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Datum zveřejnění Předmět Popis Odkaz

13.12.2004 Vnitřní informace - žaloba ze strany FNM ČR

Vnitřní informace -  žaloba podaná Fondem národního 
majetku Ćeské republiky (FNM ČR) na společnost TOMA, 
a.s.. www.tomaas.cz

21.1.2005
Vnitřní informace - stanovisko k žalobě FNM 
ČR

Vnitřní informace - písemné stanovisko vedení společnosti 
TOMA, a.s. k podané žalobě ze strany FNM ČR. www.tomaas.cz

21.1.2005
Vnitřní informace - dokumenty ve vztahu k 
podané žalobě ze strany FNM ČR

Vnitřní informace - seznam dokumentů týkajících se 
odstranění ekologické zátěže ve vazbě na žalobu podanou 
FNM ČR. www.tomaas.cz

29.4.2005 Výroční zpráva za rok 2004 Výroční zpráva za rok 2004, včetně příloh. www.tomaas.cz

25.5.2005 Oznámení o konání řádné valné hromady

Oznámení o konání řádné valné hromady dne 30.6.2005, 
které bylo otištěno formou inzerátu Hospodářských 
novinách dne 25.5.2005. Hospodářské noviny ze dne 25.5.2005

17.6.2005
Doplnění pořadu jednání řádné valné 
hromady

Na žádost akcionáře  došlo k doplnění pořadu jednání na 
řádné valné hromadě, která se konala dne 30.6.2005. 
Doplnění bylo otištěno formou inzerátu v Hospodářských 
novinách dne 17.6.2005. Hospodářské noviny ze dne 17.6.2005

13.7.2005 Dividendy 2004
Oznámení, že řádná valná hromada, která se konala dne 
30.6.2005, nerozhodla o výplatě dividend za rok 2004. www.tomaas.cz

29.7.2005 Doplnění výroční zprávy za rok 2004

V textu výroční zprávy za rok 2004, byla doplněna 
informace o smírném ukončení soudního procesu s 
podnikem Povodí Moravy, s.p. v průběhu roku 2004. www.tomaas.cz

1.8.2005 Zápis z řádné valné hromady 2005

Zápis z řádné valné hromady, která se konala dne 
30.6.2005, zaslaný na BCPP, a.s.. Přístup k souboru pouze 
pro zaregistrované. www.pse.cz

31.8.2005 Pololetní zpráva 2005
Pololetní zpráva společnosti TOMA, a.s. za první pololetí 
roku 2005 včetně příloh. www.tomaas.cz

9.12.2005 Vnitřní informace - dotace

Vnitřní informace -  odsouhlasení poskytnutí dvou dotací z 
fondů EU v rámci programu OPPP Ministerstva průmyslu a 
obchodu ČR na projekt komplexního zpracování biologicky 
rozložitelných odpadů. www.tomaas.cz

1.2.2006 Zpráva ČTK

Tisková zpráva ČTK vydaná na základě rozhovoru s 
generálním ředitelem společnosti TOMA, a.s. informující o 
investičních akcích společnosti ( výstavba bytových domů v 
Otrokovicích a výstavba obchodního centra ve Zlíně). www.tomaas.cz

16.2.2005
Informace k projektu komplexního 
zpracování biologicky rozložitelných odpadů

Základní charakteristika a Informace k projektu biologicky 
rozložitelných odpadů, jehož realizaci společnost zahájila v 
roce 2005 a na který budou čerpány dotace z fondů EU. www.tomaas.cz

28.4.2006 Výroční zpráva za rok 2005
Výroční zpráva  a konsolidovaná výroční zpráva 
společnosti TOMA, a.s. za rok 2005 včetně příloh. www.tomaas.cz
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