TOMA, a.s. - zpráva z valné hromady konané 25. června 2021
Dne 25.6.2021 od 1100 hod se ve Velkém sále Penzionu Jezerka na adrese tř. Tomáše Bati 1241, 765 02
Otrokovice, konala řádná valná hromada společnosti TOMA, a.s. (IČ 18152813).
Na valné hromadě akcionáři schválili:
 změnu stanov společnosti
 řádnou individuální i konsolidovaná účetní závěrku za rok 2020 a zprávu představenstva o
podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020
 návrh představenstva, aby zisk za rok 2020 ve výši 71.864.546,73 Kč by rozdělen následovně:
částka 35.454.384,00 Kč ve formě dividendy ve výši 24,00 Kč před zdaněním připadající na
jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč a zbývající část zisku ve výši 36.410.162,73 Kč
bude zaúčtována na účet nerozděleného zisku minulých let (podrobnější informace k výplatě
dividendy jsou uvedeny v samostatné části této zprávy)
 návrh roční odměny členů představenstva a dozorčí rady stanovené podle Pravidel pro
stanovení výše roční odměny členů představenstva a dozorčí rady schválených valnou
hromadou společnosti
 nová pravidla odměňování členů orgánů společnosti pro rok 2021 a následující roky
 Zprávu o odměňování za rok 2020
 opětovně auditora – společnost Finaudit Třinec, s.r.o., a to pro roky 2021-2023
Dále byly projednány zpráva dozorčí rady, výrok auditora a souhrnná vysvětlující zpráva podle §118
odst. 9 zákona č. 256/2004 Sb. Veškeré podklady (včetně návrhů usnesení a jejich zdůvodnění) k
projednávaným bodům na valné hromadě byly uveřejněny v dostatečném předstihu na internetových
stránkách společnosti.

TOMA, a.s. – oznámení o výplatě dividendy
Představenstvo společnosti s firmou TOMA, a. s., se sídlem tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice,
IČO: 181 52 813, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložka
464, oznamuje, že řádná valná hromada konaná dne 25. června 2021 rozhodla o výplatě dividendy za
rok 2020 takto:
1)

Výše dividendy

Dividenda činí 24,00 Kč před zdaněním na každou akcii (ISIN: CZ0005088559) o jmenovité hodnotě 1.000,00
Kč.
2)

Rozhodný den

Rozhodným dnem pro výplatu dividendy je 30. červen 2021.
3)

Termín splatnosti dividendy

Dividenda je splatná postupně ve lhůtě splatnosti do 31. ledna 2022. Dividenda bude vyplacena
akcionářům, kteří jsou uvedeni v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů k rozhodnému dni
pro výplatu dividendy, na základě jejich žádosti.

4)

Způsob výplaty dividendy

Fyzické osoby
Výplata dividendy bude provedena v případě akcionářů – fyzických osob, kteří mají ve svém vlastnictví
zaknihované akcie na majitele, prostřednictvím Československé obchodní banky, a. s.IČO: 000 01 350,
se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, na základě „Žádosti o výplatu dividendy za roky 2020
a následující (fyzické osoby)“, kterou nechť akcionáři zasílají na adresu Československá obchodní
banka, a.s., Marcela Černá, Back Office kapitálových trhů a custody, Radlická 333/150, 150 57 Praha
5., do 30. září 2021. Od 1.10.2021 je možné žádost podávat pouze na adresu TOMA, a.s., právní
oddělení, tř. Tomáše Bati 332, Otrokovice 76502. Výplata dividend proběhne pouze bezhotovostním
převodem na bankovní účet akcionáře.
Právnické osoby
Výplata dividendy bude provedena v případě akcionářů – právnických osob, kteří mají ve svém
vlastnictví zaknihované akcie na majitele, prostřednictvím společnosti TOMA, a.s. na základě „Žádosti
o výplatu dividendy za roky 2020 a následující (právnické osoby)“, kterou nechť akcionáři zasílají na
adresu TOMA, a.s., právní oddělení, tř. Tomáše Bati 332, Otrokovice 76502. Výplata dividend
proběhne pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře. Dividenda nemůže být
vyplacena akcionáři – právnické osobě, na kterou dopadá ustanovení § 53 odst. 2 zákona č. 37/2021
Sb., o evidenci skutečných majitelů.
Formuláře obou Žádostí jsou ke stažení na stránkách společnosti
( https://www.tomaas.cz/aktuality/pro-akcionare/ )
5)

Potvrzení o daňové rezidenci

Akcionáři s daňovým domicilem mimo Českou republiku jsou povinni přiložit k „Žádosti o výplatu
dividendy za roky 2020 a následující“ potvrzení o daňové rezidenci opatřené případně apostilou. V
případě nedoručení potvrzení o daňové rezidenci ve stanoveném termínu plátce srážkové daně
uplatní sazbu srážkové daně ve výši stanovené platným obecně závazným právním předpisem.

V Otrokovicích 28.6.2021

Představenstvo společnosti TOMA, a.s.

