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Základní údaje o emitentovi a jeho akciích
Obchodní firma (název):
Sídlo:
Ulice
Obec
PSČ
Země
Telefon
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Internetová adresa:
Telefonní číslo:
Fax:
Datum zápisu do
obchodního rejstříku:
Právní forma:
Doba trvání společnosti:
Společnost zapsaná:
Založení:

Základní kapitál:
Právní předpisy:

TOMA, a.s.
tř. T. Bati 1566
Otrokovice
76582
Česká republika
+420 577662 001
18152813
CZ18152813
17424213 / 0300 ČSOB, a.s., České Budějovice
27-9140670277 / 0100 Komerční banka, a.s., Zlín
www.tomaas.cz
+420 577 662 001
+420 577 925 202
31.3.1991
akciová společnost
doba neurčitá
v obchodním rejstříku vedeného Krajským obchodním
soudem v Brně, spisová značka oddíl B vložka 464
zakladatelským plánem Obuvnického průmyslu Svit, a.s.
Zlín ze dne 18.3.1991 ve smyslu §§15,25,62 a dalších
ustanovení zákona č. 104/1990 Sb. O akciových
společnostech
1.477.266 tis.Kč
emitent se při své činnosti řídí platnými právními předpisy
České republiky

Akcie
Druh:
Forma:
Podoba:
Nominální hodnota:
Počet kusů:
Připojené kupóny:
ISIN:
Název emise:
Celková jmenovitá hodnota emise:

kmenové registrované akcie
na majitele
zaknihované
1.000,-Kč
1.477.266 ks
žádné
CZ 0005088559
TOMA
1.477.266 tis.Kč

V průběhu uvedeného období aţ do dne vydání této zprávy nedošlo k ţádné změně
ve struktuře akcií nebo v právech vztahujících se k těmto akciím. V tomto období
nedošlo ani ke změně ve struktuře základního kapitálu. Emitentovi nejsou známy
ţádné změny ve struktuře majitelů akcií oproti skutečnostem uvedeným ve Výroční
zprávě 2009.
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Rozvaha k 30.9.2010 (v souladu s metodikou IFRS)
poznámka

Rozvaha (v tis. Kč)
AKTIVA
Dlouhodobá aktiva
Pozemky, budovy a zařízení
Investice do nemovitostí
Nehmotná aktiva
Investice do dceřiných podniků
Investice do přidružených podniků
Finanční investice
Dlouhodobé pohledávky
Odložená daňová pohledávka
Krátkodobá aktiva
Zásoby
Pohledávky
Peníze a peněžní ekvivalenty
Aktiva určena k obchodování
Jiná krátkodobá aktiva

8
9
10
11

12
7
13
14
15
16
17

VLASTNÍ KAPITÁL, MEN.PODÍLY A ZÁVAZKY
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Nerozdělené zisky
Ostatní složky vlastního kapitálu
Dlouhodobé závazky
Dlouhodobé závazky
Dlouhodobé úvěry a půjčky
Dlouhodobé rezervy
Odložený daňový závazek
Krátkodobé závazky
Závazky
Daň z příjmu splatná
Úvěry a půjčky
Jiná krátkodobá pasiva

18

19
20
21
7
22
23
24

k 30.9.2010
1 801 314
1 534 241
445 208
290 549
790
706 297
0
0
91 397
0
267 073
97 605
159 612
9 130
0
726

k 31.12.2009
1 735 627
1 531 252
394 525
290 941
624
706 296
0
0
138 866
0
204 375
84 194
113 184
5 716
0
1 281

1 801 314
1 467 053
1 477 266
-9 561
-652
246 716
498
226 133
0
20 085
87 545
75 326
0
12 193
26

1 735 627
1 430 733
1 477 266
-45 881
-652
218 481
750
197 647
0
20 084
86 413
63 856
0
22 451
106

Pozn.: Jedná se o neauditované předběţné údaje.

