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V Kutné Hoře dne 24. března 2020       TISKOVÁ ZPRÁVA  

   

 

Představenstvo společnosti Philip Morris ČR a.s. vzhledem k nouzovému stavu v České 

republice odkládá konání řádné valné hromady. Výroční zprávu za rok 2019 uveřejňuje na 

svých webových stránkách.  

 

 

V důsledku krizových opatření navazujících na usnesení vlády České republiky č. 194 ze dne 12. března 

2020, kterým byl na území České republiky vyhlášen nouzový stav, se představenstvo společnosti Philip 

Morris ČR a.s. rozhodlo svolat a konat řádnou valnou hromadu společnosti až v době, kdy to bude 

situace umožňovat. Datum, čas a místo konání oznámíme na internetových stránkách společnosti 

http://www.philipmorris.cz v sekci "Pro akcionáře" a v pozvánce akcionářům.  

Odložení konání valné hromady nemá vliv na publikování výroční zprávy společnosti za rok 2019. 

Veřejnost se s ní může ode dneška seznámit v příslušné sekci webových stránek společnosti. 

„V těchto dnech a týdnech prožíváme zcela mimořádnou situaci, která vyžaduje především 

ohleduplnost vůči ostatním. Abychom neohrozili zdraví a bezpečnost svých akcionářů, kolegů  

a spolupracovníků, rozhodli jsme se odložit konání řádné valné hromady z původního termínu 24. dubna 

2020 na období, kdy bude její konání bezpečné. Chtěla bych poděkovat všem za pochopení a trpělivost  

a zejména popřát dostatek sil a pevné zdraví,“ uvedla Andrea Gontkovičová, předsedkyně 

představenstva a generální ředitelka Philip Morris ČR a.s. 

 

Představenstvo společnosti Philip Morris ČR a.s.  

 

 

 

Kontakt pro média: 

Klára Jirovcová Pospíšilová 

Manager Communications, Philip Morris ČR a.s. 

Klara.JirovcovaPospisilova@pmi.com 
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Philip Morris ČR a.s. 

Společnost Philip Morris ČR a.s. je největším výrobcem a prodejcem tabákových výrobků a 

distributorem bezdýmných setů HEETS, zařízení IQOS a s ním souvisejícího příslušenství v České 

republice. Firma zde působí již od roku 1992 a zaměstnává více než tisíc lidí. Přes 27 let přispívá různým 

charitativním projektům včetně těch, které zahrnují podporu sociálních programů zaměřených na 

zlepšení životních podmínek v místních komunitách. Společnost je součástí globální skupiny Philip 

Morris International Inc. Více informací lze nalézt na www.philipmorris.cz. 

 

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 

tabákových výrobků a s nimi souvisejících elektronických zařízení a příslušenství, a dalších výrobků 

obsahujících nikotin, na trzích mimo Spojené státy americké. Navíc, společnost PMI na základě licence 

dodává verzi svého zařízení IQOS Platformy 1 a tabákové náplně autorizované Americkým úřadem pro 

kontrolu potravin a léčiv (U.S. Food and Drug Administration - FDA) společnosti Altria Group, Inc. k 

prodeji ve Spojených státech. Svou budoucnost PMI staví na nové kategorii bezdýmných tabákových 

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 IQOS společnosti PMI zahrnuje výrobky s 

nahřívaným tabákem i e-cigarety s obsahem nikotinu. Podle odhadu společnosti PMI k 31. prosinci 

2019 již 9,7 milionů dospělých kuřáků na celém světě přestalo kouřit a přešlo na výrobky s nahřívaným 

tabákem, které jsou nyní k dispozici na 52 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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