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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
 

PEGAS NONWOVENS získal prestižní ocenění  
"Supplier of the Year" od společnosti 

Procter & Gamble 
 

LUCEMBURK/ZNOJMO (13. října 2010) – Společnost PEGAS NONWOVENS (dále jen 
"PEGAS" nebo "Společnost")  získala prestižní ocenění "Supplier of the Year" od 
společnosti Procter & Gamble, největšího výrobce a prodejce spotřebního zboží na světě. 
Jedná se o ocenění, které získalo 6 nejlepších dodavatelů z celkového počtu 80 000 
z celého světa. Zároveň s tímto oceněním bylo Společnosti uděleno již třetí rok v řadě 
ocenění “Excellence Award” pro dodavatele dlouhodobě poskytující služby na nejvyšší 
úrovni.  

„Je pro nás velkou ctí získat toto mimořádné ocenění od celosvětově respektované 
společnosti, jakou je Procter & Gamble. Zároveň je pro nás toto ocenění velkým 
povzbuzením a motivací do další práce. Ocenění přijímáme s vědomím, že i nadále 
musíme poskytovat služby na takové úrovni, abychom naplnili vysoká očekávání našich 
zákazníků,“ řekl František Řezáč, generální ředitel společnosti PEGAS NONWOVENS s.r.o. 
a člen představenstva PEGAS NONWOVENS SA. 
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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 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 387 pracovníků.  

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