
  OZNÁMENÍ  

O DORUČENÍ PROTINÁVRHU A STANOVISKO PŘEDSTAVENSTVA 

 

 

Vážení akcionáři,  

 

představenstvo společnosti s odkazem na ustanovení článku IX odstavec 8) stanov společnosti 

sděluje, že dne 16. června 2022 byl společnosti doručen akcionářem pobočný spolek OSMA-ČR-

OJ017, IČO: 227 64 356, se sídlen Chomutov, SNP 3876, PSČ 430 01, zapsaný ve spolkovém rejstříku 

vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 8801, protinávrh k návrhu usnesení 

k bodu č. 7 oznámeného pořadu jednání valné hromady společnosti, která se bude konat dne 24. 

června 2022. Současně s protinávrhem bylo uvedeno i jeho zdůvodnění. 

 

Protinávrh a jeho zdůvodnění zní takto – citujeme vč. interpunkce a grafické úpravy: 

„Valná hromada rozhodla, že zisk společnosti za rok 2021 v celkové Výši 180,287.677,45 Kč po 

zdanění bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let." 

Výše dividendy činí 28,- Kč před zdaněním přepočtené na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1,000,00 
Kč, tj. celkem 41,363.448,00 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 31. ledna 2023, a to prostřednictvím banky. Zbývající část zisku ve výši 
138,924.229,45 Kč bude zaúčtována na účet nerozděleného zisku minulých let. 

 

Zdůvodnění: 
Ekonomická situace společnosti (viz zejména prostředky akumulované ve fondech ze zisku a 

v kapitálových fondech) umožňuje rozdělení celého zisku mezi akcionáře v navrhované výši. 
Neexistuje tedy žádný důležitý důvod pro nerozděleni celého zisku mezi akcionáře.  

 

Stanovisko představenstva k tomuto protinávrhu 
Představenstvo společnosti považuje předložený protinávrh k návrhu usnesení k bodu č. 7 

oznámeného pořadu jednání valné hromady, která se bude konat dne 24. června 2022, za nelogický, 
resp. nesrozumitelný, když jeho první věta (v uvozovkách) je v rozporu s dalším textem protinávrhu 

a zdůvodnění protinávrhu je v rozporu s protinávrhem jako celkem. Druhá a další věty protinávrhu 
jsou pak totožné s návrhem usnesení, který předložilo představenstvo společnosti. Představenstvo 

společnosti se proto v tuto chvíli nebude k předloženému protinávrhu věcně vyjadřovat. Pokud se 

akcionář, který protinávrh předložil nebo jeho zástupce, dostaví na valnou hromadu, bude mít 
možnost předložit nový nebo jiný protinávrh k návrhu usnesení. Toto stanovisko představenstva je 

předkládáno jen proto, aby představenstvo vyhovělo platné právní úpravě a stanovám společnosti.     
 

 

Představenstvo společnosti s firmou TOMA, a.s. 
 


