V Kutné Hoře, 29. září, 2010

TISKOVÁ ZPRÁVA

Philip Morris ČR a.s. investoval 750 milionů korun do závodu v Kutné Hoře
Prezident Václav Klaus slavnostně otevřel rozšířený a modernizovaný provoz
společnosti

Prezident České republiky Václav Klaus dnes slavnostně otevřel rozšířenou a modernizovanou
část závodu Philip Morris ČR a.s. v Kutné Hoře.
Investice v hodnotě 750 milionů korun odráží odhodlání společnosti Philip Morris ČR a.s. dále rozvíjet
své podnikání v České republice a poskytuje společnosti více flexibility ve výrobě, zvyšuje
konkurenceschopnost závodu a rozšiřuje jeho exportní možnosti. Kutnohorský závod, který v
devadesátých letech sloužil převážně jako výrobní zařízení pouze pro český a slovenský trh, rozšiřuje
své zaměření na export a vyrábí dnes pro více než padesát zemí po celém světě.
Prezident vyzdvihl stabilitu a důvěryhodnost společnosti Philip Morris ČR a.s. v české ekonomice.
Ocenil rozvoj tohoto závodu během posledních patnácti let, jelikož v roce 1995, pouze několik let po
privatizaci státního monopolu Tabák a.s., slavnostně otevíral tehdy rozšířenou část závodu. Prezident
dále zmínil, že připravovaná regulace tabákových výrobků na úrovni Evropské komise a na
mezinárodní úrovni je nepřiměřeným zásahem do svobody jednotlivce a podnikání.
Pan prezident dnes ve svém projevu uvedl: “Jsem velmi potěšen touto investicí a přeji společnosti do
budoucna mnoho úspěchů. Pevně věřím, že navrhovaná regulační opatření se nesetkají s podporou,
jelikož bezprecedentně zasahují do svobody jednotlivců a svobody podnikání”.
Pan Alvise Giustiniani, generální ředitel a předseda představenstva Philip Morris ČR a.s., uvedl: “Jsme
přesvědčeni, že tato investice, jedna z největších investicí v historii společnosti Philip Morris ČR a.s.,
byla provedena ve správnou dobu. V dobu, kdy česká ekonomika takovéto iniciativy velmi potřebuje.”
Tato významná investice zajišťuje našim zaměstnancům unikátní možnosti přístupu k moderním
technologiím a k přístupům v řízení výroby.
Pan Walter Veen, Director Operations závodu v Kutné Hoře, prohlásil: “Máme v závodě vynikající lidi a
díky této investici jsme nyní schopni zásobovat nové trhy a poskytovat jim inovativní produkty. Posílili
jsme naši konkurenceschopnost, což nám přináší pevný základ, na kterém můžeme v budoucích
letech dále stavět.”

Rozšířený a modernizovaný výrobní závod Philip Morris ČR a.s. je schopen nyní vyrábět až 40 miliard
kusů cigaret ročně, přímo zaměstnává 880 pracovníků a poskytuje pracovní příležitosti dalším 250
lidem v podobě externích dodavatelů služeb. Význam závodu v Kutné Hoře v rámci skupiny závodů
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Philip Morris International, Inc. je navíc znásoben existencí unikátní tabákové laboratoře, která byla v
rámci této investice také zmodernizována, a která slouží k důkladné kontrole kvality, vědeckému a
technickému výzkumu.

Tento závod je jediným výrobním místem v České republice, kde se vyrábějí cigarety a tabákové
výrobky, a je neustále modernizován a rozšiřován od roku 1992, kdy Philip Morris CR a.s. privatizoval
tehdy existující státní tabákový monopol.

O společnosti Philip Morris ČR a.s.:
Philip Morris ČR a.s. je součástí společnosti Philip Morris International Inc. a je největším výrobcem a prodejcem tabákových
výrobků v České republice. Společnost, která zde působí již od roku 1992, zaměstnává přibližně 1 200 zaměstnanců napříč
Českou republikou a nabízí 9 cigaretových značek, 64 variant cigaret a také 2 varianty sypaného tabáku pro ruční výrobu
cigaret. Společnost provozuje jedinou továrnu na výrobu cigaret v České republice a investovala 750 milionů Kč do rozšíření
výroby během posledních dvou let. V prvním pololetí roku 2010 společnost držela 54.3% podíl na trhu v České republice a
52.3% na Slovensku (AC Nielsen). Posledních 17 let společnost podporuje Philip Morris Dobročinný Fond, jehož
prostřednictvím 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 .

