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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

PEGAS NONWOVENS dokončil vyjednávání o 
dlouhodobých dodávkách ze svého závodu v Egyptě 

 
LUCEMBURK/ZNOJMO, 20. září 2011 – Společnost PEGAS NONWOVENS (dále jen 
"PEGAS" nebo "Společnost") oznamuje, že úspěšně dokončila vyjednávání se 
svým významným zákazníkem ohledně dlouhodobých dodávek netkané textilie 
ze svého plánovaného výrobního závodu v Egyptě. Dohodnuté podmínky 
obchodu nyní projdou standardním procesem podepisování, přičemž finalizace 
této administrativní části se očekává v průběhu následujících dvou měsíců. 
 
Společnost na počátku června oznámila záměr realizace výstavby nového výrobního 
závodu v Egyptě. Definitivní potvrzení realizace investice bylo podmíněno uzavřením 
dohody s významným zákazníkem, jenž projevil zájem o dodávky netkané textilie pro své 
výrobní závody na Blízkém východě. 
 
„Uzavřením dohody s významným zákazníkem došlo ke splnění důležité podmínky nutné 
pro finální rozhodnutí o investici. Zajištění prodeje významné části produkce na několik 
let dopředu nám poskytuje dostatečnou míru jistoty, že investice bude úspěšná a zároveň 
nás motivuje v našem záměru výstavby druhé výrobní linky v Egyptě. Na dalších krocích 
projektu nadále intenzivně pracujeme a věříme, že budeme našim akcionářům přinášet 
pozitivní zprávy ohledně jeho dalšího vývoje,“ sdělil František Řezáč, člen představenstva 
společnosti PEGAS NONWOVENS SA a generální ředitel PEGAS NONWOVENS s.r.o.  
 
 
Kontakt pro investory: 
 
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 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. 
 