Výkaz zisků a ztráty za období od 1.7.2010 do 30.9.2010
(v souladu s metodikou IFRS)
poznámka
21
22
31
32
23
24
32
25
26

Výsledovka (v tis. Kč)
Tržby
Ostatní provozní výnosy
Změna stavu zásob hotových výrobků
Práce prováděné podnikem a aktivované
Výkonová spotřeba
Osobní náklady
Odpisy
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
Ostatní provozní náklady
Výsledek hospodaření z provozní činnosti
Finanční výnosy
Finanční náklady
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
Výnosy z přidružených podniků
Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmu
Čistý výsledek hospodaření

27
28
29
32
30

Pozn.: Jedná se o neauditované předběţné údaje.
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3 Q 2010
67 532
462
3 479
4 106
39 261
15 361
7 161
0
558
6 280
3 695
1 716
0
0
8 259
0
8 259

3 Q 2009
55 006
603
11 818
38
42 750
15 321
6 373
0
643
2 378
4 587
2 202
0
0
4 763
0
4 763
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Podnikatelská činnost
Ve třetím čtvrtletí letošního roku bylo dosaţeno zisku 8.259 tis. Kč při trţbách 67 532
tis.Kč. Hospodaření podniku vyjma dále zmíněných skutečností probíhalo v souladu
se schváleným finančním plánem. V hospodaření se neprojevily ţádné skutečnosti,
která by měly zásadní dopad na hospodářskou a finanční situaci emitenta a cenu
jeho akcií. V hospodaření se pozitivně projevily úspory nákladových úroků (čerpání
úvěru na FVE aţ na konci sledovaného období) a některých provozních nákladů.
Negativně naopak niţší trţby z prodeje energií a nečerpání zelených bonusů.
Dodávky energií a čištění odpadních vod (ČOV) probíhaly bez výraznějších výkyvů
nebo komplikací. Nedošlo k významným změnám ve struktuře či objemu dodavatelů
nebo odběratelů (zákazníků).
Pronájem majetku
Plánovaný zisk odboru za sledované období nebyl splněn, zejména protoţe se
v hospodaření odboru v měsíci září negativně projevily neplánované náklady na
opravu střechy jedné z budov. Pronájem nemovitého majetku (bytů a nebyt. prostor)
probíhal bez podstatných problémů a zásadních změn s dopadem do hospodaření
podniku. Nedošlo k podstatné změně počtu a struktury nájemců nebo výši nájmů.
Leasing
Odbor leasingu dosáhl ve sledovaném období plánované výše zisku, ačkoliv se
v hospodaření se negativně projevila tvorba průběţných opravných poloţek
k pohledávkám po splatnosti. Poskytování finančního leasingu bylo ve sledovaném
období omezeno. Volné finanční prostředky, které společnosti investuje formou
finančního leasingu, byly v tomto období pouţity k financování výstavby fotovoltaické
elektrárny. Tyto pouţité finanční prostředky byly v druhé polovině září refinancovány
z dlouhodobého bankovního úvěru. I přes tato omezení se zatím daří dosahovat
plánem stanovený zisk.
Zpracování, likvidace odpadů a ČOV
V hospodaření odboru se pozitivně projevilo dokončení projektu Intenzifikace
plynového hospodářství. Zahájení zkušebního provozu tohoto projektu v únoru 2010
se odrazilo ve vyšší produkci bioplynu a následně vyšší produkci tepla a el. energie
v kogeneračních jednotkách a parním kotli. Také provoz energetického zázemí v
areálu „Moravan“ (pořízeno na konci roku 2009) se pozitivně projevil v nárůstu trţeb
a zisku odboru. V nákladech se negativně podstatně projevila oprava jedné
z kogeneračních jednotek (KGJ). Ve výnosech naopak se naopak pozitivně projevilo
čtvrtletní čerpání zelených bonusů za vyrobenou el. energii v KGJ. Provoz ČOV jinak
probíhal bez komplikací a plánovaný zisk byl překročen.
Prodej energií
Za sledované období odbor nedosáhl plánované výše zisku. Hlavní příčinnou bylo
zpoţdění realizace fotovoltaické elektrárny (FVE). Finanční plán předpokládal spuštění
FVE od 1.7.2010. Z důvodu zdlouhavých jednání s bankami o poskytnutí investičního
úvěru se celá realizace a spuštění provozu FVE včetně čerpání investičního úvěru
posunuly aţ na poslední čtvrtletí letošního roku. Ve výnosech odboru tak chybí
plánované trţby z prodeje solární elektrické energie včetně čerpání zelených bonusů.
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Částečně to bylo kompenzováno úsporou provozních nákladů a nákladových úroků
z úvěru. V odběrech energií distribuovaných v areálu je i nadále patrný důsledek
ekonomické krize, která postihla některé odběratele v areálu a která ovlivnila výsledy
hospodaření roku 2009. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 je patrný pokles
odběrů energií cca o 15 %.
Realizace FVE byla v říjnu úspěšně dokončena a zkolaudována. V listopadu by měl
být zahájen zkušební provoz fotovoltaické elektrárny, coţ by se mělo pozitivně
projevit v hospodaření odboru (úspora nákupu energií od dodavatelů, čerpání
zelených bonusů). V následujících měsících nejsou očekávány další významné poklesy
v odběrech energií ani zhoršení finanční situace hlavních odběratelů.
Developerská činnost
Tento odbor ve sledovaném období zajišťoval realizaci jediného projektu a to
dokončení výstavby bytového domu v Hulíně. Ostatní developerské projekty byly
dokončeny nebo jsou realizovány prostřednictvím dceřiných společností. K prodeji
jsou stále nabízeny v minulosti dokončené nebytové prostory v Centru obchodu a
sluţeb v Otrokovicích a ve Valašském Meziříčí. Byla řádně dokončena výstavba bytů
v Hulíně a kolaudace proběhla v červenci. Zájem o byty však nesplňuje očekávání a
proto se realizují akce na podporu prodeje (dny otevřených dveří, moţnosti
postupného splácení kupní ceny apod.). Mimo jiné jsou tyto byty nově nabízeny
nejen ke koupi, ale také k pronájmu.
Ostatní činnosti
V ostatních podnikových činnostech došlo k hlavní změně spočívající v ukončení
činnosti podnikové ostrahy a propuštění jejích pracovníků k 30.6.2010. Od ledna jsou
ve vjezdech do areálu umístěny samoobsluţné závory, které tak nahradily pracovníky
zabývající se výběrem poplatků za vjezdy do areálu - mýtné.
V ostatních činnostech podniku nedošlo k podstatným změnám nebo problémům a
činnosti probíhají v souladu s plánem.

