
Philip Morris ČR a.s., se sídlem Vítězná 1, 284 03 Kutná Hora 
IČ: 14803534, DIČ: CZ14803534, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 627 
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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 
27. 4. 2012, že část zisku společnosti za rok 2011 ve výši 2 525 755 120,- Kč se vyplatí 
jako podíl na zisku (dividenda) akcionářům společnosti. Na jednu kmenovou akcii 
společnosti ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč tedy připadá hrubá dividenda ve výši 920,- Kč. 
 
Rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu je 20. duben 2012, tj. že dividenda bude 
vyplácena akcionářům, kteří vlastnili akcie společnosti k 20. dubnu 2012. 
 
Výplatní období bude od 23. května 2012 do 31. března 2013. 
 
 
Akcionářům fyzickým osobám budou dividendy vypláceny prostřednictvím Komerční 
banky, a.s. Komerční banka, a.s. zašle poštou každému takovému akcionáři z České 
republiky a ze zahraničí (mimo Slovenské republiky) „Oznámení o výplatě výnosů 
z cenných papírů“, a to na jeho adresu uvedenou ve výpisu z evidence emise společnosti 
vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. k 20. dubnu 2012 v případě 
zaknihovaných akcií, a v případě listinných akcií na adresu uvedenou v seznamu 
akcionářů společnosti. Dividenda bude vyplácena 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. 
 
Akcionářům právnickým osobám budou dividendy 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. 
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