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TOMA, a.s. 
 tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582  

IČ 18152813 
 
 

SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE  
PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. § 118 bod 8 

 
 
Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující komentáře a 
vysvětlení k záležitostem podle  §118 odstavce 5 písm. a) až 5) zákona č. 
256/2004 Sb. (Zákon o podnikání na kapitálových trzích) 
 
(Všechny níže popsané informace byly uvedeny ve výroční zprávě společnosti TOMA, 
a.s. za rok 2009, která je od 30.4.2010 přístupná na stránkách www.tomaas.cz ) 
 
a) informace o struktuře vlastního kapitálu emitenta, včetně cenných papírů 
nepřijatých k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě 
Evropské unie a případného určení různých druhů akcií, práv a povinností 
spojených s akciemi téhož druhu a podílu každého druhu akcií na základním 
kapitálu, 
 
Struktura vlastního kapitálu ve výši 1.430.733.000Kč je k 31.12.2009 následující: 
 

 1.477.266.000,-Kč 
 Kmenové akcie v počtu 1.477.266 Ks a nominální hodnotě 1000Kč/ks. 

      202.000,-Kč  
Oceňovací rozdíl z přecenění finančního majetku – podíl na základním kapitálu 
dceřiného podniku TOMA úverová a leasingová, a.s. Nominální hodnota podílu 
je 49.800 EUR a byl přeceněn podle kurzu CZK / EUR ke dni 31.12.2009. 

  - 854.000,-Kč 
 Ocenění finančního derivátu – úrokové opce ke dni 31.12.2009 podle ČSOB, a.s. 

     - 45.881.000,-Kč 
 Neuhrazená ztráta z minulých let. 

 
Akcie 
 
Druh:       kmenové registrované akcie 
Forma:      na majitele 
Podoba:      zaknihované 
Nominální hodnota:    1.000,-Kč 
Počet kusů:     1.477.266 ks 
Připojené kupóny:     žádné 
ISIN:      CZ 0005088559 
Název emise:    TOMA  

http://www.tomaas.cz/
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Celková jmenovitá hodnota emise:  1.477.266 tis.Kč 
 
Akcie společnosti byly emitovány v rámci privatizace podniku kuponovou metodou 
v roce 1993 v tzv. „2. vlně“. 

 
V průběhu existence společnosti nedošlo k vydání akcií společnosti TOMA, a.s. 
v souvislosti se splynutím, sloučením nebo rozdělením společnosti, s převodem podniku 
nebo jeho části, s nabídkou převzetí nebo jako protiplnění nepeněžitých vkladů. 
Společnost neemitovala žádné cenné papíry. Společnost má pouze jeden druh akcií, 
který je popsán výše. Vyjma výše uvedených akcií není TOMA, a.s. emitentem žádných 
dluhopisů, cenných papírů zastupujících akcie, zatímních listů, převoditelných cenných 
papírů, vyměnitelných cenných papírů nebo cenných papírů s opčními listy. 
 
Všechny akcie jsou přijaty k obchodování na volném trhu Burza cenných papírů Praha, 
a.s. a normativním trhu RM – systém, a.s. K registraci akcií TOMA, a.s. na volném trhu 
BCPP, a.s. a na normativním trhu RM-S, a.s. došlo dne 1.3.1995. Akcie nejsou 
obchodovány na zahraničních trzích. Emise akcií TOMA, a.s. není umístěna v jiném 
státě než v České Republice.  
 
S vlastnictvím akcie jsou spojena běžná práva dle obecně závazných právních předpisů, 
tzn. účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení 
záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a 
uplatňovat návrhy a protinávrhy. Hlasovací právo je spojeno s akcií. Na každou akcii o 
jmenovité hodnotě 1.000,-Kč připadá jeden hlas. Každý hlas má stejnou váhu. Hlasovací 
práva nejsou nijak omezena. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti 
(dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem 
jmenovité hodnoty akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Nárok na dividendu 
vzniká k rozhodnému dni, tj. sedmý kalendářní den před konáním valné hromady, která 
o výplatě dividend rozhodla. Dividenda je vyplácena na náklady a nebezpečí akcionáře, 
na jeho adresu vedenou u SCP, nerozhodne-li valná hromada jinak. Právo na likvidační 
zůstatek a veškerá ostatní práva a povinnosti akcionáře, včetně přednostních práv, se 
řídí obecně závaznými právními předpisy. 
 
