
 

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. 

PEGAS NONWOVENS SA (société anonyme) je zapsán v rejstříku obchodu a společností R.C.S. v Lucembursku pod číslem B 

112.044. Sídlo společnosti je 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Lucembursko. 
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REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 
 

 
PEGAS NONWOVENS oznamuje  

uzavření smlouvy na dodávku nové výrobní linky pro 
závod v Jižní Africe 

 

LUCEMBURK/ZNOJMO (2. srpna 2017) – PEGAS NONWOVENS SA (dále jen 

„PEGAS” nebo „Společnost“) oznamuje, že podepsala smlouvu s dodavatelem 

výrobní technologie, firmou Reifenhäuser Reicofil GmbH & Co. KG, jejímž 

předmětem je dodávka první výrobní linky pro závod v Jižní Africe. 

Roční výrobní kapacita linky S-TwinMB-S 2600 RF4s Compact BiCo, jejíž konfigurace 

umožní i výrobu technologicky vyspělých, bikomponentních, materiálů, bude dosahovat 

přibližně 10 tisíc tun. Uvedení do komerčního provozu se předpokládá začátkem roku 

2019.  

 „Pro náš závod v Jižní Africe jsme objednali linku typu Compact s obdobnou konfigurací, 

jakou má nedávno zprovozněná linka v České republice. Pro Jižní Afriku tato investice 

představuje ohromný skok kupředu v oblasti technologie pro výrobu netkaných textilií 

s aplikací v hygieně. Jsem proto nesmírně rád, že tuto investici do regionu přinášíme 

právě my. 

Náročný harmonogram výstavby nového závodu a instalace linky pro nás bude velkou 

výzvou, na jejímž splnění už delší dobu intenzivně pracujeme. V souladu s našimi plány 

očekáváme, že s výstavbou závodu začneme letos v posledním čtvrtletí. A pevně věřím, 

že na konci příštího roku se budeme moci prezentovat zcela novým výrobním závodem. 

Jsme nadšeni z expanze na nový rychle rostoucí trh a doufáme, že se stane základem pro 

náš další růst v tomto regionu. Očekáváme, že první komerční výrobky z nové linky 

začneme dodávat na začátku roku 2019 tak, abychom naplnili dlouhodobou dohodu 

s naším významným zákazníkem na odběr podstatné části produkce nového závodu“, 

sdělil František Řezáč, generální ředitel a člen představenstva společnosti PEGAS 

NONWOVENS SA. 

 

Dne 2. srpna 2017 
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