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Sídlo: Kutná Hora DIČ: CZ 14803534 Karlovo náměstí 10 

Vítězná 1 zapsaná v obchodním rejstříku 120 00 Praha 

PSČ 284 03 vedeném Městským soudem Tel.: (+420) 266 702 111 

Česká republika v Praze, odd. B, vložka 627 www.philipmorris.cz 

 
Philip Morris ČR a.s. zakon čuje svoji investici v Kutné Ho ře ve výši 750 milion ů Kč 

 

Rozšířenou a modernizovanou část provozu slavnostn ě otev ře  

prezident České republiky pan Václav Klaus  

 
Rozšířenou a modernizovanou část výrobního závodu společnosti Philip Morris ČR a.s. v Kutné Hoře 
otevře pan prezident České republiky, pan Václav Klaus dne 29. září 2010 a to dvanáct měsíců od 
položení základního kamene rozšiřujícího kapacitu výrobního závodu společnosti. 
 
 
Celková investice ve výši 750 miliónů korun zvýší roční výrobní kapacitu závodu Philip Morris ČR a.s. 
z 30 miliard kusů na 40 miliard kusů cigaret ročně. Tato investice podporuje další příležitosti pro rozvoj 
zaměstnanců společnosti a posiluje exportní sílu výrobního závodu společnosti Philip Morris ČR a.s. v 
Kutné Hoře. Počínaje rokem 2010 kutnohorský závod tak vyváží své výrobky do více než 50 trhů po 
celém světě.  
 
 
“Jsem  velice potěšen, že prezident České republiky, pan Václav Klaus, se spolu s námi zúčastní 
dalšího významného mezníku v historii společnosti Philip Morris ČR a.s.. Tato investice nám do 
dalších let zajišťuje větší výrobní flexibilitu a do Kutné Hory přináší inovativní a vysoce kvalitní výrobu.” 
uvádí pan Alvise Giustiniani, generální ředitel a předseda představenstva Philip Morris ČR a.s..  
 

 

 

Pro akreditaci na slavnostní otevření kontaktujte, prosím, pana Jindřicha Preise, telefon  
725 707 668, email: philipmorris.cz@pmintl.com  do 28. září 2010, do 15:00 hodin. 
 
O spole čnosti Philip Morris ČR a.s.: 

Philip Morris ČR a.s., afilace skupiny Philip Morris International Inc., je největším výrobcem tabákových výrobků 
v České republice. Tato společnost, která v zemi působí od roku 1992, zaměstnává přibližně 1 200 lidí po celé 
České republice a vyrábí 9 rodin cigaretových značek v 64 variantách a navíc 2 varianty tabáku na vlastní domácí 
výrobu cigaret (roll-your-own) pro trh v české republice. Společnost provozuje jediný výrobní závod na tabákové a 
cigaretové produkty v České republice. Podle údajů společnosti AC Nielsen dosáhla společnost v první polovině 
roku 2010 tržního podílu ve výši 54,3%  v České republice a 52,3% ve Slovenské republice. Po více než 17 let 
Philip Morris ČR a.s. provozuje Dobročinný fond PM ČR, který podporuje několik charitativních projektů, včetně 
rozvoje sociálních programů zaměřených na zlepšování životních podmínek v místních městech a obcích. Více 
informací získáte na: www.philipmorris.cz 
 


