V Kutné Hoře, 27. dubna 2012

TISKOVÁ ZPRÁVA

Řádná valná hromada akcionářů společnosti Philip Morris ČR a.s.
schválila finanční výsledky společnosti za rok 2011
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 2011.
„I když byl v roce 2011 náš tržní podíl v České republice nepříznivě ovlivněn poklesem
prodejů domácích značek, naše výsledky ve vysoce konkurenčním levném cenovém
segmentu byly povzbudivé. To bylo způsobeno pokračujícím růstem značky Red & White,
která je nejprodávanější značkou na trhu. Tržní podíl naší prémiové značky Marlboro rovněž
pokračoval v růstu, který byl podpořen uvedením nových značek Marlboro Core Flavor
a Marlboro Gold Touch,“ řekl András Tövisi.
„Jsme přesvědčeni, že trvalé zaměření na inovaci našich výrobků nám umožní účinně
konkurovat ve všech klíčových segmentech českého trhu s tabákovými výrobky. Budoucí
trendy závisí hlavně na vývoji ekonomického prostředí a na změnách daňového
a regulačního rámce. Předvídatelnost a vyváženost podnikatelského prostředí je v tomto
ohledu zásadní. Obojí podporuje příjem státního rozpočtu i cíle v oblasti ochrany veřejného
zdraví a předchází nechtěným dopadům regulace, jako je například nárůst trhu s nelegálními
výrobky,“ dodal Tövisi.
Řádná valná hromada akcionářů společnosti také schválila výplatu roční hrubé dividendy
ve výši 920 Kč na akcii.
„Nepočítáme-li jednorázové vyplacení nerozděleného zisku společnosti v roce 2011,
schválená dividenda představuje mírný nárůst oproti loňskému roku,“ 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 2011 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 19 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 2011 činil odhadovaný podíl společnosti na mezinárodním trhu s cigaretami mimo USA 16,0 %,
nebo 28,1 % mimo Čínskou lidovou republiku a USA. Více informací lze nalézt na www.pmi.com.

