
Valná hromada  
spole čnosti s obchodní firmou TOMA, a.s. konaná dne 22.6. 2012 

 
 

Návrhy usnesení nebo stanoviska p ředstavenstva k jednotlivým bod ům po řadu jednání  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
BOD 2: Volba p ředsedy, zapisovatele, dvou ov ěřovatel ů zápisu a osob pov ěřených s čítáním 
hlasů 
 
Návrh usnesení:   
Řádná valná hromada společnosti TOMA, a.s. schvaluje předsedou řádné valné hromady pana Ing. 
Radka Hegera, zapisovatelem slečnu Hanu Krahulcovou, ověřovateli zápisu paní Mgr. Evu 
Klimentovou a pana Ing. Jana Řehořka a osobami pověřenými sčítáním hlasů pana Ing. Rostislava 
Kolaříka a pana Daniela Masaryka. 

 
BOD 3: Zpráva p ředstavenstva o podnikatelské činnosti spole čnosti a stavu jejího majetku za 
rok 2011 v četně souhrnné vysv ětlující zprávy dle § 118, odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., - 
podnikání na kapitálovém trhu.  
 
Stanovisko p ředstavenstva:  
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012 je 
součástí výroční zprávy společnosti TOMA, a.s.. Tato byla k dispozici akcionářům v sídle společnosti 
od 16.5.2012, kdy byla tato skutečnost sdělena v oznámení o konání ŘVH  v Obchodním věstníku a 
na internetových stránkách společnosti www.tomaas.cz. 
V  souladu s  § 118 odst. 8  představenstvo emitenta kótovaného cenného papíru předloží akcionářům 
společnosti na řádné valné hromadě souhrnnou vysvětlující zprávu, týkající se záležitostí podle § 118 
odstavce 5) písm. a) až k) uvedeného zákona. O této zprávě se nehlasuje. 
 
Hlasování ke Zprávě představenstva proběhne v rámci bodu 5 pořadu jednání valné hromady. Návrh 
usnesení je uveden u tohoto bodu.  
 
BOD 4: Zpráva dozor čí rady a výrok auditora   
 
Stanovisko p ředstavenstva:  
Akcionářům bude přednesena zpráva dozorčí rady a výrok auditora. O této zprávě se nehlasuje. 
 
BOD 5: Projednání a schválení zprávy o podnikatelské činnosti spole čnosti a stavu jejího 
majetku za rok 2011 
 
Návrh usnesení:  
Řádná valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu 
jejího majetku za rok 2011. 
 
BOD 6: Schválení zprávy p ředstavenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou  osobou a o 
vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za 
rok 2011 
 
Stanovisko p ředstavenstva:  
Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou 
osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou je součástí výroční zprávy 
společnosti TOMA, a.s. Tato byla k dispozici akcionářům v sídle společnosti od 16.5.2012, kdy byla 
tato skutečnost sdělena v oznámení o konání ŘVH  v Obchodním věstníku a na internetových 
stránkách společnosti www.tomaas.cz. 
 
Návrh usnesení:  
Řádná valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou 
osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající 
osobou za rok 2011. 



  

BOD 7: Projednání a schválení řádné ro ční účetní záv ěrky a ro ční konsolidované ú četní 
závěrky za rok 2011 
 
Návrh 1. usnesení:  
Řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2011. 
 
Návrh 2. usnesení:  
Řádná valná hromada schvaluje roční konsolidovanou účetní závěrku za rok 2011. 
 

BOD 8:  Projednání a schválení rozd ělení zisku za rok 2011 
 
Návrh usnesení  
Řádná valná hromada schvaluje, aby zisk za rok 2011 ve výši 52.503.066,40 Kč byl zúčtován takto: 
10.500.600,00 Kč – do rezervního fondu  
1.500.000,- Kč – do sociálního fondu  
13.991.768,22 Kč -  ve prospěch účtu 429 – neuhrazená ztráta minulých let 
26.510.698,18 Kč - ve prospěch účtu 428 – nerozdělený zisk. 
 
BOD 9:  Projednání a schválení odm ěn členům orgán ů spole čnosti a osob ě pov ěřené 
obchodním vedením 
 
Stanovisko p ředstavenstva:  
Představenstvo navrhne na valné hromadě změnu (valorizaci) měsíčních odměn orgánů společnosti.  

Představenstvo navrhne na valné hromadě jednorázové odměny členům představenstva a členům 
dozorčí rady.  
 
Představenstvo navrhne na valné hromadě mzdu a benefity osobě pověřené obchodním vedením 
společnosti. 
 
Návrh usnesení  
Řádná valná hromada schvaluje měsíční odměny členům představenstva a členům dozorčí rady 
společnosti s účinností od 1.7.2012 .  
 
Řádná valná hromada schvaluje jednorázové odměny členům představenstva a členům dozorčí rady 
společnosti s účinností od 1.7.2012 dle návrhu představenstva společnosti:  
 
Řádná valná hromada schvaluje mzdu a benefity osobě pověřené obchodním vedením společnosti.  
 
BOD 10:  Projednání a schválení smluv a dodatk ů smluv o podmínkách výkonu funkce členů 
orgán ů spole čnosti   
 

Návrh usnesení  
Řádná valná hromada schvaluje návrh dodatků ke Smlouvám o podmínkách výkonu funkce člena 
orgánu společnosti s tím, že do předloženého návrhu dodatků budou vepsána jména členů orgánů 
společnosti a výše odměn tak, jak bylo schváleno v bodu 9. pořadu jednání této řádné valné hromady. 
 
BOD 11:  Převzetí ru čitelského závazku za spole čnost ČOV Senica, s.r.o. ve prosp ěch 
spole čností SLOVKORD Plus a.s. a Slovenský hodváb PLUS, s .r.o. 
 

Návrh usnesení  
Řádná valná hromada schvaluje převzetí ručitelského závazku za společnost ČOV Senica,s.r.o. ve 
prospěch společnosti SLOVKORD Plus a.s. a Slovenský hodváb PLUS, s.r.o.  