Neprobíhá ani se nepřipravuje emise nových akcií. TOMA, a.s. nemá akcie, které by 
měly být současně s přijetím k obchodování na veřejný trh veřejně nebo neveřejně 
upisovány nebo umísťovány ani nemá nesplacené akcie. TOMA, a.s. není emitentem 
listinných cenných papírů. Vzhledem k tomu, že neprobíhá ani se neplánuje vydání 
dalších akcií, nezvažuje se ani možnost vydání zatímních listů či jiných cenných papírů. 
 

 
b) informace o omezení převoditelnosti cenných papírů, 
 
Akcie společnosti TOMA, a.s. podle dostupných informací mají u níže uvedených 
fyzických osob, které se vydávají za vlastníky těchto akcií, omezenou převoditelnost ve 
formě pozastavení práva majitele nakládat s cennými papíry, které bylo soudně zřízeno 
dne 18.01. 2007: 
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Ing. Aleš Hodina –   44.000 ks akcií 
Karel Němeček –   37.000 ks akcií 
Ing. Tomáš Hlavnička –    4.963 ks akcií 
Karel Kabrna –     4.011 ks akcií 
 
Jinak není převoditelnost akcií ze strany společnosti nijak omezena.  
 

c) informace o významných přímých a nepřímých podílech na hlasovacích 
právech emitenta, 
 
Přehled majitelů akcií společnosti, kteří vlastní větší jak 3% podíl na základním kapitálu 
(ZK) a jsou společnosti známy včetně uvedení výše jejich podílu, který je opravňuje k 
hlasování:  
 

IČ           Název                        Podíl na ZK  

25820192     PROSPERITA holding, a.s.                                             37,88%* 

90038184     PROSPERITA investiční společnost, a.s. - 
   otevřený podílový fond globální                                          9,98%* 

47675756     Rybářství Přerov, a.s.                        9,82%* 

49689665     VIRIBUS UNITIS – investiční  poradenství, s r.o.          6,73%** 

25392697     EA Invest, spol. s r.o.                        4,78%* 

                     CELKEM                                                                            69,19% 

       * Údaje ke dni 19.6.2009 (rozhodný den – valná hromada akcionářů dne 26.6.2009) 
      ** Údaje ke dni 13.1.2010 (doložený výpis z SCP akcionáře Viribus Unitis investiční poradenství, s.r.o.)   

 
Dosavadní vedený akcionář společnost SUXESS spol. s r.o. byl pravomocně odsouzen 
k vydání 48.214 ks akcií společnosti TOMA, a.s. a k jejich navrácení akcionáři VIRIBUS 
UNITIS – investiční poradenství, s.r.o. Vzhledem k tomu, že mezitím část akcií převedl 
na další osoby, vrátil pouze 45 577 ks. 
 
Akcionáři PROSPERITA holding, a.s., PROSPERITA investiční společnost, a.s. - 
otevřený podílový fond globální, Rybářství Přerov, a.s., EA Invest, spol. s r.o. a VIRIBUS 
UNITIS, investiční poradenství, s r.o. , kteří vlastní celkem 69,19% akcií (tj. 69,19% podíl 
na ZK) společnosti, jednají ve shodě. Ke dni sestavení výroční zprávy nejsou emitentovi 
známy další osoby, jejichž přímý či nepřímý podíl na základním kapitálu nebo 
hlasovacích právech emitenta je větší než 3%. 

 
Vzhledem ke skutečnosti, že akcie společnosti jsou na majitele a v zaknihované podobě, 
společnost zjišťuje majitele akcií pouze k rozhodnému dni pro konání řádné valné 
hromady, tak jak jí to ukládá příslušná legislativa. Společnost má cca 12 tisíc drobných 
akcionářů, kteří drží cca 31% akcií (dle údajů ke dni 19.6.2009).  
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TOMA, a.s. drží k 31.12.2009 vlastní účastnické cenné papíry zakládající podíl na 
základním kapitálu a na hlasovacích právech ve výši 9,82%, prostřednictvím společnosti 
Rybářství Přerov, a.s., na které má nepřímý podíl prostřednictvím dceřiné společnosti 
PROTON, spol. s r.o. Jedná se o 145.000ks akcií o celkové jmenovité hodnotě 145.000 
tis. Kč, tento podíl je evidován v účetnictví společnosti Rybářství Přerov, a.s. v účetní 
hodnotě k 31.12.2009 v částce 34.627 tis.Kč. Společnost TOMA, a.s. o tomto nepřímém 
podílu neúčtuje. 
 

d) informace o vlastnících cenných papírů se zvláštními právy, včetně popisu 
těchto práv, 
  
Žádný z vlastníků akcií společnosti nedisponuje zvláštními právy. 

