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

výsledky společnosti za rok 2015 

Zvolen nový předseda představenstva 

 

Řádná valná hromada Philip Morris ČR a.s. se dnes konala v sídle společnosti, ve výrobním závodě 

v Kutné Hoře. 

Árpád Könye, nově zvolený předseda představenstva 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 2015. 

„Růst našeho čistého zisku za rok 2015 byl solidní. Tento výsledek ovlivnilo několik faktorů, mezi které 
patří příznivý vývoj cen a vyšší objemy odbytu v České republice a na Slovensku, v důsledku vyššího 
celkového trhu v obou zemích a vyššího tržního podílu na Slovensku, které byly částečně eliminovány 
nižším podílem v České republice,“ řekl Árpád Könye.  
 
„Budoucí trendy závisí zejména na vývoji prostředí, ve kterém působíme, zvláště pak na předvídatelnosti 
a udržitelnosti fiskálního a regulačního prostředí. To by napomohlo podpoře příjmů státního rozpočtu i 
cílů v oblasti ochrany veřejného zdraví a pomohlo předejít nezamýšleným dopadům, jako je významně 
rostoucí míra přechodu spotřebitelů k dováženým cigaretám v nejnižším cenovém segmentu a volně 
řezanému tabáku ke kouření s nižším daňovým zatížením, které mají negativní dopad na příjmy státního 
rozpočtu,“ uvedl Árpád Könye. 
 
Řádná valná hromada akcionářů společnosti také schválila výplatu roční hrubé dividendy ve výši 920,00 
Kč na akcii. 

 
„Schválená dividenda představuje rozdělení téměř celého zisku za rok 2015, a zajišťuje tak našim 
akcionářům hrubý výnos ve výši 7,7 % na akcii dle ceny akcií z 30. prosince 2015,“ uvedl Árpád Könye. 
 
Árpád Könye byl zvolen do představenstva během řádné valné hromady akcionářů společnosti. Zároveň 
byl představenstvem zvolen jeho předsedou. V této pozici nahradil Andráse Tövisiho, který předtím 
odstoupil.  
 

András Tövisi zastával funkci předsedy představenstva do dnešního dne. Po pěti letech úspěšného 

vedení pobočky Philip Morris International pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko, kdy významně 

přispěl podnikání společnosti, se přesouvá na jinou pozici ve skupině Philip Morris International. 

  



 
 
 
 
 
 

 

Árpád Könye (54) působí ve skupině Philip Morris International pětadvacet let na pozicích s rostoucí 

mírou zodpovědnosti. V roce 2001 byl jmenován do pozice generálního ředitele Philip Morris 

Maďarsko. V roce 2006 se posunul na pozici ředitele pro oblast severní Afriky a v roce 2011 na pozici 

generálního ředitele v Pákistánu a následně v Portugalsku, kde působil do února 2016. Jako 

generální ředitel Philip Morris ČR a.s. pracuje od března 2016 a jako předseda představenstva Philip 

Morris ČR a.s. od dubna 2016.  

 

András Tövisi (49) nastoupil do oddělení prodeje ve Philip Morris Maďarsko v roce 1991. 

V následujících letech prošel několika vedoucími pozicemi v oblasti prodeje a marketingu v různých 

zemích. V roce 2008 byl jmenován generálním ředitelem Philip Morris Maďarsko. Mezi lety 2011 a 

2016 působil jako generální ředitel a předseda představenstva Philip Morris ČR a.s. se zodpovědností 

za Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. 
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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 zahrnovalo v roce 2015 sedm 
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 24 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”)  
Philip Morris International Inc. je přední mezinárodní tabákovou společností, prodávající šest z 15 
nejvýznamnějších mezinárodních značek a působící ve více než 180 zemích. Vedle výroby a prodeje 
cigaret, včetně celosvětově nejprodávanější značky cigaret Marlboro, a dalších tabákových výrobků se 
PMI angažuje ve vývoji výrobků s potenciálem sníženého rizika a v jejich uvádění na trh. Pojem výrobky 
s potenciálem sníženého rizika používá PMI v souvislosti s výrobky s potenciálem snížit riziko 
jednotlivce a okolí v porovnání s kouřením cigaret. S využitím znalostí napříč obory ve vývoji, 
špičkových zařízení a bezkonkurenčních poznatků na poli vědy usiluje PMI o to, aby nabízelo portfolio 
výrobků s potenciálem sníženého rizika, které splňuje očekávání dospělých kuřáků a přísné regulatorní 
požadavky. Více informací lze nalézt na www.pmi.com a www.pmiscience.com. 
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