Oznámení o doručení protinávrhu k návrhu usnesení k bodu 10) oznámeného pořadu
jednání řádné valné hromady společnosti s firmou TOMA, a.s.
Představenstvo společnosti s firmou TOMA, a.s.
se sídlem tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice, IČ: 181 52 813,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. B, vložka 464,
(dále též jen „Společnost“),
oznamuje v souladu s ust. § 362 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZOK“),
a ustanovením článku IX odst. 8) stanov Společnosti
akcionářům Společnosti
že dne 18. června 2021 byl Společnosti s odkazem na ust. § 361 ZOK doručen dopis akcionáře pana
doc. Ing. Jiřího Schwarze, CSc., zastoupeného na základě plné moci Advokátní kanceláří Pokorný,
Wagner & partneři, s.r.o. (dále jen „Akcionář“), obsahující protinávrh k návrhu usnesení k bodu č. 10)
oznámeného pořadu jednání řádné valné hromady Společnosti, (dále jen „Protinávrh“), která se bude
konat dne 25. června 2021 od 11:00 hodin ve Velkém sále Penzionu Jezerka, v areálu Střední
průmyslové školy Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1241, 765 02 Otrokovice, který předložilo představenstvo
Společnosti.
K Protinávrhu byla přiložena plná moc pro advokátní kancelář, nebyl však přiložen výpis stavu
majetkového účtu Akcionáře vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů, tedy při doručení
Protinávrhu nebylo prokázáno, že ke dni podání Protinávrhu k návrhu usnesení k bodu 10) oznámeného
pořadu jednání řádné valné hromady byl pan doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc. akcionářem společnosti TOMA,
a.s. Dne 21. června 2021 bylo Společnosti umožněno získat výpis z evidence zaknihovaných cenných
papírů k rozhodnému dni a Společnost tak zjistila, že pan doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc. byl k rozhodnému
dni pro účast na valné hromadě jejím akcionářem.
Protinávrh byl doručen alespoň pět pracovních dnů přede dnem konání řádné valné hromady, avšak až
dne 21. června 2021 Společnost měla za prokázané, že je pan doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc. akcionářem.
Proto se Protinávrh uveřejňuje jen na internetových stránkách Společnosti, když uveřejnění i v
Obchodním věstníku již není technicky možné.
Znění Akcionářova protinávrhu je následující: „Valná hromada schvaluje rozdělní zisku společnosti za

rok 2020 ve výši 71.864.546,73 Kč, a to tak, že schvaluje výplatu dividendy ve výši 48,00 Kč před
zdaněním připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč, tj. celkem 70.908.768,00 Kč.
Dividenda bude vyplacena akcionářům, kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta v Centrálním
depozitáři cenných papírů k rozhodnému dni pro výplatu dividendy, jímž je třetí pracovní den po konání
valné hromady. Dividenda je splatná postupně ve lhůtě splatnosti do 30. září 2021, a to prostřednictvím
banky. Zbývající část zisku ve výši 955.778,73 Kč bude zaúčtována na účet nerozděleného zisku
minulých let.“
Návrh byl odůvodněn takto: „Navrhuje se výplata téměř celého zisku, neboť společnost TOMA, a.s. má

k výplatě dostatek prostředků a je finančně stabilizovaná; není žádný vážný důvod, proč zisk takto mezi
akcionáře nerozdělit.“

Představenstvo Společnosti současně sděluje akcionářům Společnosti své stanovisko, které je
následující: „Představenstvo nedoporučuje valné hromadě schválit protinávrh akcionáře doc. Ing. Jiřího

Schwarze, CSc. k bodu č. 10 oznámeného pořadu jednání řádné valné hromady spočívající v návrhu
usnesení na rozdělení téměř celého zisku společnosti za rok 2020 formou dividendy ve výši 48 Kč na
jednu akcii z důvodů, které představenstvo Společnosti uvedlo již ve zdůvodnění svého návrhu na
rozdělení zisku Společnosti, který je součástí pozvánky na její řádnou valnou hromadu.“
Představenstvo společnosti TOMA, a.s.

