V Kutné Hoře dne 5. května 2020

TISKOVÁ ZPRÁVA

Představenstvo společnosti Philip Morris ČR a.s. oznamuje, že valná hromada
akcionářů bude rozhodovat mimo své zasedání (tzv. per rollam) a
sděluje také návrh na rozdělení zisku společnosti.
Představenstvo společnosti Philip Morris ČR a.s. dnes oznámilo, že vzhledem k aktuálnímu vývoji
pandemie COVID-19 a ve snaze i nadále chránit zdraví svých akcionářů, zaměstnanců a dalších
spolupracovníků, se po zralé úvaze rozhodlo místo valné hromady v Kutné Hoře uspořádat hlasování
akcionářů mimo zasedání valné hromady (tzv. per rollam), tj. prostřednictvím hlasovacích formulářů.
Tradiční prezenční valná hromada akcionářů v kutnohorském sídle společnosti se v tomto roce
neuskuteční.
Rozhodným dnem pro účast na hlasování a také rozhodným dnem pro výplatu podílu na zisku
(dividendy) je 18. květen 2020. Hlasovat budou moci a právo na podíl na zisku (dividendu) budou mít
akcionáři vlastnící akcie společnosti k 18. květnu 2020.
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
25. května 2020.
Hlasování hlasovacími formuláři bude probíhat od 25. května do 30. června 2020. Předběžné výsledky
hlasování akcionářů zveřejníme 1. července 2020 a konečné výsledky hlasování 8. července 2020.
Finanční výsledky za loňský rok končící 31. prosincem 2019 a Výroční zprávu Představenstvo
společnosti Philip Morris ČR a.s. zveřejnilo již 24. března letošního roku. Tyto výsledky vychází
z konsolidovaných finančních výkazů Philip Morris ČR a.s. a Philip Morris Slovakia s.r.o., které byly
sestaveny v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví.

Klíčové obchodní a finanční údaje za rok 2019:
•
•
•

Celkový počet dospělých IQOS uživatelů v Česku a na Slovensku v porovnání s rokem 2018
vzrostl o 196 000 a dosáhl tak 452 0001, z toho u 359 0002 tvoří zahřívané tabákové výrobky
100 % jejich spotřeby tabákových výrobků.
Konsolidované tržby bez spotřební daně a DPH ve výši 17,1 miliardy Kč se zvýšily o 21,4 %, resp.
o 21,3 % při vyloučení vlivu měnového kurzu.
Konsolidovaný čistý zisk dosáhl 4,0 miliardy Kč, vzrostl tedy o 4,8 %, resp. o 5,5 % po vyloučení
vlivu měnového kurzu.
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Neveřejný zdroj Panel dospělých uživatelů IQOS, odhady Philip Morris ČR a.s. a Philip Morris Slovakia s.r.o.
Odhadovaný počet dospělých uživatelů IQOS, u kterých zahřívané tabákové výrobky tvoří 100% denní spotřeby tabákových výrobků,
z čeho alespoň 70% tvoří tabákové náplně HEETS
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•
•

Celkové prodeje cigaret a zahřívaného tabáku Philip Morris ČR a.s. a Philip Morris Slovakia s.r.o.
dosáhly 13,3 miliardy kusů a zvýšily se tak o 3,9 % oproti roku 2018.
Odhadovaný tržní podíl (na trhu cigaret a zahřívaného tabáku) v České republice dosáhl 41,3 %
(růst o 1,6 procentního bodu oproti roku 2018). Na Slovensku dosáhl tržní podíl 57,9 % (růst
o 0,2 procentního bodu oproti roku 2018).

„Při pohledu na nejdůležitější výsledky roku 2019 bych ráda zdůraznila rostoucí počet dospělých
uživatelů IQOS, výrobku, který ačkoli není bez rizika, představuje mnohem lepší volbu než pokračování
s kouřením. V Česku a na Slovensku jejich počet dosáhl už 452 000. Díky nárůstu prodejů tabákových
náplní HEETS a zařízení IQOS jsme se těšili meziročnímu zvýšení výnosů o 21 procent,” uvedla
k výsledkům Andrea Gontkovičová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva společnosti
Philip Morris ČR a.s., pobočky Philip Morris International Inc., která zastřešuje podnikání na trhu
v Česku a na Slovensku, a dodala: „Na meziročním růstu čistého zisku se odrazil i lepší než očekávaný
objem prodeje tabákových výrobků určených ke kouření.“
K aktuální situaci Andrea Gontkovičová poznamenala: „Náš loňský podnikatelský úspěch nám dává
stabilitu pro zvládání situace související s pandemií COVID-19. V tomto mimořádném období je pro nás
také přirozenou prioritou podpora našimm zaměstnancům a jejich rodinám, zajištění jejich bezpečnosti,
zdraví a perspektivy pracovních míst. Chceme být rovněž užitečným a spolehlivým sousedem
v komunitách, kde podnikáme. Náš úspěch nám dává energii a prostředky pro řadu charitativních
projektů, které díky osobnímu nasazení a iniciativě našich zaměstnanců realizujeme v těchto týdnech.
Jde především o finanční, věcnou a dobrovolnickou podporu pro zařízení lékařských a sociálních služeb
a pro ohrožené komunity.“

