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Upozornění

Tento dokument byl zpracován společností PEGAS NONWOVENS SA (dále jen „Společnost“) výhradně pro
použití při této prezentaci. Jakákoliv výhledová prohlášení týkající se budoucí ekonomické a finanční výkonnosti
Společnosti, obsažená v této prezentaci, jsou založena na předpokladech a očekáváních budoucího vývoje
faktorů majících podstatný vliv na budoucí ekonomickou a finanční výkonnost Společnosti. Tyto faktory zahrnují,
ale neomezují se pouze na právní prostředí, budoucí makroekonomickou situaci, konkurenci na trhu, budoucí
poptávku po netkaných textiliích a dalších s tím souvisejících produktech a službách a vývoj cen surovin.
Nicméně, skutečný vývoj těchto faktorů může být rozdílný. V důsledku toho se skutečná budoucí finanční
výkonnost Společnosti může značně lišit od té vyjádřené ve výhledových prohlášeních obsažených v této
prezentaci.
Ačkoliv Společnost vynakládá veškeré úsilí, aby poskytla přesné informace, nemůžeme přijmout odpovědnost
za jakékoliv tiskové nebo jiné chyby. Pro přípravu tohoto dokumentu byly použity spolehlivé veřejně dostupné
údaje. Jelikož jsou námi použité zdroje obecně považovány za seriózní, neověřovali jsme platnost jejich obsahu.
Společnost nepřijímá žádnou odpovědnost za použití takových informací.
Tento dokument slouží pouze k informaci. Nepředstavuje nabídku k prodeji nebo podnět k podávání nabídek na
nákup či prodej cenných papírů ani jiných finančních nástrojů v jakékoliv jurisdikci, ani jakékoliv rady nebo
doporučení s ohledem na tyto cenné papíry a případné jiné finanční nástroje Společnosti.
Distribuce tohoto dokumentu může být v některých jurisdikcích ze zákona zakázána. Tento dokument nesmí být
použit přímo či nepřímo pro jakoukoliv nabídku k prodeji nebo výzvu ke koupi zboží, cenných papírů a
případných jiných finančních nástrojů Společnosti v jakékoliv jurisdikci, ve které by taková nabídka nebo výzva
byla považována za nezákonnou. Osoby, které získaly tento dokument, jsou povinny informovat se o takových
restrikcích a dodržovat je. Každé nedodržení těchto zákazů může představovat porušení zákonů o cenných
papírech příslušné jurisdikce.
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Výroba v tunách

Výroba netkané textilie
• Největší evropský výrobce netkaných 

textilií typu spunmelt na bázi polymerů

• Společnost založena v roce 1990

• 9 výrobních linek

• Kapacita – 90 000 tun ročně

• Více než 420 zaměstnanců

• Od roku 2006 veřejně obchodovatelná 

společnost na burzách v Praze a 

Varšavě
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Produkty

• Hygiena (88% v roce 2011)

dětské plenky 

dámská hygiena

inkontinentní potřeby

• Technické textilie (12% v 2011)

zemědělství

stavebnictví a nábytkářství

zdravotnictví a ochranné oděvy

filtrace, utěrky a sorbenty
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Klíčové finanční ukazatele
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Euro (000´) Rok

2009 2010 2011 2011/2010
změna v %

Výnosy 123 447 148 150 165 848 11,9 %

EBITDA 38 791 35 218 36 066 2,4 %

Provozní zisk 22 857 18 865 26 853 42,3 %

Čistý zisk 20 802 21 039 13 966 (33,6 %)
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• Výsledky za rok 2011 v souladu se zveřejněným výhledem
• V tomto roce se očekává nárůst ukazatele EBITDA v rozmezí

5 – 15 % ve srovnání s dosaženým výsledkem za rok 2011
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EBITDA (tis. EUR)
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Dividendová politika

• Progresivní dividendová politika 
při zachování uspokojivých finančních 

výsledků a absenci atraktivních investičních 
příležitostí

• Návrh na výplatu dividendy 
v roce 2012 bude zveřejněn v 
nejbližších týdnech

• Dividenda nově podléhá 
schválení valné hromady 
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Investice v Egyptě

• Uzavřena smlouva s významným zákazníkem o dlouhodobých 
dodávkách netkané textilie z egyptského závodu

• Bankovní financování a pojištění projektu zajištěno
• Stavební práce zahájeny v lednu tohoto roku
• Dodávka technologie linky plánována ve čtvrtém čtvrtletí 2012
• Spuštění nové výrobní linky do plného provozu předpokládáno 

v druhé polovině roku 2013
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