
Veřejný návrh smlouvy na koupi akcií 
určený akcionářům společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s 

     
1. Navrhovatel, VITREA a.s., se sídlem Praha 4, Ctiradova 508/1, PSČ 140 00, IČ 46710027, (dále jen „navrhovatel“), tímto předkládá veřejný 
návrh smlouvy o koupi akcií společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s (dále též „cílová společnost“ nebo „BCGROUP“). Realizací 
návrhu a vypořádáním kupních smluv byl pověřen obchodník s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 
111, PSČ  616 00, IČ: 27758419, (dále též „pověřený obchodník“ nebo „CYRRUS CF“). 
 
2. Navrhovatel činí tento veřejný návrh smlouvy o koupi akcií cílové společnosti (dále jen »návrh«) v souladu s § 183a Obchodního zákoníku. 
Důvod návrhu: zájem navrhovatele o navýšení podílu na cílové společnosti. 
 
3. Označení akcií cílové společnosti, na něž se tento návrh vztahuje:   
    - emitent: BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s., se sídlem Praha 4 - Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ 140 16, IČ 445 20 000, společnost zapsána 
u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 4284  
    - druh: kmenové, forma: akcie na majitele, podoba: listinná, jmenovitá hodnota: 800,- Kč, nekótované (dále jen „akcie“). 
 
4. Cena:   Cena za 1 akcii je shodná pro všechny zájemce a činí =40,- Kč (čtyřicet korun českých). 
 
5. Doba závaznosti návrhu: tento návrh je závazný od 27. 11. 2013 do 30. 12. 2013. 
 
6. Způsob oznámení o přijetí veřejného návrhu:  
K přijetí návrhu zájemcem dojde uplatněním šekové poukázky na kterékoliv pobočce České pošty, s.p., případně Slovenskej pošty, a.s. Poukázka 
byla v rámci informování akcionářů rozeslána se svolením cílové společnosti potenciálním zájemcům. Kupní cena na poukázce se rovná součinu 
počtu všech akcií zájemce a navrhované kupní ceny za akcii. U adresátů ve Slovenské republice byl použit konverzní kurs CZK/EUR 27,50 
Kč/EUR se zaokrouhlením na 0,01 EUR 
Šeková poukázka obsahuje:  

• v poli „Odesílatel“ text přijetí návrhu: 
„CYRRUS CF:    Přijímám veřejný návrh na prodej všech mých akcií BCGROUP“ 

• v poli „Zpráva pro adresáta“ text přijetí návrhu, včetně počtu Vámi prodávaných kusů: 
„Přijímáte veřejný návrh na akcie BCGROUP – [počet kusů Vašich akcií]“ 
 
Vlastnoručním podpisem akceptační části předmětné šekové poukázky zájemcem a jejím předáním přepážkovému pracovníkovi České 
pošty (resp. Slovenské pošty, a.s.) dochází k oznámení zájemce o přijetí návrhu. Tímto okamžikem dochází i k uzavření kupní smlouvy na 
akcie. Převzetím finanční částky z šekové poukázky přijímá zájemce plnou kupní cenu za akcie a zmocňuje pověřeného obchodníka 
k vyzvednutí a převodu akcií na navrhovatele. 
 
V případě, že z jakéhokoliv důvodu nedošlo k doručení šekové poukázky k rukám zájemce, může tento návrh přijmout prostřednictvím 
formulářového oznámení o přijetí návrhu. Oznámení o přijetí návrhu učiní zájemce zasláním oznámení na adresu sídla pověřeného obchodníka. 
Oznámení o přijetí návrhu musí obsahovat: prohlášení zájemce, že bezpodmínečně přijímá návrh; jméno a příjmení (obchodní firmu), bydliště 
(sídlo) a rodné číslo (IČ) zájemce; identifikaci akcie; počet nabízených akcií; způsob vyplacení kupní ceny, příp. číslo bankovního účtu; čestné 
prohlášení, že akcie nejsou zastaveny nebo jinak zatíženy právy třetích osob a že od nich nebyla oddělena žádná samostatně převoditelná práva; 
zmocnění navrhovatele k převzetí předmětných cenných papírů; vlastnoruční podpis zájemce (resp. osoby, která je oprávněna jej zastupovat, 
včetně plné moci, na základě které je zájemce zastoupen). Podpis na oznámení o přijetí návrhu i na případné plné moci musí být úředně ověřen. 
Vzorový formulář pro přijetí návrhu je vyvěšen na webových stránkách pověřeného obchodníka http://www.cyrrus.cz/ccf/bezici-projekty, je 
možné jej též obdržet na vyžádání u pověřeného obchodníka.  
Smlouva o koupi akcií bude uzavřena dnem doručení řádně vyplněného formulářového oznámení o přijetí návrhu pověřenému obchodníkovi. 
Kupní cena bude odeslána zájemci nejpozději do 15 dnů od uzavření kupní smlouvy, a to na uvedený bankovní účet zájemce nebo poštovní 
poukázkou na adresu zájemce. Na základě zmocnění bude provedeno vyzvednutí a převod akcií ze zájemce na navrhovatele. 
 
7. Odstoupení od smlouvy vzniklé přijetím návrhu: 
Zájemce, který přijal návrh, může od uzavřené smlouvy odstoupit jen do uplynutí doby závaznosti návrhu. Odstoupení musí být učiněno 
doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy do sídla pověřeného obchodníka CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., Veveří 111, 
616 00 Brno. Podpis zájemce na odstoupení musí být úředně ověřen. V případě odstoupení má zájemce povinnost vrátit přijatou kupní cenu, a to 
nejpozději do 15 dnů od odstoupení od smlouvy, a to na účet pověřeného obchodníka, vedený u ČSOB, a.s., číslo účtu 224674549/0300.  
Jako VS bude uvedeno IČ navrhovatele (46710027), jako SS bude uvedeno RČ zájemce. Akcie budou navrhovatelem převedeny zpět na zájemce 
nejpozději do 15 dnů od vrácení kupní ceny. 
 
8. Informace ohledně návrhu obdržíte u pověřeného obchodníka, CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111,  
PSČ  616 00, telefon: 538 705 742, 538 705 773, email: corporate@cyrrus.cz 
 
Představenstvo a dozorčí rada cílové společnosti na svém společném zasedání přijali k předloženému návrhu na koupi akcií jednomyslně 
následující stanovisko: 
„Předložený návrh není v rozporu se zájmy BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. jako cílové společnosti, adresátů návrhu, zaměstnanců a věřitelů 
cílové společnosti. Vzhledem k současné situaci společnosti představuje návrh pro stávající akcionáře efektivní možnost prodat své akcie, které 
nejsou kotované. Podle názoru představenstva a dozorčí rady návrh nebude mít vliv na zaměstnanost, strukturu a cíle cílové společnosti. 
Představenstvu a dozorčí radě rovněž není známo, že by výsledek návrhu měl vliv na strategické cíle navrhovatele ve vztahu k cílové společnosti, 
na zaměstnanost a umístění výroby cílové společnosti. 
Přítomní členové představenstva a dozorčí rady, kteří jsou současně akcionáři cílové společnosti, nehodlají návrh na koupi akcií akceptovat.“  
 


