letošním roce nás tedy čekají další výzvy. Pevně věřím, že se nám podaří navázat na 
úspěchy z předešlého roku. Výrobní kapacita je vyprodaná, což nám mimo jiné umožní se 
soustředit na další optimalizaci a zvyšování efektivity výroby. Do hospodaření Společnosti se 
od poloviny roku také pozitivně promítne spuštění nové výrobní linky. Na druhou stranu, 
vývoj cen polymerů je těžké predikovat. Po dlouhém období stability, která trvala po celý rok 
2016, by nás nepřekvapil růst cen, což by samozřejmě do určité míry ovlivnilo naše 
hospodaření.  

Na základě stávajících očekávání proto stanoví Společnost pro tento rok výhled pro ukazatel 
EBITDA v rozmezí 43,0 až 50,0 milionů EUR.  

Na splnění tohoto cíle budeme intenzivně pracovat, aby se nám i letos podařilo dosáhnout 
velmi dobrých výsledků, které jsou předpokladem pro výplatu solidní dividendy. V tomto 
ohledu věřím, že naši akcionáři ocení rozhodnutí představenstva, které v souladu 
s progresivní dividendovou politikou Společnosti navrhne vyplatit dividendu ve výši 1,30 EUR 
na akcii,“ sdělil František Řezáč, generální ředitel a člen představenstva společnosti PEGAS 
NONWOVENS SA. 
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Konsolidované hospodářské výsledky společnosti PEGAS NONWOVENS SA za čtvrté 
čtvrtletí a rok 2016. 

 

 

2015 2016 Změna v % 

Výnosy 229,2 206,4 -10,0 % 

EBITDA 44,3 46,7 5,3 % 

Provozní zisk 28,3 30,6 8,2 % 

Čistý zisk 25,0 14,8 -40,6 % 

V mil. EUR 

 

 

4. čtvrtletí 2015 4. čtvrtletí 2016 Změna v % 

Výnosy 59,6 48,6 -18,4 % 

EBITDA 14,6 12,6 -13,7 % 

Provozní zisk 10,5 8,5 -18,6 % 

Čistý zisk 8,1 1,8 -77,7 % 

V mil. EUR 

 
 
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. 
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