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PEGAS NONWOVENS dosáhl v prvních devíti měsících roku 2017 ukazatele 
EBITDA ve výši 31,0 milionu EUR 

LUCEMBURK/ZNOJMO (16. listopadu 2017) – PEGAS NONWOVENS SA (dále jen „PEGAS” 
nebo „Společnost”), přední evropský výrobce netkaných textilií, dosáhl na základě 
neauditovaných výsledků za prvních devět měsíců roku 2017 celkových konsolidovaných 
výnosů 167,4 milionu EUR, což představovalo meziroční nárůst o 6,1 %. 

Růst cen polymerů měl na meziroční srovnání tržeb pozitivní vliv. Ceny polymerů v průběhu 
prvních dvou čtvrtletí rostly. V průběhu třetího čtvrtletí ceny mírně oslabily, od začátku září 
však opět začaly stoupat. Pozitivní vliv na růst tržeb ve třetím čtvrtletí 2017 mělo také 
komerční spuštění nové výrobní linky v Příměticích.  

Ukazatel EBITDA dosáhl za prvních devět měsíců roku 2017 výše 31,0 milionu EUR, o 9,1 % 
meziročně méně. Meziroční pokles ukazatele EBITDA souvisel zejména s vlivem přenosového 
mechanismu, který měl v loňském roce vzhledem ke stabilním cenám polymerů pouze mírný 
dopad, což je do určité míry v kontrastu s rostoucí cenou polymerů a negativním dopadem 
přenosového mechanismu v tomto roce. Vliv přecenění opčního akciového plánu za prvních 
devět měsíců 2017 představoval náklad ve výši 2,9 milionu EUR oproti nákladu ve výši 0,3 
milionu EUR za srovnatelné období roku 2016. EBITDA upravená o vliv přecenění opčního 
akciového plánu tedy meziročně mírně poklesla o 1,6 % na 33,9 milionu EUR. 

Za prvních devět měsíců tohoto roku dosáhl provozní výsledek hospodaření (EBIT) 18,2 
milionu EUR, o 17,2 % méně než ve stejném období roku 2016. 

Čistý zisk dosáhl za prvních devět měsíců roku 2017 výše 5,2 milionu EUR, meziročně o 60,3 
% méně. Pokles čistého zisku byl způsoben zejména vykázanými nerealizovanými kurzovými 
změnami v porovnávaných obdobích. 

„Ve třetím čtvrtletí dosáhla EBITDA 10,3 milionů EUR a upravená o vliv přecenění opčního 
akciového programu činila 12,3 milionů EUR.  Výroba podpořená novou linkou, která byla v 
plném komerčním provozu po celé třetí čtvrtletí, zaznamenala rekordní hodnotu a přiblížila se 
hodnotě 28 tisíc tun. Vývoj cen polymerů měl pozitivní vliv na výsledky hospodaření a došlo 
tak k částečné eliminaci negativního dopadu přenosového mechanismu z prvního pololetí.  

S ohledem na dosažené výsledky za prvních devět měsíců letošního roku potvrzujeme naše 
očekávání celoročního ukazatele EBITDA v rozmezí 43,0 až 50,0 milionu EUR.  

Hospodaření společnosti bylo v souladu s naším očekáváním, nicméně asi nejdůležitějším 
momentem třetího čtvrtletí byla dobrovolná nabídka převzetí ze strany skupiny R2G. Na 
základě této nabídky se skupina R2G stala majoritním akcionářem společnosti a její podíl v 
současnosti dosahuje 88,5 %.  

Kromě této události, která představuje další významný milník v historii společnosti, bych rád 
zmínil uzavření dohody o záměru s dodavatelem technologie, společností Reicofil, na dodání 
semikomerční linky pro výrobní závod ve Znojmě. Tato linka je založena na zcela nové 
technologii, která by nám měla otevřít cestu na nové trhy se zcela novými výrobky. Smlouvu 
na dodávku nové linky bychom rádi uzavřeli do konce roku.  



   

  TISKOVÁ ZPRÁVA 

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 více než 570 pracovníků.  

PEGAS NONWOVENS SA je veřejně obchodovanou společností na burze v Praze. 

Pokračuje také projekt v Jižní Africe, který se dostává do realizační fáze poté, co jsme na 
přelomu září a října obdrželi stavební povolení. V první fázi, ještě v letošním roce, bychom 
chtěli realizovat hrubé terénní úpravy. Na ty bychom v lednu příštího roku chtěli navázat a 
začít s výstavbou závodu tak, abychom dodrželi stanovený časový harmonogram.  

Nakonec bych rád dodal, že jsme v říjnu vyplatili dividendu ve výši 1,30 EUR na akcii, což 
představuje téměř 4% roční výnos,“ sdělil František Řezáč, generální ředitel a člen 
představenstva společnosti PEGAS NONWOVENS SA. 

Konsolidované hospodářské výsledky společnosti PEGAS NONWOVENS SA  
za prvních devět měsíců a třetí čtvrtletí roku 2017. 

  

 

9 měsíců 2016 9 měsíců 2017 Změna v % 

Výnosy 157,8 167,4 6,1 % 

EBITDA 34,1 31,0 -9,1 % 

Provozní zisk 22,0 18,2 -17,2 % 

Čistý zisk 13,0 5,2 -60,3 % 

V mil. EUR 

 

 

3. čtvrtletí 2016 3. čtvrtletí 2017 Změna v % 

Výnosy 51,1 55,7 9,0 % 

EBITDA 11,3 10,3 -9,0 % 

Provozní zisk 7,3 5,8 -20,6 % 

Čistý zisk 5,5 0,7 -86,9 % 

V mil. EUR 
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