
Návrhy usnesení  k jednotlivým bod ům po řadu jednání řádné valné hromady 
spole čnosti s obchodní firmou TOMA, a.s. konaná dne 17.6. 2014 

 
 
 
Bod 2 po řadu jednání:  Volba p ředsedy, zapisovatele, dvou ov ěřovatel ů zápisu a osob 
pov ěřených s čítáním hlas ů  
Návrh usnesení:   
Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Radka Hegera, zapisovatelkou Hanu Krahulcovou, ověřovateli 
zápisu ing. Pavla Ratiborského a ing. Jana Řehořka a osobami pověřenými sčítáním hlasů ing. Rostislava 
Kolaříka a Bc. Daniela Masaryka 

 
Bod 5 po řadu jednání: Projednání a schválení zprávy o podnik atelské činnosti spole čnosti a 
stavu jejího majetku za rok 2013  
Návrh usnesení:   
Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 včetně 
souhrnné vysvětlující zprávy dle § 118, odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění 
pozdějších předpisů, ve znění předloženém představenstvem společnosti  

 
Bod 6 po řadu jednání: Projednání a schválení zprávy p ředstavenstva o vztazích mezi ovládající 
a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osob ou a ostatními osobami ovládanými 
stejnou ovládající osobou     
Návrh usnesení:   
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.   

 
Bod 7 po řadu jednání: Projednání a schválení řádné ro ční účetní záv ěrky a ro ční 
konsolidované ú četní záv ěrky za rok 2013 
Návrh usnesení:   
1. Usnesení:  Valná hromada schvaluje roční individuální účetní závěrku za rok 2013. 

2. Usnesení: Valná hromada schvaluje roční konsolidovanou účetní závěrku za rok 2013.  

Bod 8 po řadu jednání: Projednání a schválení rozd ělení zisku za rok 2013 
Návrh usnesení:  

Valná hromada schvaluje, aby zisk za rok 2013 ve výši 135.193.286,93 Kč byl zúčtován ve prospěch účtu 
nerozdělený zisk. 

 
Bod 9 po řadu jednání: Rozhodnutí o zm ěně stanov spole čnosti 
Návrh usnesení:  

Valná hromada schvaluje nové stanovy společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti.  
  
 
Bod 10po řadu jednání: Projednání a schválení Pravidel pro od měňování členů orgán ů 
spole čnosti, jejichž sou částí je i návrh ro čních odm ěn členů orgán ů spole čnosti za rok 2013    
Návrh usnesení:  

Valná hromada schvaluje Pravidla pro odměňování členů orgánů společnosti a roční odměny členů orgánů 
společnosti za rok 2013.  

 
Vyjád ření představenstva k bodu 11 po řadu jednání:   

Společnost realizuje výběrové řízení na zpracování auditu individuální a konsolidované účetní závěrky. Výsledky 
výběrového řízení včetně návrhu na usnesení bude představenstvem předloženo na valné hromadě.   

 
 

 
 


