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Philip Morris International (PMI) zapowiada podjęcie
konkretnych kroków w celu zmniejszenia skali
działalności w Federacji Rosyjskiej oraz zamiar
wycofania się z tego rynku
Nowy Jork, 24 marca 2022 — W związku z wcześniejszym
oświadczeniem firmy Philip Morris International (PMI) z 9 marca 2022
r., firma PMI ogłasza konkretne działania, które podjęła w celu
wygaszenia planowanych inwestycji i ograniczenia produkcji w Rosji.
Firma PMI podjęła dotychczas następujące działania:
•
•

•
•

Zaprzestała produkcji szeregu wyrobów tytoniowych oferowanych
na rynku rosyjskim i równolegle ograniczyła swoją działalność
produkcyjną;
Zrezygnowała z planowanych na ten rok premier wszystkich swoich
produktów w Rosji, w tym z wprowadzenia na rynek rosyjski
sztandarowego produktu firmy: systemu podgrzewania tytoniu IQOS
ILUMA, pierwotnie zaplanowaną na marzec 2022 r.;
Anulowała plany produkcji ponad 20 mld sztuk wkładów tytoniowych
TEREA (przeznaczonych do IQOS ILUMA) i związanej z nią
inwestycji w Rosji o wartości 150 mln dolarów;
Zawiesiła działalności marketingowe na rosyjskim rynku.

Rada Nadzorcza Philip Morris International, w porozumieniu z
zespołem zarządzającym, pracuje nad scenariuszami wyjścia z
rosyjskiego rynku w sposób uporządkowany, uwzględniając
złożoność i dynamicznie zmieniającą się specyfikę otoczenia
regulacyjnego i biznesowego na tym rynku.
„Od 4 tygodni wszystkie nasze wysiłki skupiają się na zapewnieniu
bezpieczeństwa naszym kolegom z Ukrainy. Wyrażamy solidarność z
cierpiącymi, niewinnymi dziećmi, kobietami i męzczyznami” – powiedział
Jacek Olczak, CEO Philip Morris International. „W Rosji zatrudniamy ponad
3200 pracowników. Nadal będziemy ich wspierać, w tym wypłacać im
pensje, a także wypełniać nasze zobowiązania prawne. Naszym
priorytetem jest zapewnienie im ochrony i w oparciu o to będziemy
podejmować dalsze decyzje” – dodał CEO PMI.
Zgodnie z wcześniejszymi informacjami przekazywanymi przez PMI, w
2021 r. na rynek rosyjski trafiło blisko 10% całkowitego wolumenu
produktów firmy. Rosja odpowiada za około 6% przychodów netto PMI.
PMI planuje przedstawić aktualizację swoich prognoz finansowych na 2022
r. w dn. 21 kwietnia 2022 r., wraz z ogłoszeniem wyników finansowych firmy
za I kwartał br.

Philip Morris International: budowanie przyszłości bez dymu (Delivering Smoke-Free Future).
Philip Morris International (PMI) to wiodąca międzynarodowa firma tytoniowa, której celem jest
zapewnienie przyszłości wolnej od dymu papierosowego oraz rozwijanie swojego portfolio
produtków w perspektywie długoterminowej o produkty spoza sektora tytoniowego i nikotynowego.
Obecne portfolio produktów firmy obejmuje głównie papierosy i produkty bezdymne, w tym niepalne
wyroby tytoniowe, produkty do waporyzacji oraz doustne produkty nikotynowe, sprzedawane na
rynkach poza Stanami Zjednoczonymi.
Od 2008 r. firma PMI zainwestowała już ponad 9 miliardów dolarów w rozwój i komercjalizajcę
innowacyjnych, ugruntowanych naukowo, produktów bezdymnych dla osób pełnoletnich, które w
przeciwnym wypadku kontynuowałyby palenie papierosów, zmierzając do całkowitego zaprzestania
sprzedaży papierosów. To zadanie obejmuje budowanie światowej klasy możliwości naukowej
oceny produktów, zwłaszcza w obszarzach: przedklinicznym, toksykologi systemowej, badań
klinicznych i behawioralnych, a także badań post-rynkowych. Amerykańska Agencja ds. Żywności i
Leków (Food and Drug Administration, FDA) zezwoliła na sprzedaż wersji urządzenia IQOS
(Platforma 1) oraz materiałów eksploatacyjnych firmy PMI jako wyrobów tytoniowych o
zmodyfikowanym ryzyku (MRTP), stwierdzając, że wydanie decyzji o ich oznaczaniu jako produktów
o zmodyfikowanej ekspozycji jest właściwe dla promowania zdrowia publicznego.
Zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2021 r., produkty bezdymne firmy PMI są już dostępne w
sprzedaży na 71 rynkach, a firma szacuje, że około 15,3 mln dorosłych palaczy na świecie przeszło
już na system podgrzewania tytoniu IQOS, całkowicie zaprzestając przy tym palenia papierosów.
Dzięki solidnemu ugruntowaniu i znaczącej wiedzy w obszarze nauk przyrodniczych, w lutym 2021
r. firma PMI ogłosiła ambicję rozszerzenia swojej działalności biznesowej na obszary wellness i
opieki zdrowotnej, a także dostarczania innowacyjnych produktów i rozwiązań, które mają na celu
zaspokojenie potrzeb pacjentów i konsumentów. Więcej informacji można znaleźć na stronach
www.pmi.com i www.pmiscience.com
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