V Kutné Hoře 29. března 2022

TISKOVÁ ZPRÁVA

Představenstvo společnosti Philip Morris ČR a.s. oznamuje, že valná hromada
akcionářů bude rozhodovat mimo své zasedání (tzv. per rollam), oznamuje
finanční výsledky za celý rok 2021 a návrh na rozdělení zisku společnosti
Představenstvo společnosti Philip Morris ČR a.s. ve snaze i nadále chránit zdraví svých akcionářů,
zaměstnanců a dalších spolupracovníků a také s ohledem na skutečnost, že další vývoj pandemie
onemocnění COVID-19 a přijatých opatření nelze s jistotou předvídat, rozhodlo, že valnou hromadu
schvalující mimo jiné i hospodářské výsledky společnosti za rok 2021 nesvolá a zasedání valné
hromady za osobní účasti akcionářů se konat nebude.
Představenstvo se tak rozhodlo uspořádat i v tomto roce hlasování akcionářů mimo zasedání valné
hromady (tzv. per rollam), tj. prostřednictvím hlasovacích formulářů.
Rozhodným dnem pro účast na hlasování je 6. duben 2022. Hlasovat tak budou moci akcionáři vlastnící
akcie společnosti ke dni 6. dubna 2022.
Rozhodným dnem pro výplatu podílu na zisku (dividendy) je 1. červen 2022. Právo na podíl na zisku
(dividendu) tak budou mít akcionáři vlastnící akcie společnosti ke dni 1. června 2022.
Philip Morris ČR a.s. rozešle akcionářům oznámení představenstva o rozhodování per rollam, včetně
závazných návrhů rozhodnutí, pokyny k hlasování per rollam i samotné hlasovací formuláře poštou dne
13. dubna 2022. Hlasování hlasovacími formuláři bude probíhat od 13. dubna 2022 do 23. května 2022.
Předběžné výsledky hlasování akcionářů budou zveřejněny 25. května 2022 a konečné výsledky
hlasování 30. května 2022.

Návrh na rozdělení zisku
Představenstvo společnosti Philip Morris ČR a.s. navrhuje výplatu hrubé dividendy ve výši 1310 Kč. Návrh
na výplatu dividendy byl přezkoumán a schválen dozorčí radou společnosti a bude předložen
akcionářům ke schválení.
Obchodní a finanční údaje za rok 2021:
„Během pokračující pandemie onemocnění COVID-19,bylo stále naší hlavní prioritou zajištění zdraví a
bezpečnosti všech našich zaměstnanců, jejich rodin, zákazníků a obchodních partnerů. Jsem vděčná, že
se nám v kutnohorském závodě i ve ztížených podmínkách opět podařilo udržet výrobu po celý rok a
dosáhnout skvělých výsledků. Cením si také toho, jak platným partnerem se nám v této náročné době
znovu podařilo být komunitám, v nichž naši zaměstnanci žijí, nebo v nichž podnikáme. Mé poděkování
patří všem kolegyním a kolegům, kteří odváděli perfektní výkon navzdory všem výzvám, které loňský rok
přinesl. Netušili jsme však, jaké výzvy přinese rok 2022 v souvislosti s válkou na Ukrajině.
Prožíváme události, které jsou nepředstavitelně obtížné pro naše ukrajinské kolegy, s nimiž
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spolupracujeme jak v Praze, tak v Kutné Hoře. Snažíme se jim a jejich blízkým co nejvíce pomoci v této
těžké situaci. Dění na Ukrajině se velmi silně dotýká nás všech“, říká Andrea Gontkovičová, předsedkyně
představenstva a generální ředitelka Philip Morris ČR a.s., pobočky Philip Morris International Inc., která
zastřešuje podnikání na trhu v České republice a na Slovensku.
•

