TISKOVÁ ZPRÁVA

Společnost PEGAS NONWOVENS SA zvýšila ve čtvrtém
čtvrtletí 2010 ukazatel EBITDA meziročně o 21,6 %
na 9,7 milionu EUR
LUCEMBURK/ZNOJMO (17. března 2011) – PEGAS NONWOVENS SA (dále jen
„PEGAS” nebo „Společnost”), přední evropský výrobce netkaných textilií, dosáhl
na základě předběžných neauditovaných výsledků v roce 2010 celkových
konsolidovaných výnosů 148,2 milionu EUR, o 20 % více než v předchozím roce.
V samotném čtvrtém čtvrtletí dosáhly konsolidované výnosy hodnoty 38,9 milionu EUR,
o 28,8 % více než ve stejném období roku 2009. Klíčovou roli ve vývoji výnosů sehrál
razantní meziroční růst cenových indexů polymerů, jejichž průměrné hodnoty v roce
2010 vzrostly téměř o 50 %.
Provozní ziskovost před odpisy, úroky a zdaněním měřena ukazatelem EBITDA činila
v loňském roce 35,2 milionu EUR, o 9,2 % meziročně méně. Meziroční srovnání bylo
ovlivněno jednorázovými pozitivními položkami, jež vylepšily hospodaření roku 2009 a
které se v dalším období již nemohly opakovat. Ziskovost v roce 2010 byla naopak
negativně ovlivněna nárůstem cen vstupních materiálů, přičemž tento dopad se
Společnosti z velké části podařilo kompenzovat dobrou provozní a prodejní výkonností a
optimalizací skladových zásob vstupních materiálů. Bez těchto vlivů v porovnávaných
obdobích by ukazatel EBITDA nezaznamenal výrazné změny. Ukazatel EBITDA ve čtvrtém
čtvrtletí 2010 vzrostl meziročně o 21,6 % na 9,7 milionu EUR.
Provozní zisk Společnosti v roce 2010 klesl o 17,5 % na 18,9 milionu EUR, v samotném
čtvrtém čtvrtletí pak meziročně vzrostl o 45 % na 5,7 milionu EUR. Čistý zisk Společnosti
v roce 2010 meziročně vzrostl o 1,1 % na 21,0 milionů EUR, a to zejména z důvodu
kurzových změn v porovnávaných obdobích a nižších úrokových nákladů. Ve čtvrtém
čtvrtletí dosáhl čistý zisk hodnoty 3,4 milionu EUR oproti ztrátě ve stejném období roku
2009.
„Dosažené provozní výsledky hospodaření za rok 2010 hodnotíme pozitivně. Podařilo se
nám splnit celoroční výhled na úrovni ukazatele EBITDA a to i přes poměrně výrazný
nárůst cen vstupních materiálů v první polovině roku, jenž ovlivnil provozní ziskovost
společnosti ve druhém čtvrtletí. Tento negativní dopad se nám dařilo významně
eliminovat dobrou provozní a prodejní výkonností a důrazem na efektivitu hospodaření.
Do roku 2011 jsme vstoupili s plně vyprodanou kapacitou, a to včetně očekávané
kapacity nové výrobní linky, která bude uvedena do provozu v průběhu třetího čtvrtletí
2011. Úspěšné zahájení výroby v novém provozu pro nás zůstává jednou z hlavních
priorit tohoto roku,“ sdělil František Řezáč, člen představenstva společnosti
PEGAS NONWOVENS SA a generální ředitel PEGAS NONWOVENS s.r.o.
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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 téměř 400 pracovníků.
PEGAS NONWOVENS SA je veřejně obchodovanou společností na burzách v Praze a ve Varšavě.
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