Stav majetku emitenta
Hodnota aktiv dosáhla k 30.9.2010 částku 1.801.314 tis.Kč a ve srovnání s koncem
roku 2009 došlo k celkovému nárůstu aktiv. Vzrostly především movitý majetek,
krátkodobé pohledávky (obchodní styk a daňové pohledávky) a zásoby (dokončované
byty v Hulíně). Naopak sníţily se dlouhodobé pohledávky (poskytovaný finanční
leasing).
Ve sledovaném období (3 Q 2010) došlo ke zvýšení hodnoty zařízení podniku. Jedná
se především o nárůst nedokončeného hmotného majetku v souvislosti s realizací
výstavby FVE. Celkové plánované náklady na zařízení FVE dosahují hodnoty 110
mil.Kč. Dlouhodobé pohledávky klesly, coţ souvisí s omezováním poskytování
finančního leasingu v minulosti. V souladu s předpisy IFRS se o poskytnutém leasingu
účtuje jako o dlouhodobé pohledávce.
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Na vývoj krátkodobých pohledávek ve sledovaném období měly nejpodstatnější vliv
dvě skutečnosti. Krátkodobé pohledávky se na začátku měsíce září sníţily, vlivem
proplacení dotace na projekt Intenzifikace plynového hospodářství (téměř 31 mil.Kč).
Naopak koncem období vzrostly zejména v důsledku daňové pohledávky plynoucí
z nároku na odpočet DPH ze zaplacených zálohových faktur dodavatele FVE.
Na straně pasiv došlo ke zvýšení vlastního kapitálu (nerozdělený zisk), nárůstu
dlouhodobých závazků (čerpání úvěru na FVE) a zvýšení závazků z obchodního styku
(fakturace dodavatele FVE). Ve sledovaném období byla zmíněná vyplacená dotace
plně vyuţita na splacení jednoho z investičních úvěrů v souladu s úvěrovou
smlouvou. Vlivem této skutečnosti nebyl i přes čerpání úvěru na FVE nárůst celkové
zadluţenosti emitenta nijak zásadní. Ve sledovaném období byl úvěr na FVE téměř
zcela vyčerpán, takţe do konce roku se jiţ neočekává zvýšení zadluţenosti.
Všechny úvěry jsou řádně spláceny podle splátkových kalendářů. Nízká sazba
mezibankovního trhu PRIBOR se pozitivně projevuje ve finančním hospodaření
společnosti, protoţe nákladové úroky z těchto úvěrů jsou na tuto pohyblivou sazbu
vázány. Nejsou ţádné problémy se solventností a likviditou.
Významná část majetku je tvořena zásobami (97.605 tis.Kč). Tyto zásoby jsou
v drtivé většině tvořeny nebytovými prostory ve Valašském Meziříčí a v centru
obchodu a sluţeb v Otrokovicích a dokončovanými byty v Hulíně. Tak jak budou
realizovány prodeje těchto nemovitostí bude hodnota zásob postupně klesat.