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 kuřáků, kteří by jinak pokračovali v kouření cigaret, a také celé společnosti. „Za nejlepší
zprávu považuji, že v obou zemích již celkem 359 000 dospělých uživatelů zcela přestalo kouřit cigarety
a přešlo na IQOS,“ dodala Andrea Gontkovičová.
Společnost Philip Morris International pokračuje v investicích do vědy a technologií, aby mohla nabízet
produkty, které odpovídají potřebám dospělých kuřáků, a pomoci těm z nich, kteří by jinak pokračovali
v kouření, přejít na lepší alternativy vůči cigaretám. „Naše nabídka tabákových náplní HEETS obsahuje
sedm variant, včetně tří mentolových. Protože víme, že chuť je podstatným předpokladem, aby dospělý
kuřák nalezl v zahřívaném tabáku uspokojivou alternativu a zcela jím nahradil kouření cigaret,
soustředíme se i nadále na rozšiřování nabídky tabákových náplní, a to včetně variant s kapslí. Podobně
inovujeme i elektronické zařízení. V loňském roce jsme na trh uvedli nový IQOS 3 DUO, který díky
rychlejšímu nabíjení usnadňuje přechod od cigaret k zahřívanému tabáku. Nový model byl vyvinut
na základě zpětné vazby od dospělých uživatelů a v souladu s tím, jak jsou zvyklí užívat tabák“, uvedla
Andrea Gontkovičová.
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Výroční zpráva za rok 2019 je publikována na webové stránce:
http://www.philipmorris.cz

Návrh na rozdělení zisku:
Představenstvo společnosti Philip Morris ČR a.s. navrhuje výplatu hrubé dividendy 1 560 Kč, a to včetně
přibližně 91 Kč z nerozděleného zisku minulých let. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendy
je 18. květen 2020. Návrh na výplatu dividendy byl přezkoumán a schválen dozorčí radou společnosti
a bude předložen akcionářům ke schválení per rollam. Vzhledem k současné situaci spojené s pandemií
COVID-19, s přijatými ochrannými opatřeními a jejich ekonomickými důsledky a také vzhledem
k dalším existujícím rizikům nelze na základě výše dividendy usuzovat odhad našich budoucích
hospodářských výsledků.
Dokumenty a informace týkající se hlasování per rollam, které mají být uveřejněny dle platného
českého práva, jakož i formuláře plných mocí k zastoupení akcionáře společnosti při hlasování
per rollam, jsou zpřístupněny na www.philipmorris.cz v sekci „Pro akcionáře“. Tyto dokumenty jsou
také zpřístupněny k nahlédnutí a akcionáři je mohou získat také v sídle společnosti, tj. Kutná Hora,
Vítězná 1, PSČ 284 03, a to v pracovní dny od 5. května 2020 do 30. června 2020, vždy od 14:00
do 17:00 hodin. Shrnutí naší hospodářské výkonnosti uvedené výše by mělo být chápáno ve spojení
s Výroční zprávou za rok 2019 a nemůže být považováno za přímou indikaci našich budoucích výsledků.
Ty zahrnují řadu obchodních rizik a nejistot, které jsou shrnuty na stranách 27 až 29 Výroční zprávy
za rok 2019. Veškeré výše uvedené informace a dokumenty jsou dále uveřejněny způsobem
umožňujícím dálkový přístup na www.philipmorris.cz

Představenstvo společnosti Philip Morris ČR a.s.

Kontakt pro media:
Klára Jirovcová Pospíšilová
Manager Communications, Philip Morris ČR a.s.
Klara.JirovcovaPospisilova@pmi.com
Philip Morris ČR a.s.
Společnost Philip Morris ČR a.s., součást skupiny Philip Morris International Inc., je největším výrobcem a prodejcem
tabákových výrobků a distributorem bezdýmných tabákových náplní HEETS, zařízení IQOS a s ním souvisejícího příslušenství
v České republice. Philip Morris ČR a.s. je kótována na Burze cenných papírů Praha (BCPP). Firma zde působí již od roku 1992
a zaměstnává více než tisíc lidí. Přes 28 let přispívá různým charitativním projektům včetně těch, které zahrnují podporu
sociálních programů zaměřených na zlepšení životních podmínek v místních komunitách. Více informací lze nalézt
na www.philipmorris.cz.
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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 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. březnu 2020 již 10,6 milionů dospělých kuřáků na celém světě
přestalo kouřit a přešlo na výrobky s nahřívaným tabákem, které jsou nyní k dispozici na 53 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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