•
•
•
•
•

Celkový počet dospělých uživatelů IQOS v Česku a na Slovensku v porovnání s rokem 2020
vzrostl přibližně o 140 000 a dosáhl tak přibližně na 770 000 (více než 500 000 v ČR a 260 000
na Slovensku), z toho přibližně 560 000 (370 000 v ČR a 190 000 na Slovensku) dospělých
uživatelů přestalo kouřit a zcela přešlo na IQOS.
Konsolidované tržby bez spotřební daně a DPH ve výši 18,9 miliardy Kč se zvýšily o 5,5 %,
resp. o 6,4 % při vyloučení vlivu měnového kurzu.
Konsolidovaný čistý zisk poklesl o 0,3 % a dosáhl 3,5 miliardy Kč.
Celkový kombinovaný trh cigaret a bezdýmných tabákových výrobků v České republice se
snížil o odhadovaných 7,3 % a na Slovensku o odhadovaných 4,6 %.
Objem odbytu zahřívaných tabákových náplní vzrostl o 0,2 miliardy kusů v Česku a o 0,2
miliardy kusů na Slovensku.
Objem odbytu portfolia tabákových výrobků určených ke kouření se snížil o 1,0 miliardy kusů
v Česku a o 0,5 miliardy kusů na Slovensku.

Klíčové události
Společnost Philip Morris ČR a.s. uvedla v říjnu loňského roku na trh nový produkt na zahřívaný tabák lil
SOLID 2.0
„Našim zákazníkům velmi pečlivě nasloucháme a víme tedy, že jedna varianta bezdýmného produktu
nedokáže uspokojit potřeby všech. Velice mě proto těší, že značka IQOS uvedla na český a slovenský trh
zařízení lil SOLID 2.0. Vedle stávajících bezdýmných produktů v naší nabídce, tedy systému zahřívaného
tabáku IQOS 3 DUO na obou trzích a elektronické cigarety IQOS VEEV v Česku, jsme přinesli na oba trhy
další inovativní bezdýmné řešení, které navazuje na další milníky na cestě naší společnosti k dosažení
světa bez cigaretového kouře," uvedla Andrea Gontkovičová, generální ředitelka Philip Morris ČR a.s.
"Naší ambicí je, aby všichni dospělí kuřáci, kteří by jinak pokračovali v kouření klasických cigaret, přešli
co nejdříve na lepší alternativy a přestali kouřit ve prospěch svého vlastního zdraví, i zdraví svého okolí,"
dodala Andrea Gontkovičová.
Celá Výroční zpráva 2021 společně se všemi relevantními dokumenty je zveřejněna na webové stránce:
www.philipmorris.cz v sekci „Pro akcionáře“.
Představenstvo společnosti Philip Morris ČR a.s.
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Kontakt pro média:
Klára Jirovcová Pospíšilová
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 a Fiit, elektronického zařízení IQOS a lil SOLID 2.0, 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 30 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
2021.
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 dlouhodobě rozvíjí své portfolio tak, aby zahrnovalo produkty mimo odvětví
tabáku a nikotinu. Současné produktové portfolio společnosti se sestává především z cigaret a
bezdýmných výrobků, zahrnující výrobky na zahřívání tabáku, vaporizační a orální nikotinové produkty,
které se prodávají na trzích mimo USA. Od roku 2008 investoval PMI více než 9 miliard dolarů do
vědecky podloženého vývoje a komercializace inovativních bezdýmných výrobků pro dospělé, kteří by
jinak pokračovali v kouření, s cílem zcela ukončit prodej cigaret. To zahrnuje budování hodnotících
vědeckých schopností na špičkové úrovni, zejména v oblastech preklinické systémové toxikologie,
klinického a behaviorálního výzkumu, jakož i post-marketingových studií. Americký Úřad pro kontrolu
potravin a léčiv (FDA) povolil marketing výrobku IQOS Platformy 1 a tabákových náplní s označením
„tabákový výrobek s modifikovaným rizikem“ (MRTP), přičemž zjistil, že jsou tyto výrobky vhodné pro
podporu veřejného zdraví. Podle odhadu společnosti PMI k 31. prosinci 2021 již 15,3 milionů dospělých
kuřáků na celém světě přestalo kouřit a přešlo na výrobky s nahřívaným tabákem, které jsou nyní k
dispozici na 71 trzích ve velkých městech nebo na celostátní úrovni pod značkou IQOS. S významnými
odbornými znalostmi vybudovanými na pevných základech v oblasti biologických věd, oznámila v
únoru 2021 PMI svou ambici rozšířit své působení do oblastí wellness a zdravotní péče a dodávat
inovativní produkty a řešení, jejichž cílem je zabývat se nenaplněnými potřebami pacientů a
spotřebitelů. Více informací naleznete na www.pmi.com a www.pmiscience.com.
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