
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Představenstvo společnosti Philip Morris ČR a.s. se sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, 
PSČ: 28403, IČ: 14803534 oznamuje, že valná hromada akcionářů společnosti rozhodla dne 
29. 4. 2009 o výplatě dividendy za rok 2008 v hrubé výši 560 Kč. Celková částka určená na 
výplatu dividend činí 1 537 416 160 Kč.  
 
Rozhodným dnem pro výplatu dividend je 29. 4. 2009. 
 
Výplatní období bude probíhat od 27. 5. 2009 do 31. 3. 2010.  
 
Fyzické osoby budou vypláceny prostřednictvím Komerční banky, a.s. 
Komerční banka, a.s. zašle poštou každému akcionáři z České republiky a ze zahraničí 
(mimo Slovenské republiky) „Oznámení o výplatě výnosů z cenných papírů“ (dále jen 
Oznámení), a to na adresu uvedenou ve Středisku cenných papírů k 29. 4. 2009. Dividendy 
budou vypláceny ve výplatním období na všech obchodních místech Komerční banky, a.s. 
v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na peněžní účet na základě předložení platného 
průkazu totožnosti. Pokud bude akcionář, daňový rezident jiného státu než České republiky, 
žádat o uplatnění zvýhodněné sazby srážkové daně, je povinen spolu s platným průkazem 
totožnosti předložit i potvrzení o svém daňovém domicilu a prohlášení skutečného vlastníka. 
 
Akcionářům ze Slovenské republiky budou zaslány poštovní poukázky. 
 
Veškeré informace budou podávány na výplatních místech Komerční banky, a.s.  
 
Právnické osoby budou vypláceny také prostřednictvím Komerční banky, a.s. 
Výplata dividend bude prováděna bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet 
akcionáře, a to po dodání veškerých potřebných podkladů, včetně potvrzení o daňovém 
domicilu a prohlášení skutečného vlastníka v případě, kdy akcionář, daňový rezident jiného 
státu než České republiky, bude žádat o uplatnění zvýhodněné sazby srážkové daně. 
 
Kontaktní osoba v Komerční bance, a.s: 
Ing. Marie Dostalová 
Vedoucí útvaru 5940 – Služby emitentům a depozitář 
Hana Beníšková 
Václavské náměstí 42, 114 07 Praha 1 
tel.: 00420 955 534 139, 00420 955 534 142, fax: 00420 955 534 073 
 
Valná hromada akcioná řů dále schválila: 
 

- zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádnou účetní 
závěrku za rok 2008 a řádnou konsolidovanou účetní závěrku za rok 2008 a 
zprávu o vztazích mezi propojenými osobami; 

 
- jmenování členů představenstva, jimiž se stali Alvise Giustiniani, Daniel 

Gordon, Ivo Slanina, Petra Dobešová, Walter Veen a Andre Dahan; 
 

- jmenování členů dozorčí rady, jimiž se stali Mark Greer Saine, Prof. ing. Jiří 
Davídek, Paul Maas a Antonis Koupparis; 

 
- tantiémy ve výši 140 000 Kč každému členovi dozorčí rady, který není 

zaměstnancem Philip Morris ČR a.s. ani žádné společnosti v rámci skupiny 
Philip Morris International, Inc.  


