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HLASOVACÍ FORMULÁŘ 
pro rozhodování valné hromady společnosti Philip Morris ČR a.s., se sídlem Kutná Hora, 

Vítězná 1, PSČ 284 03, identifikační číslo: 14803534 (dále jen „společnost“) 
písemnou formou mimo zasedání (tzv. per rollam) 

 
Chcete-li uplatnit své hlasovací právo, označte prosím jednu z možností (dle své volby) křížkem u navrhovaného 
rozhodnutí a s úředně ověřeným vlastnoručním podpisem prosím zašlete na adresu  
ADMINISTER, spol. s r.o., Husova 109/19, Kutná Hora – Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora nebo i jiným způsobem 
podle pokynů k rozhodování valné hromady společnosti mimo zasedání (tzv. per rollam) uveřejněných na 
internetových stránkách společnosti http://www.philipmorris.cz, v sekci "Pro akcionáře". 

 

UPOZORNĚNÍ: Nesouhlas s návrhem rozhodnutí lze vyjádřit i nezasláním celého hlasovacího formuláře. Jakýkoli 
jiný projev než označení možnosti „PRO“ u návrhu rozhodnutí, včetně neoznačení žádné z možností „PRO“ nebo 
„PROTI“, bude považován za vyjádření nesouhlasu s návrhem rozhodnutí. 

 

Při vyplňování, podepisování a doručování hlasovacího formuláře se řiďte pokyny k rozhodování valné 
hromady společnosti mimo zasedání (tzv. per rollam). 

 

Hlasování probíhá od 21. listopadu 2022 do 6. prosince 2022. 

 

Identifikační číslo akcionáře nebo zástupce: 
NEVYPLŇUJTE, určeno pro interní potřebu společnosti  

 

Rozhodnutí č. 1.1. k bodu 1  

Schválení návrhu na změnu stanov společnosti ve znění návrhu rozhodnutí včetně zdůvodnění 
předloženého představenstvem společnosti a vyhotoveného ve formě notářského zápisu NZ 
235/2022 ze dne 15. října 2022.  

Kopie notářského zápisu obsahujícího návrh rozhodnutí o změně stanov je uvedena v návrhu 
rozhodnutí valné hromady a uveřejněna společně s elektronickým stejnopisem předmětného 
notářského zápisu způsobem umožňujícím dálkový přístup na webové stránce: 
http://www.philipmorris.cz, v sekci "Pro akcionáře". Úplné znění stanov společnosti s vyznačenými 
navrhovanými změnami (podtržený text je navržen ke vložení) je taktéž uveřejněno způsobem 
umožňujícím dálkový přístup na webové stránce: http://www.philipmorris.cz, v sekci "Pro 
akcionáře". 

Návrh rozhodnutí: 

„Valná hromada mimo zasedání (tzv. per rollam) rozhoduje o změně stanov společnosti 
takto: 

(i) v části I. Základní ustanovení se mění znění Článku 3, Předmět podnikání, který nově 

zní takto: 

Článek 3 

Předmět podnikání 

Předmětem podnikání společnosti je: 

- zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků;  

- hostinská činnost;  

- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin;  

- výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí 
a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce 
toxické a toxické; 

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona, 

PRO 

 

PROTI 

 

     

http://www.philipmorris.cz/
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obory činností: 

a) velkoobchod a maloobchod; 

b) zprostředkování obchodu a služeb; 

c) pronájem a půjčování věcí movitých; 

d) nakládání s odpady (vyjma nebezpečných); 

e) skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti 
v dopravě; 

f) zasilatelství a zastupování v celním řízení; 

g) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; 

h) nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí; 

i) ubytovací služby; 

j) přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti; 

k) provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, 
pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních 
a obdobných akcí; 

l) výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-
obrazových záznamů; a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů. 

 

(ii) v části I. Základní ustanovení, Článek 6, Práva a povinnosti akcionářů, se mění druhá 

věta odstavce 4, která nově zní takto: 

4. Podmínkou pro výkon hlasovacího práva akcionářem je zápis skutečného 
majitele tohoto akcionáře do evidence skutečných majitelů v souladu se zákonem 
č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen "zákon o evidenci skutečných majitelů"), pokud je akcionář k tomuto zápisu 
skutečného majitele povinen.  
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HLASOVACÍ FORMULÁŘ 
pro rozhodování valné hromady společnosti Philip Morris ČR a.s., se sídlem Kutná Hora, 

Vítězná 1, PSČ 284 03, identifikační číslo: 14803534 (dále jen „společnost“) 
písemnou formou mimo zasedání (tzv. per rollam) 

 
Při vyplňování, podepisování a doručování hlasovacího formuláře se řiďte pokyny k rozhodování valné 

hromady společnosti mimo zasedání (tzv. per rollam). 

…………………………………………………………………………………………… 
Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma akcionáře (právnické osoby) 

…………………………………………………………………………………………………………  
Datum narození / identifikační (registrační) číslo akcionáře (právnické osoby), bylo-li přiděleno   

……………………………………………………………………………………………  
Bydliště / sídlo akcionáře (právnické osoby) 

…………………………………………………………………………………………… 
Údaje o osobě (osobách) jednající(ch) za akcionáře (právnickou osobu) * 
*  Vyplňuje se pouze v případě akcionáře (právnické osoby). Údaji o osobě (osobách) jednající(ch) za akcionáře se rozumí jméno a příjmení 
fyzické osoby (osob) s uvedením funkce (např. jednatel, člen představenstva apod.), popř. další identifikační údaje, je-li osobou jednající za 
akcionáře právnická osoba. 

……………………………………………………………………………………………  
Počet akcií, v rozsahu kterých se akcionář účastní hlasování * 
*  Nebude-li na hlasovacím formuláři uveden počet akcií nebo bude-li počet akcií vyšší, než bude vyplývat z evidence zaknihovaných cenných 
papírů, resp. seznamu akcionářů k rozhodnému dni pro rozhodování per rollam, bude se akcionář účastnit rozhodování per rollam v rozsahu 
akcií dle evidence zaknihovaných cenných papírů, resp. seznamu akcionářů k rozhodnému dni pro rozhodování per rollam. Bude-li na 
hlasovacím formuláři uveden nižší počet akcií, než bude vyplývat z evidence zaknihovaných cenných papírů, resp. seznamu akcionářů 
k rozhodnému dni pro rozhodování per rollam, bude se akcionář účastnit rozhodování per rollam v rozsahu tohoto nižšího počtu akcií 
uvedeného na hlasovacím formuláři.  

V případě, že akcionář je zastupován na základě plné moci, je třeba připojit údaje o zástupci: 

……………………………………………………………………………………………  
Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma zástupce akcionáře (je-li zástupce právnickou osobou) 

……………………………………………………………………………………………  
Datum narození / identifikační číslo zástupce akcionáře (je-li zástupce právnickou osobou) 

……………………………………………………………………………………………  
Bydliště / sídlo zástupce akcionáře (je-li zástupce právnickou osobou) 

……………………………………………………………………………………………  
Údaje o osobě (osobách) jednající(ch) za zástupce akcionáře ((je-li zástupce právnickou osobou)* 
*  Vyplňuje se pouze v případě, je-li zástupce právnickou osobou. Údaji o osobě (osobách) jednající(ch) za zástupce akcionáře se rozumí 
jméno a příjmení fyzické osoby (osob) s uvedením funkce (např. jednatel, člen představenstva apod.), popř. další identifikační údaje, je-li 
osobou jednající za zástupce akcionáře právnická osoba. 

 ........................................................................................ 
 úředně ověřený podpis akcionáře nebo jeho zástupce 


