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OZNÁMENÍ 
ZNĚNÍ AKCIONÁŘOVA PROTINÁVRHU K BODU 6 POŘADU JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY 

A STANOVISKA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI K TOMUTO PROTINÁVRHU 
 

Představenstvo společnosti 
TON a.s., 

se sídlem Bystřice pod Hostýnem, Michaela Thoneta 148, PSČ 768 61, IČO: 49970585,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1239, 

 
tímto v souladu s ust. § 362 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, 
oznamuje akcionářům společnosti znění akcionářova protinávrhu, který byl jedním z akcionářů 
společnosti, společností MD21 a.s., se sídlem Churnajevova 1217/10, Modřany, 143 00 Praha 4, IČO: 
24289558, učiněn k bodu 6 pořadu jednání valné hromady uvedeného v pozvánce na valnou hromadu 
společnosti ze dne 6.5.2020. 
 
Znění akcionářova protinávrhu k bodu 6 pořadu jednání valné hromady (Rozhodnutí o 
rozdělení zisku vykázaného v účetní závěrce Společnosti za rok 2019“): 
 
„Valná hromada rozhodla o rozdělení zisku vykázaného v účetní závěrce Společnosti za rok 2019, a 
to následovně:  
Hospodářský výsledek za rok 2019 – zisk   26.356.900,89 Kč 
- Příděl do rezervního fondu       1.317.845,04 Kč 
- Rozdělení podílu na zisku akcionářům     4.242.000,00 Kč 
- Převod na účet nerozděleného zisku minulých let 20.797.055,85 Kč“ 
 
Stanovisko představenstva společnosti k protinávrhu akcionáře: 
 
Představenstvo společnosti v pozvánce na valnou hromadu společnosti navrhlo, aby byl akcionářům 
ze zisku vykázaného v účetní závěrce Společnosti za rok 2019 rozdělen podíl na zisku ve výši 
8.484.000,- Kč odpovídající cca jedné třetině z vytvořeného zisku společnosti s tím, že zbývající dvě 
třetiny budou použity na posílení likvidity společnosti v nastalém světovém hospodářském zabrzdění. 
Představenstvo uvedlo, že s ohledem na celosvětovou pandemii způsobenou virem COVID – 19, která 
má negativní sekundární dopad na hospodaření společnosti (primárně jsou zasaženi koneční 
zákazníci společnosti z oboru gastronomie a cestovního ruchu), považuje takto navrženou výši části 
zisku k rozdělení jako podíl na zisku akcionářům za maximálně možnou. Současně dalo akcionářům 
k uvážení i alternativní variantu, a to s ohledem na uvedenou mimořádnou situaci v letošním roce od 
výplaty dividend upustit anebo alespoň snížit výši dividendy na poloviční částku 4 242 000,- Kč. 
 
Protinávrh akcionáře se tedy neodchyluje od jedné z variant vyjádřené představenstvem společnosti 
v odůvodnění jeho návrhu k tomuto bodu jednání valné hromady. Představenstvo souhlasí s tím, že 
bezprecedentní a zcela mimořádná situace související s výskytem a šířením onemocnění COVID-19 
způsobeného koronavirem s označením SARS-CoV-2, a skutečnost, že v současné době stále není 
možné s jistotou odhadovat nejen další vývoj šíření tohoto onemocnění ve světě a souvisejících 
omezení, ale ani jeho konečné důsledky na podnikání společnosti, jsou důvodem pro odpovídající 
opatrnost a zdrženlivost při rozhodnutí o rozdělení zisku vykázaného v účetní závěrce Společnosti za 
rok 2019.  
 
Představenstvo proto protinávrh akcionáře nepovažuje za neopodstatněný či nepřiměřený, nicméně i 
nadále navrhuje, aby valná hromada schválila bod 6 pořadu jednání ve znění, jak je představenstvem 
navrhováno v pozvánce na valnou hromadu. Rozhodnutí o předloženém návrhu, resp. protinávrhu, je 
nicméně samozřejmě plně v působnosti akcionářů, resp. valné hromady. 
 
V Bystřici pod Hostýnem, dne 12. 6. 2020 
 
Za představenstvo společnosti:  
 

                                                
 
 
 

Miroslav Rumpela    Ing. Milan Dostalík 
předseda představenstva   místopředseda představenstva 
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