Ostatní skutečnosti


Investiční a developerské projekty realizované emitentem a jeho dceřiným i
podniky probíhají v souladu se stanovenými harmonogramy. Při realizaci
těchto projektů nedošlo ve sledovaném období k ţádným podstatným
skutečnostem, které by měly dopad na hospodaření emitenta, jeho finanční
situaci či situaci dceřiných podniků. Podrobnější informace k těmto projektům
jsou uvedeny ve Výroční zprávě za rok 2009, Pololetní zprávě 2010 a na
internetových stránkách emitenta.



Společnost TOMA, a.s. podala agentuře Czechinvest dne 26. května letošního
roku ţádost o platbu dotace v souvislosti s dokončením realizace projektu
„Intenzifikace plynového hospodářství TOMA, a.s.“ (IPH). Ţádost o platbu byla
posouzena a dne 3. září byla schválena. Dne 6. září byla na účet společnosti
přijata dotace ve výši 30.831 tis. Kč. Finanční prostředky byly následně
v souladu s podmínkami úvěrové smlouvy v plné výši pouţity ke splacení
střednědobého investičního úvěru ve výši 31.900 tis. Kč poskytnutého v r.
2008 bankou ČSOB, a.s..



Ve sledovaném období intenzivně probíhala realizace výstavby fotovoltaické
elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 1,6MW a investičních nákladech
cca 110 mil.Kč. V říjnu byla realizace dokončena a 26.10.2010 byl vydán
kolaudační souhlas. V současné době jsou jiţ podány všechny potřebné
podklady na Energetický regulační úřad a čeká se na vydání povolení ke
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zkušebnímu provozu. Investiční úvěr ve výši 88 mil.Kč poskytnutý bankou GE
Money Bank, a.s. na financování tohoto projektu byl z 90% vyčerpán a
zbývající část bude dočerpána po zahájení zkušebního provozu. Celkové
náklady projektu nepřesáhnou plánovanou výši.

Podnikatelská činnost dceřiných podniků

Pozn.: Jednotlivé číselné údaje vychází z účetnictví dceřiných podniků a jsou v souladu s CAS.

