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Představenstvo spole čnosti 
BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. 
Sídlo: 140 00 Praha 4, Ctiradova 508/1 
I Č: 44520000 
zapsaná v OR vedeném M ěstským soudem v Praze, odd. B, vložka 4284 
  
svolává řádnou valnou hromadu, 
  
která se bude konat dne 12. 7. 2012 od 8.45 hodin 
v sídle spole čnosti, zasedací místnost 
 
Pořad jednání: 
 1. Zahájení, volba orgán ů řádné valné hromady 
 2. Zpráva p ředstavenstva a. s. o podnikatelské činnosti spole čnosti 
    v roce 2011, stavu majetku spole čnosti k 31. 12. 2011, o ro ční ú četní 
    záv ěrce v četn ě návrhu na vypo řádání hospodá řského výsledku za rok 2011 
 3. Zpráva dozor čí rady o činnosti v roce 2011, vyjád ření k ro ční ú četní 
    záv ěrce a k návrhu na vypo řádání hospodá řského výsledku za rok 2011 
 4. Schválení ro ční ú četní záv ěrky a návrhu na vypo řádání hospodá řského 
    výsledku za rok 2011 
 5. Schválení opat ření dle § 193 odst. 1 obch. zákoníku 
 6. Schválení n ěkterých úkon ů p ředstavenstva spole čnosti 
 7. Schválení auditor ů pro rok 2012 a 2013 
 8. Odvolání a volba člen ů dozor čí rady spole čnosti a schválení smluv 
    o výkonu funkce 
 9. Záv ěr 
  
Registrace ú častník ů řádné valné hromady bude probíhat od 8.30 hodin 
v míst ě konání valné hromady. 
  
Rozhodný den pro ú čast na řádné valné hromad ě pro vlastníky zaknihovaných 
akcií spole čnosti je 4. 7. 2012. 
  
Akcioná ř se m ůže zú častnit valné hromady osobn ě, prost řednictvím svého 
statutárního orgánu nebo prost řednictvím zástupce. Akcioná ř se prokáže 
platným pr ůkazem totožnosti, u právnických osob ješt ě originálem nebo 
úředně ov ěřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejst říku. 
V p řípad ě, že v rejst říku ješt ě není zapsána zm ěna statutárního orgánu, 
předkládá akcioná ř-právnická osoba originál či ov ěřenou fotokopii 
rozhodnutí, jímž ke zm ěně došlo. Zástupce se prokáže plnou mocí, a to bu ď 
originálem nebo ú ředně ov ěřenou kopií, podepsanou řádně akcioná řem. 
Z plné moci musí být z řejmé vymezení práv zástupce. Pokud je akcioná ř 
zahrani ční právnická nebo fyzická osoba a se zemí, kde tato osoba má 
sídlo nebo bydlišt ě, nemá Česká republika uzav řené p říslušné dohody, 
předkládané dokumenty musí být superlegalizovány, jinak se pova žují 
za neplatné. Akcioná ři a zástupci jsou povinni plné moci a výpisy 
z obchodního rejst říku ponechat spole čnosti. Akcioná ři nep řísluší náhrada 
náklad ů, které mu vzniknou v souvislosti s konáním řádné valné hromady. 
  
Úplná ú četní záv ěrka za rok 2011 bude akcioná řům k nahlédnutí v sídle 
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spole čnosti 30 kalendá řních dn ů p řed konáním valné hromady v pracovních 
dnech od 10.00 hod. do 14.00 hod. Jsou rovn ěž k dispozici na adrese 
www.bcgroup.cz, kde je k dispozici i výro ční zpráva spole čnosti za rok 2011. 
 
Hlavní údaje ú četní záv ěrky za rok 2011 (v tis. K č) 
  
Aktiva celkem:         394 357  Vlastní kapitál:       390 59 0 
Závazky (celkem):        3 750  Dlouhodobé pohledávky:       0 
  
Základní kapitál:      958 658 
Hospodá řský výsledek:  -38 866 
   
Představenstvo spole čnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. 
  
416516-23/12 

Navštivte další stránky projektu iHNed.cz:
http://IHNED.cz/
http://IHNED.cz/vov/ - Obchodní věstník na váš e-mail

ObchodniVestnik.cz http://ov.ihned.cz/index.php?p=302000_print&ov[action]=detail&ov[de...

2 z 2 7.6.2012 9:06


