TISKOVÁ ZPRÁVA
PFNonwovens a.s. zveřejňuje výsledky za první čtvrtletí roku 2019
PRAHA/ZNOJMO (16. května 2019) – PFNonwovens a.s. (dále jen
„Společnost”), přední evropský výrobce netkaných textilií, dosáhl na základě
neauditovaných výsledků v prvním čtvrtletí roku 2019 celkových
konsolidovaných výnosů 1 607,2 milionu Kč, což představovalo meziroční
nárůst o 4,4 %.
Vývoj cen polymerů měl na meziroční vývoj tržeb mírně pozitivní vliv. Rovněž objem
prodejů v tunách meziročně vzrostl.
Ukazatel EBITDA dosáhl v prvním čtvrtletí roku 2019 výše 347,5 milionu Kč, o 6,2 %
meziročně více. Tento výsledek je v souladu s výhledem zveřejněným na počátku
roku, ve kterém Společnost indikovala nárůst tohoto ukazatele v rozmezí od 1,30 do
1,45 miliardy Kč.
Provozní výsledek hospodaření (EBIT) činil v prvním čtvrtletí tohoto roku 223,0
milionu Kč, o 5,2 % více ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2018.
Čistý zisk dosáhl za první čtvrtletí roku 2019 výše 202,3 milionu Kč, meziročně
o 86,9 % více.
„EBITDA ve výši 347,5 milionů Kč dosažená v prvním čtvrtletí naplnila naše
očekávání a je v souladu s cílem pro letošní rok, který jsme stanovili v rozmezí 1,30 1,45 miliardy Kč.
Objem výroby byl ve srovnání s předchozími čtvrtletími mírně slabší, což spolu se
silným prodejem vedlo ke snížení skladových zásob hotových výrobků.
Ukazatel zadluženosti vyjádřený poměrem čistého dluhu a EBITDA na konci prvního
čtvrtletí dosáhl hodnoty 3,03.
Naše investiční projekty nadále pokračují dle plánu. Stavba výrobního závodu v Jižní
Africe je prakticky dokončena a probíhá její kolaudace. Spuštění výrobní linky
probíhá v souladu se stanoveným harmonogramem a očekáváme, že první komerční
dodávky budeme realizovat začátkem druhého pololetí. Instalace nové semikomerční
linky v závodě ve Znojmě-Příměticích rovněž pokračuje v souladu s naším
očekáváním a uvedení linky do komerčního provozu tak i nadále plánujeme v
průběhu třetího čtvrtletí 2019.
Očekáváme, že spuštění nových výrobních kapacit přispěje k dalšímu vylepšení
našeho provozního hospodaření,“ sdělil Marian Rašík, finanční ředitel a člen
představenstva společnosti PFNonwovens a.s.
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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 přibližně 600 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.

