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V Kutné Hoře dne 27. dubna 2018   TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
 

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. schválila finanční 

výsledky společnosti za rok 2017 

 
Závěry přijaté řádnou valnou hromadou akcionářů 

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. se dnes uskutečnila v sídle společnosti, 
ve výrobním závodě v Kutné Hoře. 

Árpád Könye, předseda představenstva Philip Morris ČR a.s., pobočky Philip Morris International Inc., 
která zastřešuje podnikání na trhu v Česku a na Slovensku, oznámil, že akcionáři mezi ostatními body 
na programu schválili zprávu představenstva, konsolidovanou účetní závěrku a řádnou účetní závěrku 
společnosti za rok 2017. 

„Růst našeho čistého zisku a konsolidovaných tržeb, bez spotřební daně a DPH, v roce 2017 byl dán 
především příznivým vývojem cen v Česku a na Slovensku,“ uvedl Árpád Könye. 

Řádná valná hromada akcionářů společnosti také schválila výplatu roční hrubé dividendy za rok 2017 
ve výši 1 080,00 – Kč na akcii, tj. celkem 2 965 016 880,00 Kč. 

„Schválená dividenda představuje rozdělení 82,5 % zisku za rok 2017, a zajišťuje tak našim akcionářům 
hrubý výnos ve výši 6,5 % na akcii dle ceny akcií z 29. prosince 2017,“ uvedl Árpád Könye. 

 

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 a rovněž distributorem s omezeným rizikem (tzv. limited 
risk distributor) bezdýmných tabákových výrobků HEETS, zařízení IQOS a s ním 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 26 let přispívá na pomoc různým 
charitativním projektům, včetně projektů zahrnujících podporu sociálních programů zaměřených 
na zlepšení životní podmínek v místních komunitách. Více informací lze nalézt na www.philipmorris.cz. 
 
Philip Morris International Inc. (“PMI”) 
Jsme přední mezinárodní tabákovou společností zabývající se výrobou a prodejem cigaret a dalších 
výrobků obsahujících nikotin, na trzích mimo Spojené státy americké. Svou budoucnost stavíme 
na produktech bez kouře, které jsou pro spotřebitele mnohem lepší volbou, než pokračování v kouření 
cigaret. Prostřednictvím multidisciplinárních schopností při vývoji produktů, nejmodernějších zařízení 
a vědeckých důkazů se snažíme zajistit, aby naše výrobky bez kouře splňovaly preference dospělých 
spotřebitelů a přísné regulatorní požadavky. Naše vize spočívá v tom, že tyto výrobky nakonec nahradí 
cigarety, a to ve prospěch dospělých kuřáků, společnosti, naší firmy a našich akcionářů. Další informace 
naleznete na stránkách www.pmi.com a www.pmiscience.com. 
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