ETOMA INVEST spol. s r.o. se sídlem U Centrumu 751, Orlová-Lutyně 735 14, IČ
63469138
Společnost se zabývá především správou finančních aktiv a obchodováním na
kapitálových trzích. Většinu majetku tvoří investice do přidruţených a ostatních
podniků a investice do podílových listů. Společnost dosáhla ve sledovaném období
finančních výnosů ve výši 216 tis.Kč (společnost nemá trţby) a zisku 14.250 tis.Kč.
Ve výnosech podniku za 3Q se podstatně projevila výplata dividendy z dceřiného
podniku ENERGOAQUA, a.s.. Hodnota aktiv je 600.499 tis.Kč a vlastního kapitálu
600.450 tis.Kč. V podnikatelské činnosti podniku jinak nedošlo k ţádným podstatným
skutečnostem s dopadem do hospodaření podniku a jeho finanční situace.
LEPOT s.r.o. se sídlem tř. T.Bati 1566, Otrokovice 765 82, IČ 60696958
Společnost nevykazuje podnikatelskou činnost. Nedosahuje trţeb a hospodaření
ovlivňují pouze správní náklady. Za sledované období dosáhla ztráty 35 tis.Kč.
Hodnota ani struktura aktiv a pasiv se podstatně nezměnila. Hodnota aktiv je 21.090
tis.Kč a hodnota vlastního kapitálu -21.600 tis.Kč.
MORAVIAKONCERT, s.r.o. se sídlem tř. T.Bati 1566, Otrokovice 765 82, IČ
25570838
Společnost ve sledovaném období nevykázala podnikatelskou činnost. Nedosahovala
trţeb ani hospodářského výsledku. Hodnota aktiv a vlastního kapitálu se nezměnila.
Na konci roku proběhne realizovaná lední revue Disney on Ice – Dobrodruţství
v Disneylandu (prosinec 2010, Praha a Ostrava), jejíţ výsledky se projeví
v hospodaření společnosti. Je očekáváno dosaţení zisku, předprodeje se vyvíjí podle
očekávání dobře.
MA Investment, s.r.o. se sídlem 1. Máje 532, Kroměříţ 76701, IČ 27688941
Společnost se zabývá realizací developerského projektu „Bytový dům Sladovny“
Kroměříţ, ul. Kotojedská v katastru města Kroměříţ. V současné době je z 28
bytových jednotek prodáno 8 a 3 rezervovány, z 6 nebytových jednotek jsou 3
prodány a 2 rezervovány, ze 3 sklepních skladovacích prostor je 1 prodán, ze 41
parkovacích míst je 12 rezervováno. Celkově bylo dosud na zálohách vybráno 11.038
tis.Kč. Právě probíhá kolaudace stavby a předání bytových a nebytových jednotek
novým vlastníkům je plánováno na prosinec 2010. Většinu majetku společnosti tvoří
zásoby – rozestavěné bytové a nebytové jednotky. Pasiva společnosti jsou tvořena
především závazky. Za sledované období není vykazován hospodářský výsledek a ve
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struktuře aktiv a pasiv nedošlo k podstatným změnám vyjma růstu zásob (realizace
stavby bytových a nebytových jednotek) a závazků (přijaté zálohy).
PROTON, spol. s r.o. se sídlem Kvítková 80, Zlín 760 01, IČ 63488388
Společnost se zabývá správou finančních aktiv a obchodováním na kapitálových
trzích. Společnost dosáhla ve sledovaném období finančních výnosů ve výši 678 tis.Kč
a zisku 360 tis.Kč. Společnost nemá trţby. Hodnota aktiv je 128.369 tis.Kč a vlastního
kapitálu 128.445 tis.Kč. V podnikatelské činnosti podniku nedošlo k ţádným
podstatným skutečnostem s dopadem do hospodaření podniku a jeho finanční
situace.
PRŮMYSLOVÁ ČOV, a.s. se sídlem Objízdná 1576, Otrokovice 765 02, IČ 25342665
Společnost dosáhla ve sledovaném období trţeb ve výši 3.045 tis.Kč a zisku 71 tis.Kč.
Hodnota aktiv je 320.565 tis.Kč a vlastního kapitálu 229.138 tis.Kč. V podnikatelské
činnosti podniku nedošlo k ţádným podstatným skutečnostem s dopadem do
hospodaření podniku a jeho finanční situace. Společnost pronajímá veškerý nemovitý
majetek mateřskému podniku, který jeho prostřednictví zajišťuje řádný chod čistírny
odpadních vod. Přijatý dlouhodobý investiční úvěr je řádně splácen.
Rybářství Přerov, a.s. se sídlem gen. Štefánika 5, Přerov, IČ 47675756
Společnost se zabývá zejména vyuţíváním rybníků, speciálních rybochovných zařízení
a jiných vodních ploch k produkci plůdků, násadových, trţních a generačních ryb.
Společnost dosáhla ve sledovaném období trţeb ve výši 365 tis.Kč a ztráty – 6.470
tis.Kč. Hodnota aktiv je 111.445 tis.Kč a vlastního kapitálu 108.002 tis.Kč.
V hospodaření společnosti se negativně projevují náklady spojené s opravami a
čištěním rybníků. Výnosy a zisk se v hospodaření projeví aţ na konci roku
v souvislosti s výlovy rybníků a prodejem ryb v předvánočním období.
V podnikatelské činnosti podniku jinak nedošlo k ţádným podstatným skutečnostem
