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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Společnost PEGAS NONWOVENS zvýšila ve třetím 
čtvrtletí ukazatel EBITDA meziročně o 17 %  

 
LUCEMBURK/ZNOJMO (24. listopadu 2011) – PEGAS NONWOVENS SA (dále jen 
„PEGAS” nebo „Společnost”), přední evropský výrobce netkaných textilií, dosáhl 
na základě neauditovaných výsledků ve třetím čtvrtletí 2011 celkových 
konsolidovaných výnosů 43,7 milionu EUR, o 7,9 % více než ve stejném období 
předchozího roku. 
Výši výnosů dosažených ve třetím čtvrtletí 2011 ovlivnil vývoj cenových indexů 
polymerů. Ceny polymerů rostly od počátku roku 2010 až do dubna 2011, poté se 
stabilizovaly a od června tohoto roku došlo k jejich významnému poklesu.  

Ukazatel EBITDA se ve třetím čtvrtletí tohoto roku meziročně zvýšil o 17 % a dosáhl 
hodnoty 10,8 milionu EUR, což je nejvyšší výsledek za posledních dva a půl roku.  

„Výrazný růst cen polymerů, jenž negativně ovlivňoval naši provozní ziskovost v první 
polovině roku, se v červnu obrátil a ceny polymerů začaly klesat. Tento vývoj měl 
pozitivní vliv na naše hospodaření ve třetím čtvrtletí,“ uvedl k výsledkům František 
Řezáč, člen představenstva společnosti PEGAS NONWOVENS SA a generální ředitel 
PEGAS NONWOVENS s.r.o.  

Provozní zisk (EBIT) činil ve třetím čtvrtletí tohoto roku 8,6 milionu EUR, což představuje 
meziroční nárůst o 69 %. Meziroční růst provozního zisku byl způsoben vyšší hodnotou 
ukazatele EBITDA a změnou v odpisech dlouhodobého majetku.  
 
Čistý zisk Společnosti dosáhl ve stejném období 5,5 milionu EUR a meziročně poklesl  
o 33,3%. Na meziročním poklesu čistého zisku se podílely zejména nerealizované 
kurzové rozdíly ve srovnávaných obdobích. 

 „Ve čtvrtém čtvrtletí jsme na trhu netkaných textilií zaznamenali zpomalení poptávky, 
nicméně v současnosti nevidíme žádné indikace, které by naznačovaly, že se jedná o jiný 
než krátkodobý jev. Potvrzujeme celoroční výhled ukazatele EBITDA, byť na spodním 
okraji zveřejněného rozpětí a jsme nadále optimističtí ohledně výhledu na rok 2012. 

V rámci projektu výstavby výrobního závodu v Egyptě se nám v průběhu třetího čtvrtletí 
podařilo uzavřít několik klíčových smluv, projekt běží dle časového harmonogramu a 
nadále počítáme se spuštěním linky během druhé poloviny roku 2013.  

Asi nejvíce nás v nedávné době potěšila skutečnost, že se nám podařilo obhájit prestižní 
ocenění „Obchodní partner roku“ od společnosti Procter & Gamble. Tohoto ocenění si 
nesmírně vážíme, neboť jsme si velmi dobře vědomi, že spokojenost zákazníků s našimi 
výrobky a službami je základním předpokladem dlouhodobého úspěchu Společnosti.  

Stejně tak nás těší, že jsme díky dobrým hospodářským výsledkům mohli opětovně 
našim akcionářům vyplatit na konci října dividendu, tentokrát ve výši 1 EUR na akcii, což 
představuje dividendový výnos 5,7%,” dodal generální ředitel František Řezáč. 
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Konsolidované hospodářské výsledky společnosti PEGAS NONWOVENS SA za třetí 
čtvrtletí a prvních devět měsíců roku 2011. 
 

V mil. EUR 
3. čtvrtletí 2010 3. čtvrtletí 2011 Změna v % 

Výnosy 40,5 43,7 7,9 % 

EBITDA 9,2 10,8 17,0 % 

Provozní zisk 5,1 8,6 69,0 % 

Čistý zisk 8,2 5,5 (33,3 %) 

 

V mil. EUR 
9 měsíců 2010 9 měsíců 2011 Změna v % 

Výnosy 109,3 126,3 15,6 % 

EBITDA 25,5 26,0 2,2 % 

Provozní zisk 13,2 19,7 49,3 % 

Čistý zisk 17,6 16,3 (7,6 %) 

 
 
 
 
 
Kontakt pro investory a média: 
 
Ondřej Kouřil       Klára Klímová 
Manažer externího reportingu     poradkyně pro vztahy s investory 
 
PEGAS NONWOVENS      PEGAS NONWOVENS 
Tel.: +420 515 262 408      Tel.: +420 515 262 450 
GSM: +420 724 311 544      GSM: +420 602 244 838 
okouril@pegas.cz       kklimova@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 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 400 pracovníků.  

PEGAS NONWOVENS SA je veřejně obchodovanou společností na burzách v Praze a ve Varšavě. 

 


