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V Kutné Hoře dne 26. dubna 2019   TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
 

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. schválila finanční 

výsledky společnosti za rok 2018 

 
Závěry přijaté řádnou valnou hromadou akcionářů 

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. se dnes uskutečnila v sídle společnosti, 
ve výrobním závodě v Kutné Hoře. 

Árpád Könye, předseda představenstva Philip Morris ČR a.s., pobočky Philip Morris International Inc., 
která zastřešuje podnikání na trhu v Česku a na Slovensku, oznámil, že akcionáři mezi ostatními body 
na programu schválili zprávu představenstva, konsolidovanou účetní závěrku a řádnou účetní závěrku 
společnosti za rok 2018. 

„Růst našich konsolidovaných tržeb, bez spotřební daně a DPH, byl v roce 2018 v České a Slovenské 
republice dán především příznivým vývojem cen portfolia tabákových výrobků určených ke kouření1. V 
důsledku dodatečných nákladů spojených s komercializací zařízení IQOS a tabákových náplní HEETS 
vzrostly naše provozní náklady o přibližně Kč 1,4 miliardy. V souvislosti s naším statutem distributora s 
limitovaným rizikem spojeným s komercializací IQOS a HEETS, který spočívá v modelu odměňování 
na základě podílu z výnosů z prodeje, náš čistý zisk rostl výhradně díky příznivému vývoji cen portfolia 
tabákových výrobků ke kouření,“ uvedl Árpád Könye. 

Řádná valná hromada akcionářů společnosti také schválila výplatu roční hrubé dividendy za rok 2018 
ve výši 1 600,00 – Kč na akcii, tj. celkem 4 392 617 600 Kč. 

„Schválená dividenda zahrnuje rozpuštění nerozděleného zisku předchozích let a zajišťuje tak našim 
akcionářům hrubý výnos ve výši 11,4 % na akcii dle ceny akcií z 28. prosince 2018,“ uvedl Árpád Könye. 

Podrobné informace a rizika týkající se našeho podnikání 

Shrnutí naší hospodářské výkonnosti uvedené výše by mělo být chápáno ve spojení s Výroční zprávou 
za rok 2018 a nemůže být považováno za přímou indikaci našich budoucích výsledků. Ty zahrnují řadu 
obchodních rizik a nejistot, které jsou shrnuty na straně 50 naší Výroční zprávy za rok 2018.  

Veškeré výše uvedené informace a dokumenty jsou dále uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový 
přístup na www.philipmorris.cz 

 

Představenstvo společnosti 
Philip Morris ČR a.s. 

 
 

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. 

                                                           
1 Portfolio tabákových výrobků určených ke kouření zahrnuje cigarety, cigarillos, tabák pro ruční výrobu cigaret a více-

objemový tabák pro ruční výrobu cigaret 

http://www.philipmorris.cz/


Philip Morris International Inc.: Vytváříme budoucnost bez kouře 
Philip Morris International (PMI) stojí v čele proměny tabákového průmyslu s cílem vytvořit budoucnost 
bez kouře a jednoho dne nahradit cigarety takovými výrobky, které nevytvářejí kouř, 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. 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. březnu 2019 již 7,3 milionu dospělých kuřáků na celém světě přestalo 
kouřit a přešlo na výrobky s nahřívaným tabákem, které jsou nyní k dispozici na 44 trzích ve velkých 
městech nebo na celostátní úrovni pod značkou IQOS. Další informace naleznete na webových 
stránkách www.pmi.com a www.pmiscience.com. 

http://www.pmi.com/
http://www.pmiscience.com/

