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KOMUNIKAT PRASOWY 
 

PEGAS NONWOVENS ogłasza pozyskanie środków 
finansowych na realizację strategii ekspansji 

międzynarodowej 
 

LUKSEMBURG/ZNOJMO, 9 czerwca, 2011 r. – PEGAS NONWOVENS („PEGAS" lub 
„Spółka") informuje o zawarciu przez PEGAS NONWOVENS s.r.o. umowy z Česká 
Spořitelna i ING Bank, na mocy której spółce udzielono pięcioletniego kredytu, 
niepodlegającego ustalonemu harmonogramowi spłat kapitału i odsetek,  
w wysokości 180 mln EUR („Kredyt"). Podpisanie umowy kredytowej nastąpiło  
8 czerwca 2011 r. 

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na finansowanie nowych wydatków 
inwestycyjnych oraz na refinansowanie istniejącego kredytu bankowego z limitem (do 
wykorzystania w formie ciągnień) w wysokości 150 mln EUR. Według stanu na 31 marca 
2011 r. z dostępnej w ramach tego kredytu puli środków wykorzystano 101,7 mln EUR.  

Warunki kredytowania nie przewidują obowiązku dokonywania regularnych spłat kapitału 
w okresie trwania kredytu, co daje Spółce dużą elastyczność przy podejmowaniu decyzji 
w zakresie inwestycji, wypłat dywidendy na rzecz akcjonariuszy czy optymalizacji kwoty 
ciągnienia.  

Na oprocentowanie kredytu składa się stopa EURIBOR oraz marża odsetkowa obliczana 
na podstawie rzeczywistego wskaźnika zadłużenia do EBITDA. 

Nowy kredyt obejmuje kredyt odnawialny w wysokości do 165 mln EUR oraz kredyt  
w rachunku bieżącym o wartości do 15 mln EUR.  

- Niedawno Spółka ogłosiła plany inwestycyjne dotyczące nowego zakładu produkcyjnego 
w Egipcie, które mają być pierwszym etapem realizacji strategii ekspansji 
międzynarodowej. Mimo wysokiego poziomu przepływów pieniężnych z działalności 
operacyjnej Pegas, realizacja planowanych inwestycji będzie wymagała dodatkowo 
finansowania ze źródeł zewnętrznych. Cieszymy się, że nowo zawarta umowa 
finansowania długoterminowego zapewni Spółce odpowiednią swobodę ze względu na 
wielkość limitu kredytowego oraz elastyczność decyzyjną w zakresie wykorzystania 
kredytu i harmonogramu inwestycji – powiedział František Řezáč, Członek Rady 
Dyrektorów PEGAS NONWOVENS S.A. i Dyrektor Generalny PEGAS NONWOVENS s.r.o. 

 
Kontakt z mediami: Odpowiedzialni za kontakty z 

inwestorami: 

Lucie Neubergová      Ondřej Kouřil   
Specjalista ds. obsługi klienta      Kierownik sprawozdawczości zewnętrznej
     
NATIVE PR       PEGAS NONWOVENS S.A.   
Nr tel. +420 221 592 450      Nr tel. +420 515 262 408   
Nr tel. kom. +420 731 615 033     Nr tel. kom. +420 724 311 544 
lucie.neubergova@nativepr.cz     okouril@pegas.cz 
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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 ponad 400 osób.  
Akcje PEGAS NONWOVENS SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze i na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie. 


