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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

PEGAS NONWOVENS úspěšně pokračuje ve výstavbě 
nového výrobního závodu v Egyptě 

 
LUCEMBURK/ZNOJMO, 28. února 2012 – Společnost PEGAS NONWOVENS (dále 
jen "PEGAS" nebo "Společnost") oznamuje, že zahájila stavební práce v rámci 
projektu výstavby svého nového výrobního závodu v Egyptě.  
 
Po splnění všech nezbytných podmínek a administrativních náležitostí bylo Společnosti v 
lednu tohoto roku vydáno stavební povolení. Následně byly zahájeny stavební práce na 
výrobní a skladové hale. Instalace samotné výrobní technologie se předpokládá 
v průběhu čtvrtého čtvrtletí tohoto roku.  
 
„Jsme velmi spokojeni s dosavadním průběhem realizace investice. Projekt postupuje dle 
plánovaného časového harmonogramu a žádné významné změny jsme prozatím 
nezaznamenali ani oproti původnímu finančnímu rozpočtu. V blízké době začneme 
s náborem prvních egyptských zaměstnanců a na základě dosavadních zkušeností jsme 
přesvědčeni, že náš egyptský závod bude atraktivní příležitostí pro talentované a 
ambiciózní pracovníky. Nadále předpokládáme spuštění linky v druhé polovině příštího 
roku a věříme, že budeme moci i v budoucnu přinášet našim akcionářům o vývoji 
projektu pozitivní zprávy,“ sdělil František Řezáč, člen představenstva společnosti PEGAS 
NONWOVENS SA a generální ředitel PEGAS NONWOVENS s.r.o.  
 
Kontakt pro investory a média: 
 
Ondřej Kouřil        
Manažer externího reportingu      
 
PEGAS NONWOVENS       
Tel.: +420 515 262 408       
GSM: +420 724 311 544       
okouril@pegas.cz        

 

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 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 více než 420 pracovníků.  

PEGAS NONWOVENS SA je veřejně obchodovanou společností na burzách v Praze a ve Varšavě. 
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Základní informace o projektu výstavby výrobního závodu v Egyptě: 

Výrobní závod bude umístěn v průmyslové zóně u města 6th October nedaleko Káhiry. 
Hodnota investice je v první fázi projektu plánována na cca 55-60 mil. EUR. První linka 
by měla mít roční kapacitu zhruba 20 tisíc tun (v závislosti na produktovém portfoliu) a 
uvedení do provozu je předpokládáno v průběhu druhé poloviny roku 2013. V případě 
příznivých podmínek na trhu v regionu pak Společnost v letech 2015-2016 předpokládá 
rozšíření závodu o druhou výrobní linku, díky které by celková roční kapacita závodu 
v Egyptě vzrostla na 45-50 tisíc tun. Společnost PEGAS má zajištěný odbyt pro většinu 
produkce z výrobního závodu v Egyptě prostřednictvím dohody s významným 
zákazníkem společnosti.  
 
Fotografie z výstavby závodu 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


