
 
 

 
TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
 

Pegas Nonwovens požádal o investiční pobídku 
 

 
ZNOJMO (31. května 2007) –Pegas Nonwovens dnes podal žádost o investiční 
pobídku u agentury CzechInvest. Pegas plánuje vybudovat v Příměticích u 
Znojma novou, v pořadí již devátou linku na výrobu vysoce kvalitních netkaných 
textilií.  
 
„V současné době má naše firma vyprodanou veškerou produkci. Uvádíme do provozu 
osmou linku, která zvýší naši výrobní kapacitu o 28%. Pokud budeme i nadále chtít 
participovat na rozvoji trhu, musíme se již nyní dívat dál do budoucnosti,“ uvedl Miloš 
Bogdan, generální ředitel Pegas Nonwovens s.r.o. a člen představenstva Pegas 
Nonwovens SA.  „Trh s netkanými textiliemi roste a vše nasvědčuje, že tento růst bude 
pokračovat. Projektem nové linky připravujeme podmínky k pokračování našeho 
dynamického rozvoje,“ dodal Miloš Bogdan. 
 
Pobídka může obsahovat slevu na dani z příjmu až po dobu 10 let, hmotnou podporu 
vytvářených pracovních míst či hmotnou podporu na školení a rekvalifikace. Celková 
hodnota těchto investičních pobídek s výjimkou školení a rekvalifikace nesmí překročit 30 
% z investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Právě vytvoření 
nových pracovních míst je ve znojemském regionu s vysokou nezaměstnaností vnímáno 
mimořádně pozitivně.  
 
Pobídku v oblasti zpracovatelského průmyslu mohou získat investoři zavádějící novou 
výrobu nebo rozšiřující stávající výrobu, přičemž jejich investice musí překročit 100 
milionů korun. „Čerpání investiční pobídky je podmíněno mimo jiné zahájením komerční 
výroby nejpozději do 3 let od jejího udělení, což znamená, že v tomto termínu musí 
proběhnout technické a projekční práce, výstavba a uvedení do provozu,“ dodal 
k možnému načasování projektu Miloš Bogdan.  
 
Pegas je druhým největším výrobcem netkaných textilií pro jednorázové 
hygienické výrobky v Evropě a je považován za technologického leadera ve 
svém oboru. Zároveň je již od svého založení nepřetržitě rozvíjející se firmou a 
jedním s největších investorů v Jihomoravském kraji. 
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