TISKOVÁ ZPRÁVA

Společnost PEGAS NONWOVENS zvýšila v roce 2011
ukazatel EBITDA o 2,4 % na 36,1 milionu EUR
LUCEMBURK/ZNOJMO (15. března 2012) – PEGAS NONWOVENS SA (dále jen
„PEGAS” nebo „Společnost”), přední evropský výrobce netkaných textilií, dosáhl
na základě předběžných neauditovaných výsledků v roce 2011 celkových
konsolidovaných výnosů 165,8 milionu EUR, o 11,9 % více než v roce 2010.
Klíčovou roli ve vývoji výnosů sehrál pokračující růst cenových indexů polymerů, jejichž
průměrné hodnoty v roce 2011 vzrostly oproti průměru roku 2010 o 10 %. K nárůstu
výnosů přispěla i nová linka, jenž byla uvedena do provozu ve třetím čtvrtletí minulého
roku. V samotném čtvrtém čtvrtletí dosáhly konsolidované výnosy hodnoty
39,6 milionu EUR, o 1,8 % více než ve stejném období roku 2010.
Ukazatel EBITDA se ve čtvrtém čtvrtletí roku 2011 meziročně zvýšil o 3,0 % a dosáhl
hodnoty 10,0 milionů EUR. Nárůstu ukazatele EBITDA v roce 2011 bylo dosaženo
zejména díky spuštění nové výrobní linky.
Provozní zisk (EBIT) činil v roce 2011 26,9 milionu EUR, o 42,3 % více ve srovnání
s rokem 2010. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2011 dosáhl provozní výsledek 7,2 milionu EUR,
meziročně o 26,6 % více. Provozní výsledek hospodaření byl na meziroční bázi výrazně
ovlivněn nižšími odpisy.
Čistý zisk Společnosti v roce 2011 meziročně klesl o 33,6 % na 14,0 milionů EUR, a to
zejména z důvodu kurzových rozdílů v porovnávaných obdobích a vyšší daně z příjmů.
Ve čtvrtém čtvrtletí Společnost zaznamenala čistou ztrátu 2,3 milionu EUR oproti zisku
3,4 milionu EUR ve stejném období roku 2010.
„Hospodářské výsledky za rok 2011 splnily naše očekávání. Podařilo se nám naplnit
celoroční výhled na úrovni ukazatele EBITDA, jenž jsme zveřejnili na počátku minulého
roku, a to i přes zpomalení poptávky na evropském trhu netkaných textilií v posledním
čtvrtletí roku a náklady spojenými s projektem výstavby nového výrobního závodu
v Egyptě.
Kromě solidních výsledků však rok 2011 vnímáme zejména jako úspěšný rok
z dlouhodobého pohledu. Na konci minulého roku jsme v našem závodě ve Znojmě
úspěšně spustili do plného provozu novou výrobní linku, pro PEGAS doposud
nejmodernější technologii, která posílí naši pozici technologického lídra v oboru výroby
netkaných textilií. Přelomovým momentem pro vývoj Společnosti pak bylo rozhodnutí
o zahájení mezinárodní expanze. Prvním krokem realizace této strategie je projekt
výstavby výrobního závodu v Egyptě. Jsme rádi, že tento projekt probíhá bez
významnějších potíží a v souladu s plánovaným časovým harmonogramem. Rozšiřování
výrobních kapacit musí jít ruku v ruce se zajištěním prodeje. Zásadním předpokladem je
v tomto směru spokojenost zákazníků s našimi výrobky, a proto si velmi vážíme
skutečnosti, že se nám v roce 2011 podařilo obhájit prestižní ocenění „Obchodní partner
roku“ od společnosti Procter & Gamble. Věříme, že všechny tyto pozitivní kroky a události
přinesou své ovoce a budou základem pro budoucí úspěšný vývoj Společnosti.
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V roce 2012 chceme stabilizovat naši stávající výrobní základnu, zoptimalizovat provoz
nejnovější výrobní linky a připravit si dobré předpoklady pro rok 2013, kdy plánujeme
uvést do provozu naší první egyptskou linku,“ uvedl k výsledkům František Řezáč, člen
představenstva společnosti PEGAS NONWOVENS SA a generální ředitel PEGAS
NONWOVENS s.r.o.
Předběžné konsolidované hospodářské výsledky společnosti PEGAS NONWOVENS SA
za čtvrté čtvrtletí a celorok 2011.
V mil. EUR
4. čtvrtletí 2010
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Změna v %

Výnosy

38,9

39,6

1,8 %

EBITDA

9,7

10,0

3,0 %

Provozní zisk

5,7

7,2

26,6 %

Čistý zisk

3,4

(2,3)

n/a

V mil. EUR
2010

2011

Změna v %

Výnosy

148,2

165,8

11,9 %

EBITDA

35,2

36,1

2,4 %

Provozní zisk

18,9

26,9

42,3 %

Čistý zisk

21,0

14,0

(33,6 %)
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PEGAS NONWOVENS SA, société anonyme, je holdingová společnost se sídlem v Lucembursku s provozními
dceřinými společnostmi ve Znojmě v České republice. 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 více než 420 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.
Registrován u Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) v Lucemburku pod číslem E-0043

