
TOMA, a.s., IČ: 181 52 813, se sídlem tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 464 

 
 
 

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K USNESENÍM ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI TOMA, a.s.   
KONANÉ DNE 22.6.2018 

 
 
 
Základní kapitál společnosti TOMA, a.s. je rozdělen na 1 477 266 kusů akcií o jmenovité hodnotě 
1.000,- Kč. Hlasovací právo je spojeno s akcií a řídí se jmenovitou hodnotou akcie. S jednou akcií o 
jmenovité hodnotě akcie 1.000,- Kč je spojen jeden (1) hlas. Každý hlas má stejnou váhu. Hlasovací 
práva nejsou nijak omezena. 
 
 
Bod 2. pořadu jednání  
Volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů 
 
Při hlasování bylo odevzdáno  840 693 platných hlasů (spojených s 840 693 akciemi společnosti), které 
představují 56,909 % podíl na základním kapitálu společnosti.  
 
Pro volbu předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů hlasovali 
přítomní akcionáři takto:  

 

PRO: 840 693 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů, 
PROTI: žádný hlas,   

ZDRŽEL SE: žádný hlas. 

 

 
Bod 3. pořadu jednání  
Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího 
majetku za rok 2017, včetně souhrnné vysvětlující zprávy dle § 118 odst. 9 zákona č. 256/2004 Sb., 
o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů  
 
Při hlasování bylo odevzdáno  840 693 platných hlasů (spojených s 840 693 akciemi společnosti), které 
představují 56,909 % podíl na základním kapitálu společnosti. 
 
Pro schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2017 hlasovali 
přítomní akcionáři takto: 

 

PRO: 774 413 hlasů, tj. 92,116 % hlasů přítomných akcionářů, 
PROTI: 66 280 hlasů, tj. 7,884 % hlasů přítomných akcionářů, 
ZDRŽELO SE: žádný hlas.  

 
 
Bod  6. pořadu jednání 
Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2017  
 
Při hlasování bylo odevzdáno  840 693 platných hlasů (spojených s 840 693 akciemi společnosti), které 
představují 56,909 % podíl na základním kapitálu společnosti. 
 
Pro schválení řádné účetní závěrky hlasovali přítomní akcionáři takto:  
 

PRO:  774 413 hlasů, tj. 92,116 % hlasů přítomných akcionářů, 
PROTI:  66 280 hlasů, tj. 7,884 % hlasů přítomných akcionářů, 
ZDRŽELO SE: žádný hlas.  

 
 
 
 
 
 



Při hlasování bylo odevzdáno  840 693 platných hlasů (spojených s 840 693 akciemi společnosti), které 
představují 56,909 % podíl na základním kapitálu společnosti. 
 
Pro schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2017 hlasovali přítomní akcionáři takto:  

 

PRO: 774 413 hlasů, tj. 92,116 % hlasů přítomných akcionářů, 
PROTI: 66 280 hlasů, tj. 7,884 % hlasů přítomných akcionářů, 
ZDRŽELO SE: žádný hlas.  

 
 
Bod 7. pořadu jednání 
Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017 

 
Při hlasování bylo odevzdáno  840 693 platných hlasů (spojených s 840 693 akciemi společnosti), které 
představují 56,909 % podíl na základním kapitálu společnosti. 

 
Pro schválení o rozdělní zisku za rok 2017 hlasovali přítomní akcionáři takto:  

 

PRO: 774 413 hlasů, tj. 92,116 % hlasů přítomných akcionářů, 
PROTI: 66 280 hlasů, tj. 7,884 % hlasů přítomných akcionářů, 
ZDRŽELO SE: žádný hlas.  

 
 
Bod  8. pořadu jednání 
Projednání a schválení ročních odměn členům orgánů společnosti za rok 2017 
 
Při hlasování bylo odevzdáno  840 693 platných hlasů (spojených s 840 693 akciemi společnosti), které 
představují 56,909 % podíl na základním kapitálu společnosti. 
 
Pro schválení ročních odměn členům orgánů společnosti za rok 2017 hlasovali přítomní akcionáři takto:  
 

PRO: 774 413 hlasů, tj. 92,116 % hlasů přítomných akcionářů, 
PROTI: 66 280 hlasů, tj. 7,884 % hlasů přítomných akcionářů, 
ZDRŽELO SE: žádný hlas.  

 
 
Bod  9. pořadu jednání 
Projednání a schválení pravidel pro odměňování členů orgánů společnosti pro rok 2018 a násl. 
 
Při hlasování bylo odevzdáno  840 693 platných hlasů (spojených s 840 693 akciemi společnosti), které 
představují 56,909 % podíl na základním kapitálu společnosti. 
 
Pro schválení pravidel pro odměňování členů orgánů společnosti pro rok 2018 a násl. hlasovali přítomní 
akcionáři takto:  
 

PRO: 774 413 hlasů, tj. 92,116 % hlasů přítomných akcionářů, 
PROTI: 66 280 hlasů, tj. 7,884 % hlasů přítomných akcionářů, 
ZDRŽELO SE: žádný hlas. 

 
 
Bod  10. pořadu jednání 
Rozhodnutí o rozdělení zisku a výplatě dividendy 
 
Při hlasování bylo odevzdáno  840 693 platných hlasů (spojených s 840 693 akciemi společnosti), které 
představují 56,909 % podíl na základním kapitálu společnosti. 
 
Pro rozhodnutí o rozdělení zisku a výplatě dividendy hlasovali přítomní akcionáři takto:  
 

PRO: 66 280   hlasů, tj. 7,884 % hlasů přítomných akcionářů, 
PROTI: 774 413  hlasů, tj. 92,116 % hlasů přítomných akcionářů, 

ZDRŽELO SE: žádný hlas. 