s dopadem do hospodaření podniku a jeho finanční situace.
S.P.M.B. a.s. se sídlem Řípská 20, Brno 627 00, IČ 46347178
je podnik, který se zabývá převáţně pronájmem vlastních nebytových prostor a
poskytováním sluţeb v areálu Vlárská a Řípská 20 o celkové rozloze 123.557 m2 s 28
objekty s nebytovými prostory. Společnost dosáhla ve sledovaném období trţeb ve
výši 24.846 tis.Kč a zisku 9.265 tis.Kč. Hodnota aktiv je 808.786 tis.Kč a vlastního
kapitálu 799.305 tis.Kč. V podnikatelské činnosti podniku nedošlo k ţádným dalším
podstatným skutečnostem s dopadem do hospodaření podniku a jeho finanční
situace.
TOMA odpady, s.r.o. se sídlem tř. T.Bati 1566, Otrokovice 765 82, IČ283 06 376
Společnost dosáhla ve sledovaném období trţeb ve výši 8.775 tis.Kč a zisku 3.446
tis.Kč. Hodnota aktiv je 13.045 tis.Kč a vlastního kapitálu 4.369 tis.Kč.
V podnikatelské činnosti podniku se projevil dopad ekonomické krize a to poklesem
trţeb cca o 1/3. Producenti odpadů v rámci svých úsporných opatřeni šetří také na
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nákladech za likvidaci průmyslových odpadů. Tato situace neznamená zásadní
ohroţení podnikatelské činnosti podniku.
TOMA rezidenční Prostějov, s.r.o. se sídlem tř. T. Bati 1566, Otrokovice 76502,
IČ 27728269
Tato společnost vlastní v Prostějově na ul. Fanderlíkova v areálu bývalého pivovaru
(později knoflíkárny) budovu, ve které má připraven projekt výstavby bytového domu
„Rezidence Florián“. Je dokončena projektová dokumentace změny stavby a probíhá
výběrové řízení na dodavatele stavby. Na jaře 2011 začne rekonstrukce s termínem
dokončení v 1. pol. roku 2012. Společnost se zabývá pouze realizací zmíněného
projektu. Za sledované období společnost nevykazuje trţby ani hospodářský
výsledek. Majetek společnosti je tvořen zásobami (nemovitost, která bude
rekonstruována na byty určené k prodeji). V podnikatelské činnosti – realizaci
developerského projektu - nedošlo k ţádným podstatným skutečnostem s dopadem
do hospodaření podniku a jeho finanční situace.
TOMA rezidenční Kroměříž, s.r.o. se sídlem tř. T.bati 1566, Otrokovice 76582, IČ
28333012
Společnost vlastní pozemky v katastru města Kroměříţ o výměře 58.760 m2.
Společnost se bude zabývat realizací projektu vybudování rezidenční čtvrti
„Rezidence Kroměříţ“ na vlastněných pozemcích. V současné době je vydáno
rozhodnutí o umístění stavby a probíhá řízení o vydání stavebního povolení. Za
sledované období společnost nevykazuje trţby ani hospodářský výsledek. Společnost
se zabývá pouze realizací zmíněného projektu. V podnikatelské činnosti – realizaci
developerského projektu - nedošlo k ţádným podstatným skutečnostem s dopadem
do hospodaření podniku a jeho finanční situace
TOMA úverová a leasingová, a.s. se sídlem Májová 1319, Čadca 055 01,
Slovenská republika, IČ 36664090 (Obchodní registr okresního soudu v Ţilině,
Slovenská republika)
Společnost dosáhla ve sledovaném období finančních výnosů ve výši 5.879 tis.Kč a
zisku 3.011 tis.Kč. Společnost nemá trţby a její podnikání spočívá v poskytování a
správě tzv. „amerických hypoték“. Hodnota aktiv je 208.004 tis.Kč a vlastního
kapitálu 14.986 tis.Kč. Dlouhodobý úvěr přijatý od Tatra banka, a.s. je řádně splácen
v souladu se splátkovým kalendářem. V podnikatelské činnosti podniku nedošlo
k ţádným podstatným skutečnostem s dopadem do hospodaření podniku a jeho
finanční situace.
Pozn.: Další podstatné informace o majetku a hospodaření emitenta a jeho dceřiných podniků jsou
uvedeny ve Výroční zprávě za rok 2009 a Pololetní zprávě 2010, která je stejně jako ostatní průběţné
informace zveřejněna na internetových stránkách společnosti (www.tomaas.cz )

9/10

Mezitímní zpráva představenstva (červenec – září 2010)

TOMA,a.s.

Představenstvo společnosti jako její statutární orgán prohlašuje, ţe údaje uvedené
v mezitímní zprávě popisující hospodaření v období od 1.7.2010 do 30.9.2010 a
případné další podstatné skutečnosti, které nastaly do dne vypracování této
mezitímní zprávy, odpovídají skutečnosti a ţádné podstatné okolnosti, které by mohly
ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta, jeho hospodaření, finanční situace a
jím vydaných cenných papírů, nebyly vynechány.
V Otrokovicích, 18. listopadu 2010
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