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Představenstvo společnosti Philip Morris ČR a.s.  
svolává řádnou valnou hromadu akcionářů, oznamuje finanční výsledky 

za celý rok 2012 a návrh na rozdělení zisku společnosti 
 
 
Představenstvo společnosti Philip Morris ČR a.s. dnes oznámilo, že řádná valná hromada akcionářů 
společnosti se bude konat dne 26. dubna 2013 od 10.00 hodin v sídle společnosti v Kutné Hoře. 
 
Rozhodným dnem k účasti a hlasování na řádné valné hromadě je 19. duben 2013. 
 
Společně s pozvánkou a pořadem jednání řádné valné hromady zveřejnilo představenstvo společnosti 
Philip Morris ČR a.s. finanční výsledky za minulý rok končící 31. prosincem 2012. 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. 
 

 
Údaje za celý rok 2012:  

 Konsolidované tržby bez spotřební daně a DPH vzrostly o 6,6 % na 13 miliard Kč,  
nebo o 5,3 % při vyloučení vlivu měnového kurzu; 

 Tržní podíl poklesl o 1,2 procentního bodu v České republice; 

 Tržní podíl vzrostl o 0,9 procentního bodu na Slovensku;  

 Objem odbytu se snížil o 7,5 % v České republice a o 1,2 % na Slovensku, export vzrostl  
o 23,7 %.  

 
„Navzdory zlepšení našich konsolidovaných tržeb, dosažených především díky vyššímu objemu 
vývozů jiným společnostem ve skupině PMI, zůstává náš odbyt v České republice i na Slovensku pod 
tlakem z důvodu celkového poklesu trhu a pokračujícího přechodu spotřebitelů k cigaretám v levném 
cenovém segmentu na obou trzích a také k jemně řezanému tabáku s nižším daňovým zatížením 
v České republice.“ řekl András Tövisi, předseda představenstva a generální ředitel Philip Morris 
ČR a.s. 
 
K tomuto András Tövisi dodal: „Náš tržní podíl v České republice byl nepříznivě ovlivněn poklesem 
tržního podílu lokálních značek. Tento pokles byl částečně kompenzován vyšším podílem značky 
Marlboro a také značek Philip Morris a Chesterfield, které byly obě v roce 2012 znovu úspěšně 
uvedeny na trh v největším a rostoucím levném cenovém segmentu. Naše trvalé zaměření se na 
inovaci portfolia značek nám významně pomohlo snížit míru poklesu našeho tržního podílu v roce 
2012 ve srovnání se čtvrtým čtvrtletím roku 2011. Náš tržní podíl na Slovensku stabilně rostl, a to 
především v důsledku rostoucího podílu L&M, přední značky cigaret na slovenském trhu.“ 
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Výroční zpráva za rok 2012 je publikována na webové stránce 
http://www.pmi.com/cs_cz/about_us/philip_morris_cr_shareholder_information/pages/reports_and_sta
tements.aspx 
 
Návrh na rozdělení zisku  
 
Představenstvo společnosti Philip Morris ČR a.s. navrhuje výplatu hrubé dividendy z čistého zisku 
za rok 2012 a z nerozděleného zisku z předchozích let ve výši 900,00 Kč na akcii, tj. celkem 
2 470 847 400,00 Kč. 
 
Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendy je 19. duben 2013. Návrh na výplatu dividendy byl 
přezkoumán a schválen dozorčí radou společnosti a bude předložen na řádné valné hromadě 
společnosti akcionářům ke schválení. 
 
Dokumenty a informace týkající se řádné valné hromady 
 
Dokumenty a informace týkající se řádné valné hromady, které mají být uveřejněny dle platného 
českého práva, jakož i formulář plné moci k zastoupení akcionáře společnosti na řádné valné 
hromadě jsou zpřístupněny a lze je získat v sídle společnosti, tj. Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03, 
a to v pracovní dny od 26. března 2013 do 25. dubna 2013, vždy od 14.00 do 17.00 hodin. 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. 
 
Philip Morris ČR a.s. je společností v rámci skupiny Philip Morris International Inc. a je největším 
výrobcem a prodejcem tabákových výrobků 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 
přibližně 1 100 zaměstnanců napříč Českou republikou a její portfolio v roce 2012 zahrnovalo osm 
cigaretových značek. Philip Morris ČR a.s. vlastní 99% obchodní podíl v dceřiné společnosti Philip 
Morris Slovakia s.r.o. registrované ve Slovenské republice. Společnost po 20 let skrze Dobročinný 
Fond Philip Morris ČR přispívá na pomoc různým charitativním projektům, včetně projektů 
zahrnujících podporu sociálních programů zaměřených na zlepšení životních podmínek v místních 
komunitách. Více informací lze nalézt na www.philipmorris.cz. 
 
Philip Morris International Inc. (PMI) 
 
Philip Morris International Inc. je přední mezinárodní tabákovou společností, prodávající sedm z 15 
nejvýznamnějších tabákových značek na světě, včetně značky Marlboro, která je celosvětově 
nejprodávanější cigaretovou značkou. Výrobky společnosti jsou prodávány přibližně ve 180 zemích. V 
roce 2012 činil odhadovaný podíl společnosti na mezinárodním trhu s cigaretami mimo USA 16,3 %, 
nebo 28,8 % mimo Čínskou lidovou republiku a USA. Více informací lze nalézt na www.pmi.com.  
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