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OZNÁMENÍ OHLEDNĚ DATA KONÁNÍ VALNÉ HROMADY  

 

Představenstvo společnosti 

Philip Morris ČR a.s. 
se sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03 

identifikační číslo: 14803534 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 627 

(dále jen "společnost") 
 

tímto v návaznosti na usnesení vlády České republiky č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým byl na 
území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru 
(označovaný jako SARS CoV-2) vyhlášen nouzový stav, a dále ve smyslu přijatých krizových opatření,  

 

oznamuje akcionářům společnosti a také veřejnosti, 

 

že se s ohledem na bezpečnostní a preventivní opatření přijatá v České republice i v jiných zemích 
rozhodlo řádnou valnou hromadu společnosti (dále jen „valná hromada“) svolat a konat v době, 
kdy to bude aktuální situace umožňovat tak, aby nebylo ohroženo zdraví a ani bezpečnost akcionářů, 
jejich zástupců či jiných osob zúčastňujících se nebo podílejících se na přípravě a konání valné hromady 
(např. zaměstnanců společnosti, členů orgánů společnosti, osob zajišťujících organizaci valné hromady 
či rozesílání a tisk materiálů na valnou hromadu apod.) a aby stanovené místo, hodina a datum 
vzhledem k přijatým krizovým opatřením nepřiměřeně neomezovaly právo akcionářů se valné hromady 
zúčastnit.   

Představenstvo společnosti původně hodlalo svolat valnou hromadu v řádném dubnovém termínu, tj. 
na pátek, 24. dubna 2020, do sídla společnosti v Kutné Hoře. Tato valná hromada bude svolána na jiný 
pozdější termín dle aktuální situace a v závislosti na možnostech konání valné hromady s ohledem na 
ukončení nouzového stavu a všech souvisejících bezpečnostních, preventivních a také logistických 
opatření.  

Datum, hodinu a místo konání valné hromady Vám, našim akcionářům, oznámíme způsobem 
stanoveným příslušnými právními předpisy a stanovami společnosti, tj. v pozvánce, kterou 
zašleme Vám, našim akcionářům, a také je uveřejníme na internetových stránkách společnosti 
http://www.philipmorris.cz v sekci "Pro akcionáře".  

I přes to, že se představenstvo společnosti z výše uvedených důvodů rozhodlo nesvolat valnou hromadu 
na původní dubnový termín, uveřejňuje v souladu s příslušnými právními předpisy výroční zprávu 
společnosti za rok 2019 ve znění ověřeném auditorem na internetových stránkách společnosti 
http://www.philipmorris.cz v sekci "Pro akcionáře" a taktéž finanční výsledky společnosti za rok 2019 ve 
znění obsaženém v účetní závěrce společnosti za rok 2019, ověřené auditorem, avšak před schválením 
valnou hromadou, a to na internetových stránkách společnosti http://www.philipmorris.cz v sekci "Pro 
akcionáře" i níže.  

Představenstvo společnosti Vám tímto děkuje za trpělivost a v tomto nelehkém období by Vám i Vašim 
blízkým chtělo vyjádřit svou hlubokou podporu a popřát zejména dostatek sil a pevné zdraví.  

 

V Kutné Hoře 23. března 2020 

Philip Morris ČR a.s.  Philip Morris ČR a.s. 

  

Andrea Gontkovičová Petr Šedivec 
předsedkyně představenstva společnosti člen představenstva společnosti  
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Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2019 (v milionech Kč) 

Dlouhodobá aktiva:  .............................. 3 970 Základní kapitál a fondy:  .......................... 5 126 

Krátkodobá aktiva:  ............................. 11 629 Nerozdělené zisky minulých let: … .............  252  

 .......................................................................  Čistý zisk:  ................................................  4 032 

 .......................................................................  Dlouhodobé závazky:  .................................. 403 

 .......................................................................  Krátkodobé závazky:  ................................ 5 786 

Aktiva celkem:  ................................. 15 599 Vlastní kapitál a závazky celkem:  ....... 15 599 

 

 

Hlavní údaje řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2019 (v milionech Kč) 

Dlouhodobá aktiva:  .............................. 4 099 Základní kapitál a fondy:  .......................... 5 136 

Krátkodobá aktiva:  ............................. 12 295 Nerozdělené zisky minulých let:  .................. 278 

 .......................................................................  Čistý zisk:  ................................................. 4 021 

 .......................................................................  Dlouhodobé závazky:  .................................. 463 

 .......................................................................  Krátkodobé závazky:  ................................ 6 496 

Aktiva celkem:  ................................. 16 394 Vlastní kapitál a závazky celkem:  ....... 16 394 

 

 

Čistý zisk za rok 2019 (v Kč) 

Zisk za rok 2019 po zdanění 4 032 159 202,88 

 

Přesnou výši dividendy (podílu na zisku) navrženou představenstvem společnosti k rozdělení 
akcionářům Vám, našim akcionářům, oznámíme v pozvánce na valnou hromadu a také ji 
uveřejníme na internetových stránkách společnosti http://www.philipmorris.cz v sekci "Pro 
akcionáře" v souladu s tímto oznámením.  

O tom, zda a v jaké výši bude vyplacena dividenda (podíl na zisku) za účetní období 2019, 
rozhodnou akcionáři na valné hromadě.  
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