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KOMUNIKAT PRASOWY 
 

PEGAS NONWOVENS kończy negocjacje w sprawie 
długoterminowych dostaw ze swojego zakładu 

produkcyjnego w Egipcie 
 
LUKSEMBURG/ZNOJMO, 20 września 2011 r. – PEGAS NONWOVENS („PEGAS" 
lub „Spółka") informuje o pomyślnym zakończeniu negocjacji z jednym z 
kluczowych klientów w sprawie długoterminowych dostaw włóknin z mającego 
powstać zakładu produkcyjnego w Egipcie. Uzgodnione warunki podlegają 
standardowej, administracyjnej procedurze zawierania umów, która powinna 
dobiec końca w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. 
 
Na początku czerwca Spółka ogłosiła zamiar budowy nowego zakładu produkcyjnego w 
Egipcie. Ostateczne zatwierdzenie tej inwestycji zależało od zawarcia umowy z 
kluczowym klientem, który wyraził zainteresowanie dostawami włóknin do swoich 
zakładów zlokalizowanych na Bliskim Wschodzie. 
 
- Zawarcie wspomnianej umowy z jednym z głównych klientów oznacza spełnienie 
istotnego warunku niezbędnego do podjęcia ostatecznej decyzji o realizacji inwestycji. 
Znalezienie odbiorcy dla znacznej części produkcji na kilka kolejnych lat daje nam 
wystarczającą pewność, że inwestycja okaże się sukcesem, motywując nas jednocześnie 
do budowy drugiej linii produkcyjnej na terenie egipskiej wytwórni. Prowadzimy 
intensywne prace nad kolejnymi etapami tego projektu z przekonaniem, że będziemy w 
stanie przekazać akcjonariuszom dobre informacje na temat jego dalszej realizacji – 
powiedział František Řezáč, członek Rady Dyrektorów PEGAS NONWOVENS SA i Dyrektor 
Generalny PEGAS NONWOVENS s.r.o.  
 
 
Odpowiedzialni za kontakty z inwestorami: 
 
Ondřej Kouřil       Klára Klímová 
Kierownik sprawozdawczości zewnętrznej     Konsultant ds. relacji inwestorskich 
 
PEGAS NONWOVENS      PEGAS NONWOVENS 
Nr tel. +420 515 262 408      Nr tel. +420 515 262 450 
Nr tel. kom. +420 724 311 544     Nr tel. kom +420 602 244 838 
okouril@pegas.cz       kklimova@pegas.cz 

 

PEGAS NONWOVENS S.A., société anonyme, to spółka holdingowa z siedzibą w Luksemburgu posiadająca spółki 
operacyjne z siedzibą w Znojmo 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 420 osób.  

Akcje PEGAS NONWOVENS SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze i na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie. 
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Podstawowe informacje na temat projektu budowy zakładu produkcyjnego w 
Egipcie 

Wytwórnia będzie zlokalizowana w strefie przemysłowej, niedaleko położonego pod 
Kairem Miasta 6 Października. Planowane nakłady inwestycyjne na realizację pierwszego 
etapu przedsięwzięcia w Egipcie to ok. 55–60 mln EUR. Przewiduje się, że pierwsza linia, 
o rocznych mocach produkcyjnych rzędu 20 tys. ton (w zależności of portfela 
produktów), zostanie oddana do użytku w drugiej połowie 2013 r. W wypadku korzystnej 
koniunktury rynkowej w regionie Spółka planuje rozbudowę zakładu w latach 2015–2016 
o kolejną linię, która zwiększy moce produkcyjne egipskiej wytwórni do 45–50 tys. ton. 
 
 


