TOMA, a.s. – pokyny k 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 24. června 2022 rozhodla o výplatě dividendy za
rok 2021 takto:
1)

Výše dividendy

Dividenda činí 28,00 Kč před zdaněním na každou akcii (ISIN: CZ0005088559) o jmenovité hodnotě 1.000,00
Kč.
2) Rozhodný den
Rozhodným dnem pro výplatu dividendy je třetí pracovní den po konání valné hromady, to je 29.
červen 2022.
3) Termín splatnosti dividendy
Dividenda je splatná postupně ve lhůtě splatnosti do 31. ledna 2023. Dividenda bude vyplacena
akcionářům, kteří jsou uvedeni ve výpisu z registru emitenta v Centrálního depozitáře cenných papírů
k rozhodnému dni pro výplatu dividendy.
4) Způsob výplaty dividendy
Dividenda se vyplácí na základě žádosti. Akcionáři, kteří podali Žádost o výplatu dividendy za roky
2020 a následující, nemusí nově podávat Žádost o výplatu dividendy za roky 2021 a následující.
Dividenda jim bude vyplacena na účet uvedený v Žádosti o výplatu dividendy za roky 2020 a
následující, a to počínaje měsícem říjnem 2022.
Akcionáři, kteří podali Žádost o výplatu dividendy za roky 2020 a následující, ale požadují výplatu
dividendy za rok 2021 na jiný účet, musí podat Žádost o výplatu dividendy za roky 2021 a následující
podle níže uvedeného postupu do konce měsíce srpna 2022, jinak bude dividenda zaslána na účet
uvedený v předchozí žádosti.
Akcionáři, kteří nepodali Žádost o výplatu dividendy za roky 2020 a následující a dividenda za rok
2020 jim proto nebyla vyplacena, nemusí podávat Žádost o výplatu dividendy za roky 2020 a
následující. V Žádosti o výplatu dividendy za roky 2021 a následující, je možnost požádat o výplatu
dividendy také za rok 2020.
5) Podání žádosti
Fyzické osoby
Výplata dividendy bude provedena v případě akcionářů – fyzických osob, kteří mají ve svém vlastnictví
zaknihované akcie na majitele, na základě „Žádosti o výplatu dividendy za roky 2021 a následující
(fyzické osoby)“, kterou nechť akcionáři zasílají na adresu TOMA, a.s., právní oddělení, tř. Tomáše
Bati 332, Otrokovice 76502. Výplata dividend proběhne prostřednictvím banky pouze
bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře.

Přílohy Žádosti:
Daňoví rezidenti České republiky – fyzické osoby – nedokládají další přílohy (s výjimkou při změně
příjmení oddací list, v případě úmrtí usnesení soudu o dědictví).
Daňoví rezidenti Slovenské republiky – fyzické osoby – připojí k Žádosti potvrzení o daňové
rezidentuře (při změně příjmení navíc oddací list, v případě úmrtí navíc usnesení soudu o dědictví).
Daňoví nerezidenti České republiky a Slovenské republiky –fyzické osoby opatří tuto Žádost případně
apostilou a připojí k Žádosti potvrzení o daňové rezidentuře opatřené případně apostilou. Doklady
musí být úředně přeložené do českého jazyka.
Právnické osoby
Výplata dividendy bude provedena v případě akcionářů – právnických osob, kteří mají ve svém
vlastnictví zaknihované akcie na majitele, na základě „Žádosti o výplatu dividendy za roky 2021 a
následující (právnické osoby)“, kterou nechť akcionáři zasílají na adresu TOMA, a.s., právní oddělení,
tř. Tomáše Bati 332, Otrokovice 765 02. Výplata dividend proběhne prostřednictvím banky 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.
Přílohy Žádosti:
Právnické osoby doloží výpis z evidence skutečných majitelů, zahraniční právnické osoby obdobný
dokument úředně přeložený do českého jazyka. Bez tohoto výpisu nemůže být dividenda vyplacena.
Daňoví rezidenti České republiky – právnické osoby – připojí k Žádosti svůj výpis z obchodního
rejstříku ne starší než 6 měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopii.
Daňoví rezidenti Slovenské republiky – právnické osoby – připojí k Žádosti svůj výpis z obchodního
rejstříku ne starší než 6 měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopii a potvrzení o daňové rezidentuře.
Daňoví nerezidenti České republiky a Slovenské republiky – právnické osoby – opatří tuto Žádost
případně apostilou, připojí k Žádosti potvrzení o daňové rezidentuře opatřené případně apostilou a
svůj výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence ne starší než 6 měsíců opatřený
případně apostilou nebo jeho úředně ověřenou kopii opatřenou vidimací. Doklady musí být úředně
přeloženy do českého jazyka.
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 2021 (případně 2020) a následující“ potvrzení o své daňové rezidenci, příp.
opatřené 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 případě nejasností ohledně výplaty dividend je možnost obracet se na níže uvedené zaměstnance
společnosti TOMA, a.s. v pracovních dnech mezi 8-15 hod.
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