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KOMUNIKAT PRASOWY 
 
 

Przyznanie Spółce PEGAS NONWOVENS prestiżowej  
nagrody „Dostawca Roku” przez firmę 

Procter & Gamble 
 

LUKSEMBURG/ZNOJMO (13 października 2010 r.) –  Spółka PEGAS NONWOVENS 
(dalej „PEGAS” lub „Spółka”) otrzymała prestiżową nagrodę „Dostawca Roku” 
przyznawaną przez firmę Procter & Gamble, jedną z największych spółek produkujących 
wyroby konsumpcyjne na świecie. Nagroda ta została przyznana sześciu najlepszym 
dostawcom wybranym z grona 80 000 dostawców firm na świecie. Równocześnie Spółka 
otrzymała po raz trzeci z rzędu nagrodę „Excellence Award” przyznawaną dostawcom 
nieustannie utrzymującym wysoką jakość dostaw.  

- To ogromny zaszczyt otrzymać tak wielkie wyróżnienie od Procter & Gamble, koncernu 
cieszącego się uznaniem na całym świecie. Jednocześnie zamierzamy potraktować tę 
nagrodę jako dodatkowy bodziec oraz motywację do dalszej pracy. Przyjmując ją, 
jesteśmy świadomi, że chcąc sprostać wymaganiom naszych klientów, musimy 
utrzymywać najwyższą jakość świadczonych przez nas usług - stwierdził František Řezáč, 
Dyrektor Generalny PEGAS NONWOVENS s.r.o. oraz członek Rady Dyrektorów PEGAS 
NONWOVENS S.A. 
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PEGAS NONWOVENS S.A., société anonyme, to spółka holdingowa z siedzibą w Luksemburgu, posiadająca 

spółki operacyjne w Znojmo i i Bučovicach, w Czechach. PEGAS NONWOVENS jest producentem włóknin 
polipropylenowych i polietylenowych dla sektora artykułów higienicznych, a także dla sektorów przemysłowego, 
budowlanego, rolniczego i medycznego oraz innych specjalistycznych gałęzi przemysłu. Produkowane przez 
Spółkę włókniny są wykorzystywane przede wszystkim do produkcji pieluszek dziecięcych, kobiecych artykułów 
higienicznych oraz środków higienicznych dla osób dorosłych cierpiących na inkontynencję. Spółka aktywnie 
opracowuje nowe produkty, na które istnieje popyt na rynku, dzięki czemu utrzymuje pozycję technologicznego 
lidera na europejskim rynku włóknin. Obecnie PEGAS NONWOVENS zatrudnia 387 osób.  

Akcje PEGAS NONWOVENS S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze i na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie. 
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