V Kutné Hoře, 28. dubna 2017

TISKOVÁ ZPRÁVA

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. schválila finanční výsledky společnosti
za rok 2016
Oznámeno uvedení bezdýmného výrobku na trh
Závěry přijaté řádnou valnou hromadou akcionářů
Řádná valná hromada Philip Morris ČR a.s. se dnes konala v sídle společnosti, ve výrobním závodě v Kutné Hoře.
Árpád Könye, předseda představenstva Philip Morris ČR a.s., oznámil, že akcionáři mezi ostatními body na
programu schválili zprávu představenstva, konsolidovanou účetní závěrku a řádnou účetní závěrku společnosti za
rok 2016.
„Růst našeho čistého zisku a konsolidovaných tržeb v roce 2016 byl solidní. Tyto výsledky byly především dány
řadou faktorů, mezi které patří příznivý vývoj objemu prodejů a míry zastoupení jednotlivých značek v prodejích
v Česku a na Slovensku a příznivý vývoj cen v České republice, což bylo podpořeno vyšším celkovým trhem
a vyšším tržním podílem v obou zemích,“ sdělil Árpád Könye.
Řádná valná hromada akcionářů společnosti také schválila výplatu roční hrubé dividendy ve výši 1000,00 Kč na
akcii.
„Schválená dividenda představuje rozdělení téměř celého zisku za rok 2016, a zajišťuje tak našim akcionářům
hrubý výnos ve výši 7,6 % na akcii dle ceny akcií z 30. prosince 2016,“ uvedl Árpád Könye.
Uvedení výrobků IQOS a HEETS FROM MARLBORO na trh v České republice a výrobků IQOS a HEETS na
trh na Slovensku v druhé polovině roku 2017
Společnost rovněž oznámila uvedení bezdýmných výrobků HEETS FROM MARLBORO a IQOS v České republice
a HEETS a IQOS na Slovensku v druhé polovině roku 2017 a poskytla k tomu další podrobnosti. Výrobek IQOS je
elektronické zařízení, které zahřívá speciálně navržené tabákové náplně (zvané HEETS FROM MARLBORO, nebo
HEETS) na teploty výrazně pod hranicí spalování a vytváří tabákový aerosol, a nabízí tak skutečnou chuť tabáku
a uspokojení, přičemž v průměru snižuje úroveň škodlivých a potenciálně škodlivých látek o 90 – 95 % v porovnání
s kouřem ze standardní referenční cigarety vytvořené pro výzkumné účely.*
Společnost Philip Morris International, do jejíž skupiny společnost Philip Morris ČR a.s. patří, provádí rozsáhlé
studie s cílem prokázat potenciál sníženého rizika výrobku IQOS. Studie jsou velmi pokročilé a všechna dosavadní
zjištění ukazují, že výrobek IQOS pravděpodobně představuje menší riziko škodlivosti než kouření cigaret.
„Uvedení výrobku IQOS bude znamenat zásadní milník na cestě k budoucnosti bez kouře. Naším záměrem je, aby
jednoho dne potenciálně méně škodlivé alternativy nahradily cigarety, a to ve prospěch dospělých kuřáků, naší
firmy a společnosti jako celku,“ uvedl Árpád Könye.
* Průměrné snížení koncentrací (vztaženo k jednomu kusu náplně) jednotlivých škodlivých a potenciálně škodlivých složek
měřených v aerosolu IQOS v porovnání se standardní 9,4 mg „dehtovou“ referenční cigaretou (3R4F). Sběr aerosolu a kouře
uskutečněný podle pravidel pro simulátor kouření Health Canada Intense (objem potáhnutí 55ml, trvání potáhnutí 2 vteřiny,
interval mezi potáhnutími 30 vteřin). Výpočty snížení nezahrnují nikotin.
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Philip Morris ČR a.s.
Philip Morris ČR a.s. je společností v rámci skupiny Philip Morris International Inc. a je největším výrobcem
a prodejcem tabákových výrobků v České republice. Philip Morris ČR a.s. je kótována na Burze cenných papírů
Praha (BCPP). Společnost, která zde působí již od roku 1992, zaměstnává více než 1000 zaměstnanců napříč
Českou republikou a její portfolio zahrnovalo v roce 2016 šest značek. Philip Morris ČR a.s. vlastní 99% obchodní
podíl v dceřiné společnosti Philip Morris Slovakia s.r.o. registrované ve Slovenské republice. Společnost více než
25 let přispívá na pomoc různým charitativním projektům, včetně projektů zahrnujících podporu sociálních
programů zaměřených na zlepšení životních podmínek v místních komunitách. Více informací lze nalézt na
www.philipmorris.cz.
Philip Morris International Inc. (“PMI”)
Philip Morris International Inc. je přední mezinárodní tabákovou společností, prodávající šest z 15
nejvýznamnějších mezinárodních značek a působící ve více než 180 zemích. Vedle výroby a prodeje cigaret,
včetně celosvětově nejprodávanější značky cigaret Marlboro, a dalších tabákových výrobků PMI vyvíjí výrobky
s potenciálem sníženého zdravotního rizika a uvádí je na trh. Výrobky se sníženým rizikem označují výrobky, které
představují, pravděpodobně představují nebo mají potenciál představovat menší riziko škodlivého účinku pro
kuřáky, kteří na ně přejdou, ve srovnání se situací, kdy by pokračovali v kouření cigaret. S využitím špičkových
zařízení, znalostí napříč obory ve vývoji produktu a jedinečných poznatků na poli vědy usiluje PMI o to, aby
nabízela portfolio výrobků s potenciálem sníženého zdravotního rizika, které splňuje očekávání dospělých kuřáků
a přísné regulatorní požadavky. Více informací lze nalézt na www.pmi.com a www.pmiscience.com.

