TISKOVÁ ZPRÁVA
PFNonwovens a.s. zveřejňuje výsledky za prvních devět měsíců
roku 2018
PRAHA/ZNOJMO (15. listopadu 2018) – PFNonwovens a.s. (dále jen
„Společnost”), přední evropský výrobce netkaných textilií, dosáhl na základě
neauditovaných výsledků v prvním devět měsíců roku 2018 celkových
konsolidovaných výnosů 4 529,9 milionu Kč, což představovalo meziroční
nárůst o 1,9 %.
Růst cen polymerů měl na meziroční srovnání tržeb pozitivní vliv. Objem prodejů
v tunách meziročně vzrostl v souladu s nárůstem produkce z důvodu spuštění
výrobní kapacity v druhém čtvrtletí 2017. Negativní dopad na tržby vyjádřené v Kč
mělo posílení kurzu Kč, vzhledem ke skutečnosti, že převážná většina tržeb
Společnosti je realizována v EUR.
Ukazatel EBITDA dosáhl za prvních devět měsíců roku 2018 výše 1 000,0 milionu
Kč, o 21,6 % meziročně více. K meziročnímu nárůstu EBITDA přispělo zejména
zprovoznění nové výrobní kapacity v druhém čtvrtletí 2017. Mechanismus přenesení
cen vstupních materiálů měl rovněž pozitivní vliv, když ceny polymerů v prvním
pololetí letošního roku spíše stagnovaly oproti růstu cen polymerů v prvním pololetí
loňského roku. K výraznějšímu nárůstu cenových indexů polymerů na roční maxima
došlo až v průběhu června, přičemž ceny se na ročních maximech držely po celé třetí
čtvrtletí.
Příznivě působil v meziročním srovnání dopad přecenění opčního
akciového plánu. EBITDA upravená o vliv přecenění opčního akciového plánu
meziročně vzrostla o 11,7 % na 1 004,1 milionu Kč.
Za prvních devět měsíců tohoto roku dosáhl provozní výsledek hospodaření (EBIT)
651,6 milionu Kč, o 34,5 % více než ve stejném období roku 2017.
Čistý zisk dosáhl za prvních devět měsíců roku 2018 výše 437,5 milionu Kč,
meziročně o 218,2 % více. Růst čistého zisku byl způsoben zejména lepším
provozním hospodařením na úrovni EBITDA a zároveň vykázanými nerealizovanými
kurzovými změnami v porovnávaných obdobích.
„EBITDA za prvních devět měsíců letošního roku dosáhla 1,0 miliardy Kč, což
představuje meziroční nárůst o 21,6 %, resp. o 11,7 % po očištění o dopad
přecenění opčního akciového programu. Za růstem stála především silná výroba
i prodej a pozitivní dopad přenosového mechanismu v meziročním srovnání.
S ohledem na dosažené výsledky za prvních devět měsíců letošního roku
potvrzujeme naše očekávání celoročního ukazatele EBITDA v rozmezí 1,22 až 1,38
miliardy Kč.
Hospodaření společnosti bylo v souladu s naším očekáváním a tak jsme se mohli
zaměřit na naše strategické projekty.
Výstavba závodu v Jižní Africe pokročila natolik, že koncem října mohla být zahájena
montáž linky. Projekt pokračuje v souladu s harmonogramem a nájezd linky a první
komerční dodávky nadále očekáváme koncem prvního pololetí příštího roku.
PFNonwovens a.s. je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23154. Sídlo
společnosti je Hradčanské náměstí 67/8, Hradčany, 118 00 Praha 1.

Rovněž projekt nové semikomerční linky pro závod ve Znojmě-Příměticích pokračuje
dle harmonogramu a tudíž se nic nemění na plánovaném uvedení linky
do komerčního provozu v průběhu třetího čtvrtletí 2019,“ sdělil Marian Rašík, finanční
ředitel a člen představenstva společnosti PFNonwovens a.s.
Konsolidované hospodářské výsledky společnosti
za prvních devět měsíců a třetí čtvrtletí roku 2018.
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PFNonwovens a.s. je holdingová společnost se sídlem v České republice s provozními dceřinými společnostmi ve Znojmě
a v Bučovicích v České republice a ve městě 6th October v Egyptě. Skupina 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. Skupina zaměstnává v současnosti více než 570 pracovníků.
PFNonwovens a.s. je veřejně obchodovanou společností na burze v Praze.
PFNonwovens a.s. je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23154. Sídlo
společnosti je Hradčanské náměstí 67/8, Hradčany, 118 00 Praha 1.

