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V Praze dne 30. září 2020 
 
 
Oprava tiskové chyby v pololetní zprávě společnosti Philip Morris ČR a.s. za 1. pololetí roku 2020  
 
 
Při prověřování údajů v pololetní zprávě společnosti Philip Morris ČR a.s. za 1. pololetí roku 2020 byla zjištěna 
tisková chyba na straně 6, kde byl zveřejněn nesprávný údaj. 
 
Původní znění: 
Potěšil nás pokračující silný růst prodejů zahřívaných tabákových výrobků HEETS a zařízení IQOS díky rostoucí 
základně dospělých uživatelů IQOS2: celkový počet dospělých IQOS uživatelů3 v obou zemích vzrostl, v porovnání 
s předchozím rokem, o 169 000 a dosáhl 621 000. Z toho 428 000 dospělých uživatelů přestalo s kouřením a přešlo 
na IQOS4. 
 
Nové znění: 
Potěšil nás pokračující silný růst prodejů zahřívaných tabákových výrobků HEETS a zařízení IQOS díky rostoucí 
základně dospělých uživatelů IQOS2: celkový počet dospělých IQOS uživatelů3 v obou zemích vzrostl, v porovnání 
s předchozím rokem, o 169 000 a dosáhl 621 000. Z toho 427 000 dospělých uživatelů přestalo s kouřením a přešlo 
na IQOS4. 
 

 
In Prague, September 30th 2020 
 
 
Corrigendum of Philip Morris ČR a.s. Mid-Year report for the first half of 2020 
 
 
Upon verification of data in the Mid-Year report of Philip Morris ČR a.s. for the first half of 2020, corrigendum was 
identified on the page 6 where incorrect data was published. 
 
Original text: 
We enjoyed a continuing growth of sales of HEETS and IQOS devices thanks to growing IQOS adult user base2: 
the number of total IQOS adult users3 in both countries combined increased by 169,000 and reached 621,000, of 
which 428,000 adult users have stopped smoking and switched to IQOS4. 
 
New text: 
We enjoyed a continuing growth of sales of HEETS and IQOS devices thanks to growing IQOS adult user base2: 
the number of total IQOS adult users3 in both countries combined increased by 169,000 and reached 621,000, of 
which 427,000 adult users have stopped smoking and switched to IQOS4. 

 

 
2 Zdroje: neveřejný zdroj Panel dospělých uživatelů IQOS, odhady Philip Morris ČR a.s. a Philip Morris Slovakia s.r.o. 
3 Odhadovaný počet dospělých uživatelů IQOS, u kterých tabákové náplně HEETS tvoří alespoň 5% denní spotřeby tabákových výrobků za 
posledních 7 dní. 
4 Odhadovaný počet dospělých uživatelů IQOS, u kterých zahřívané tabákové výrobky tvoří 100% denní spotřeby tabákových výrobků, z čeho 
alespoň 70% tvoří tabákové náplně HEETS. 
 
 
2 Sources: IQOS adult user panel, Philip Morris ČR a.s. and Philip Morris Slovakia s.r.o. internal estimates. 
3 Estimated number of adult IQOS users that used HEETS for at least 5% of their daily tobacco consumption over the past seven days. 
4 Estimated number of adult IQOS users, whose daily individual consumption of heated tobacco units represents the totality of their daily tobacco 
consumption over the past seven days, of which at least 70% are HEETS. 

 


