V Kutné Hoře, 25. dubna 2014

TISKOVÁ ZPRÁVA

Řádná valná hromada akcionářů společnosti
schválila finanční výsledky společnosti za rok 2013
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Řádná valná hromada společnosti Philip Morris ČR a.s. se dnes konala v sídle společnosti, ve
výrobním závodě v Kutné Hoře.
András Tövisi, předseda představenstva a generální ředitel Philip Morris ČR a.s., oznámil,
že akcionáři mezi ostatními body na programu schválili zprávu představenstva, konsolidovanou účetní
závěrku a řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2013.
„Naše konsolidované tržby, stejně jako náš domácí odbyt v České republice a na Slovensku, zůstal
během celého roku 2013 i nadále pod tlakem. To bylo zapříčiněno celou řadou důvodů, včetně
celkového poklesu trhu, pokračujícího přechodu spotřebitelů k cigaretám v levném cenovém segmentu
a k jemně řezanému tabáku s nižším daňovým zatížením i zvýšeným výskytem nelegálních
tabákových produktů na obou trzích.
Náš tržní podíl v České republice byl nepříznivě ovlivněn poklesem tržního podílu lokálních značek a
značky Red & White. Tento pokles byl částečně kompenzován vyšším podílem značek L&M, Philip
Morris a Chesterfield. Náš tržní podíl na Slovensku pokračoval ve stabilním růstu, a to především
v důsledku rostoucího podílu značek Marlboro, L&M a Philip Morris,“ řekl András Tövisi.
„Budoucí trendy závisí zejména na vývoji ekonomického prostředí. Proto je nezbytné zajistit vyvážené
a předvídatelné daňové a regulatorní prostředí, které nebude zahrnovat nepřiměřená opatření. To by
napomohlo podpoře příjmů státního rozpočtu i cílů v oblasti ochrany veřejného zdraví a pomohlo
předejít nezamýšleným dopadům, jako je nárůst trhu s nelegálními tabákovými výrobky,“ dodal Tövisi.
Řádná valná hromada akcionářů společnosti také schválila výplatu roční hrubé dividendy ve výši
820,00 Kč na akcii a dodatečných 60,00 Kč na akcii ze zrušeného rezervního fondu společnosti.
„Schválená dividenda představuje rozdělení celého zisku za rok 2013 i vyplacení části nerozděleného
zisku z minulých let, a zajišťuje tak našim akcionářům hrubý výnos ve výši 7,7 % na akcii dle ceny
akcií z 30. prosince 2013,“ řekla Stanislava Juríková, členka představenstva a finanční ředitelka
společnosti Philip Morris ČR a.s.
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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 2013 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 více než 20 let 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 2013 činil odhadovaný podíl společnosti na mezinárodním trhu s cigaretami mimo USA 15,7 %,
nebo 28,2 % mimo Čínskou lidovou republiku a USA. Více informací lze nalézt na www.pmi.com.
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