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Věc: Vnitřní informace
Vedení společnosti TOMA, a.s. se rozhodlo informovat
skutečnostech, ke kterým došlo v 2. pololetí roku 2006.

akcionáře a ostatní členy kapitálového trhu o následujících

1)
Společnost TOMA, a.s. se rozhodla rozšířit své aktivity také na trh Slovenské republiky a létě letošního roku se rozhodlo
založit dceřinou akciovou společnost, která se bude zabývat poskytováním půjček na bydlení a finančního leasingu na
slovenském trhu.
Dne 12.8.2006 byla do Obchodného registra SK zapsána společnost TOMA leasingová a úverová, a.s., IČO 36664090,
se sídlem Májová 1319, Čadca, PSČ 02201. Základní kapitál společnosti je 2 mil. Sk a je tvořen 20ks listinných akcií na
jméno. Společnost TOMA, a.s. je majitelem 15ks akcií v nominální hodnotě 1,5 mil. Sk. Upsaná hodnota akcií byla v plné
výši splacena.
V současné době tato nová dceřiná společnost má jednoho zaměstnance a zahajuje svoji činnost.
2)
S odkazem na informace uvedené ve Výroční zprávě za rok 2005 a Pololetní zprávě za rok 2006
<viz: www.tomaas.cz/page/1861.informace a také
www.tomaas.cz/page/1912.komplexni-zpracovani-biologicky-rozlozitelnych-odpadu>
vedení společnosti aktuálně informuje:
a)
Společnost TOMA, a.s. v souvislosti projektem pod názvem „Projekt opravy zařízení k anaerobnímu zpracování
čistírenských kalů“ v rámci programu OPPP, podprogramu 2.3 Obnovitelné zdroje energie obdržela dne 27.9.2006 na
bankovní účet v plné výši přiznanou dotaci 8.032 tis.Kč.
b)
V souvislosti s projektem pod názvem „Výroba bílkovinných produktů s nízkým obsahem popela“ v rámci programu
OPPP, podprogramu 2.2. Inovace (dále INOVACE) společnost TOMA, a.s. podala dne 22.8.2006 žádost o změnu
podmínek dotace. Změna spočívá v prodloužení konečného termínu ukončení realizace projektu z původního data
31.8.2006 až na 31.8.2007 a rozdělení projektu na 2 etapy. Důvodem je nutnost ročního zkušebního provozu
zpracovatelské technologie. Žádost byla ze strany MPO ČR akceptována a dne 23.10.2006 došlo k uzavření dodatku
k rozhodnutí o poskytnutí dotace, který obsahuje požadované změny harmonogramu. První etapa skončila dne
31.8.2006 a dne 30.11.2006 bude podána agentuře Czechinvest průběžná zpráva za etapu a žádost o platbu dotace
za 1. etapu ve výši 11.664 tis.Kč. Druhá etapa končí dnem celkového ukončení realizace projektu tj. ke dni 31.8.2007
a poměrná část dotace k 2. etapě je 6.143 tis.Kč.
V souvislosti s tímto projektem došlo dne 23.10.2006 za účasti novinářů a zastupitelů orgánů státní správy ke
slavnostnímu otevření nové haly v areálu ČOV v Otrokovicích a zahájení zkušebního provozu. Tato hala slouží
k technologii zpracování biologicky rozložitelných odpadů.
c)
Dne 19.10.2006 došlo k zahájení prodeje v prodejní pasáži, kterou společnost TOMA, a.s. vybudovala na kraji města
Zlína u supermarketu TERNO.

V Otrokovicích dne 28.11.2006

vedení TOMA, a.s.

