TISKOVÁ ZPRÁVA

Společnost Philip Morris International jmenovala pana Jaceka Olczaka do funkce
generálního ředitele, čímž znovu potvrzuje svůj závazek vytvářet budoucnost bez kouře s
cílem zcela nahradit cigarety méně škodlivými alternativami

LAUSANNE, Švýcarsko/ČR, Praha - [5.5.2021] - Philip Morris International Inc. (PMI) s potěšením oznamuje, že
Jacek Olczak byl během výročního zasedání akcionářů společnosti PMI dne 5. května 2021 jmenován do funkce
generálního ředitele. Jacek Olczak, který ve společnosti doposud působil jako její globální provozní ředitel, byl
zároveň zvolen členem představenstva. André Calantzopoulos, který funkci generálního ředitele PMI zastával od
roku 2013 do 5. května 2021, byl před zasedáním jmenován předsedou představenstva. Společnost PMI těmito
kroky uzavřela řadu avizovaných změn ve vedení, které předeslala již v prosinci 2020.
Jacek Olczak přijal novou funkci v čele PMI se závazkem urychlit její transformaci směrem k naplnění vize světa
bez kouře, započatou již v roce 2016. Společnost PMI se tak dnes soustředí na vědecký výzkum, vývoj a
odpovědnou komercializaci bezdýmných výrobků, s cílem co nejdříve nahradit cigarety méně škodlivými
alternativami.
„Vedení PMI na naší cestě transformace ke společnosti bez kouře se ujímám s nadšením i pokorou. PMI je lídrem
v oblasti vědeckého výzkumu a inovací a naším cílem je, aby prodej bezdýmných výrobků tvořil více než polovinu
našeho čistého zisku do roku 2025. Naše rychle se rozvíjející portfolio bezdýmných výrobků je cestou k naplnění
dlouhodobé vize PMI. Budeme se opírat o vlastní vědecký výzkum a odborné znalosti, přičemž využijeme veškeré
naše zkušenosti, dovednosti a představivost k tomu, abychom naše inovace posunuli za hranice stávající nabídky
produktů a prozkoumali nové oblasti rozvoje“, řekl Jacek Olczak.
Do společnosti PMI nastoupil Jacek Olczak (56) v roce 1993. Postupně v ní zastával řadu manažerských pozic,
včetně zodpovědnosti za veškeré aktivity PMI v Německu a Polsku, a následně i pozici prezidenta PMI pro
evropský trh. V roce 2012 byl pak jmenován do funkce globálního finančního ředitele. Tuto pozici zastával až do
roku 2018, kdy přijal svou dosavadní funkci globálního provozního ředitele PMI. Magisterský titul v oboru
ekonomie získal na univerzitě v polské Lodži.
Jacek Olczak je klíčovou postavou transformace PMI směrem k budoucnosti bez kouře. V roce 2014 stál mimo
jiné za vůbec prvním uvedením zařízení IQOS na trh, a to v japonské Nagoji. Pod jeho vedením v roli globálního
provozního ředitele společnost PMI v prvním čtvrtletí letošního roku zvýšila čistý zisk z bezdýmných výrobků na
28 procent a zároveň rozšířila geografické pokrytí nabídky svých bezdýmných výrobků již na 66 trhů.
André Calantzopoulos uvedl: „Jacek má ve své nové roli ideální předpoklady k tomu naplnit vizi PMI světa bez
kouře. Jeho nadšení pro firmu a její zaměstnance, stejně jako jeho hluboká znalost našich produktů, systémů,
hodnot a investorů, mu dodávají sílu dosahovat hmatatelných výsledků. Věřím, že Jacek je ideálním lídrem, který
zajistí další růst naší společnosti a tím i její hodnoty pro akcionáře. Velice se těším na naši další spolupráci z pozice
své nové funkce předsedy představenstva.“
Andrea Gontkovičová, předsedkyně představenstva Philip Morris ČR a.s., dodala: „Jacek řídil transformaci PMI s
vizí budoucnosti bez kouře na mezinárodní úrovni a jeho dovednosti a znalosti předznamenávají pro společnost
PMI novou skvělou kapitolu. Vždy se zároveň aktivně zajímal o pokrok, kterého se nám daří dosahovat zde v České
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republice a velice se proto těším na další spolupráci s ním v jeho nové roli. Vím, že s jeho podporou můžeme my,
naši akcionáři a především naši zákazníci v ČR plně počítat.“

Kontakt pro média:
Klára Jirovcová Pospíšilová
Senior Manager Communications, Philip Morris ČR a.s.
Klara.JirovcovaPospisilova@pmi.com

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 a rovněž distributorem s omezeným rizikem (tzv. Limited risk distributor)
bezdýmných výrobků HEETS, elektronického zařízení IQOS, náplní VEEV do elektronických cigaret IQOS VEEV,
elektronických cigaret IQOS VEEV a souvisejícího příslušenství 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 1 000 lidí napříč Českou republikou. 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 29 let přispívá
na pomoc různým charitativním projektům, včetně projektů zahrnujících podporu sociálních programů
zaměřených na zlepšení životních podmínek v místních komunitách. Více informací naleznete na
www.philipmorris.cz, včetně výroční zprávy za rok 2020.

Philip Morris International Inc.: Přinášíme budoucnost bez kouře
Philip Morris International (PMI) stojí v čele proměny tabákového průmyslu s cílem vytvořit budoucnost bez
kouře a jednoho dne nahradit cigarety bezdýmnými výrobky, a to ve prospěch dospělých, kteří by jinak
pokračovali v kouření, a také celé společnosti, firmy a jejích akcionářů. PMI je přední mezinárodní tabákovou
společností zabývající se výrobou a prodejem cigaret, bezdýmných výrobků a s nimi souvisejících elektronických
zařízení a příslušenství, a dalších výrobků obsahujících nikotin, na trzích mimo Spojené státy americké.
Společnost PMI dále dodává společnosti Altria Group Inc. variantu zařízení v provedení IQOS (Platforma 1) a s
tím spojené tabákové náplně určené k prodeji v rámci licence v USA. Tyto výrobky zde byly autorizované k
prodeji Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (Food and Drug Administation). Mohou se prodávat s označením
"tabákový výrobek s modifikovaným rizikem" (MRTP). Dle rozhodnutí FDA jsou tyto výrobky vhodné pro
podporu veřejného zdraví, protože při jejich používání dochází ke "snížení vystavení lidského organizmu vlivu
škodlivých látek" ve srovnání s kouřením. Svou budoucnost PMI staví na nové kategorii bezdýmných výrobků,
které (ačkoli nejsou bez rizika) jsou mnohem lepší volbou než pokračování v kouření. Díky multidisciplinárním
schopnostem v oblasti vývoje výrobků, špičkovým zařízením a vědeckému výzkumu se společnost PMI snaží
zajistit, aby její výrobky bez kouře splňovaly preference dospělých kuřáků a přísné regulatorní požadavky.
Portfolio bezdýmných výrobků společnosti PMI zahrnuje výrobky s nahřívaným tabákem i e-cigarety s obsahem
nikotinu. Podle odhadu společnosti PMI k 31. březnu 2021 již 14 milionů dospělých kuřáků na celém světě
přestalo kouřit a přešlo na výrobky s nahřívaným tabákem, které jsou nyní k dispozici na 66 trzích ve velkých
městech nebo na celostátní úrovni pod značkou IQOS. Další informace naleznete na webových stránkách
www.pmi.com a www.pmiscience.com.
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