 
e) informace o omezení hlasovacích práv, 
 
Hlasovací právo je spojeno s akcií. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč 
připadá jeden hlas. Každý hlas má stejnou váhu. Hlasovací práva nejsou nijak omezena. 

 
f) informace o smlouvách mezi akcionáři, které mohou mít za následek ztížení 
převoditelnosti akcií nebo hlasovacích práv, pokud jsou emitentovi známy, 
 
Emitentovy nejsou známy žádné smlouvy mezi akcionáři, které mohou mít za následek 
ztížení převoditelnosti akcií nebo hlasovacích práv. 

 
g) informace o zvláštních pravidlech určujících volbu a odvolání členů 
představenstva a změnu stanov společnosti, 
 
Nejsou žádná zvláštní pravidla pro volbu a odvolání členů představenstva a změnu 
stanov společnosti. Tyto záležitosti se řídí platnou legislativou (zejména Obchodní 
zákoník) a stanovami společnosti.  

 

h) informace o zvláštních pravomocích členů představenstva, zejména o 
pověření podle § 161a a 210 obchodního zákoníku, 
  
Podle stanov společnosti má představenstvo mimo jiné oprávnění: 

 Uzavírat smlouvu, na jejímž základě má společnost nabýt nebo zcizit majetek, 
přesahuje-li hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku v průběhu jednoho 
účetního období jednu třetinu vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední řádné účetní 
závěrky nebo z konsolidované účetní závěrky, sestavuje-li společnost konsolidovanou 
účetní závěrku. K platnosti takové smlouvy se vyžaduje souhlas dozorčí rady. Vydala-
li společnost registrované účastnické cenné papíry, vyžaduje se i souhlas valné 
hromady. 

 Rozhodovat o pronájmech majetku společnosti s výpovědní lhůtou ne delší než 
dvanáct měsíců a o pronájmech na dobu určitou ne delší než pět let. Při pronájmech 
nad uvedené lhůty musí souhlasit všichni členové představenstva; nesouhlasí-li 
všichni členové představenstva, vyžaduje se souhlas dozorčí rady. Pokud dozorčí 
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rada takový souhlas neudělí, rozhoduje o pronájmu majetku společnosti valná 
hromada. 

 
Členové představenstva nemají jinak žádné zvláštní pravomoci zejména o pověření 
podle Obchodního zákoníku §161a a 210.  

 
i) informace o významných smlouvách, ve kterých je emitent smluvní stranou 
a které nabudou účinnosti, změní se nebo zaniknou v případě změny ovládání 
emitenta v důsledku nabídky převzetí, a účincích z nich vyplývajících, s 
výjimkou takových smluv, jejichž uveřejnění by bylo pro emitenta vážně 
poškozující; tím není omezena jiná povinnost uveřejnit takovou informaci 
podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, 
  
Nejsou žádné smlouvy, ve kterých by byla společnost TOMA, a.s. smluvní stranou a 
které by nabyly účinnosti, změnily by se nebo zanikly v případě změny ovládání 
emitenta v důsledku nabídky převzetí a účincích z nich vyplývajících. 

 
j) informace o smlouvách mezi emitentem a členy jeho představenstva nebo 
zaměstnanci, kterými je emitent zavázán k plnění pro případ skončení jejich 
funkce nebo zaměstnání v souvislosti s nabídkou převzetí, 
 
Nejsou žádné smlouvy mezi společností TOMA, a.s. a členy jeho představenstva nebo 
zaměstnanci, kterými by byl emitent zavázán k plnění pro případ skončení jejich funkce 
nebo zaměstnání v souvislosti s nabídkou převzetí.  

 
k) informace o případných programech, na jejichž základě je zaměstnancům a 
členům představenstva společnosti umožněno nabývat účastnické cenné 
papíry společnosti, opce na tyto cenné papíry či jiná práva k nim za 
zvýhodněných podmínek, a o tom, jakým způsobem jsou práva z těchto 
cenných papírů vykonávána. 
  
Společnost TOMA, a.s. neposkytuje zvláštní možnost zaměstnancům a členům 
představenstva účastnit se na základním kapitálu společnosti odlišnou od možností 
ostatních investorů. Nejsou žádná ujednání o účasti zaměstnanců a členů 
představenstva na kapitálu emitenta. Neexistují žádné programy, na jejichž základě by 
bylo zaměstnancům a členům představenstva společnosti umožněno nabývat 
účastnické cenné papíry společnosti, opce na tyto cenné papíry či jiná práva k nim za 
zvýhodněných podmínek 

 
V Otrokovicích 30.4.2010 
 
       
      Představenstvo společnosti TOMA, a.s. 


