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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 
PEGAS NONWOVENS uzavřel smlouvu o koupi pozemku 

pro výstavbu výrobního závodu v Jižní Africe 
 

LUCEMBURK/ZNOJMO (11. července 2017) – Společnost PEGAS NONWOVENS 

(dále jen "PEGAS" nebo "Společnost") oznamuje, že uzavřela smlouvu o koupi 

pozemku pro výstavbu výrobního závodu v Jižní Africe. 

Společnost v loňském roce oznámila, že začala podnikat kroky, které povedou ke koupi 

pozemku pro výstavbu výrobního závodu v Jižní Africe. Společnost pro tento projekt 

nakonec vybrala pozemek ve vlastnictví Kapského Města umístěný v průmyslové zóně 

Atlantis v provincii Západní Kapsko. Prodej pozemku Kapské Město finálně schválilo a 

toto schválení nabylo platnosti letos v červnu. Po dohodnutí nezbytných formalit byla 

smlouva o koupi pozemku podepsána oběma smluvními stranami dne 11. července 2017. 

„Koupě pozemku představuje pro náš projekt v Jižní Africe velmi důležitý krok a jsem 

proto rád, že se kupní smlouvu podařilo podepsat v souladu s naším časovým plánem“, 

sdělil František Řezáč, generální ředitel a člen představenstva společnosti PEGAS 

NONWOVENS SA. 

 

Dne 11. července 2017 

 
Jan Židek        
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PEGAS NONWOVENS SA, société anonyme, je holdingová společnost se sídlem v Lucembursku s provozními 
dceřinými společnostmi ve Znojmě a Bučovicích v České republice a v 6th of October City v Egyptě. 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 přibližně 570 pracovníků.  

PEGAS NONWOVENS SA je veřejně obchodovanou společností na burzách v Praze a ve Varšavě. 
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