
BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s., Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PS� 140 16 
I� : 44520000, DI� : CZ44520000, vedená u M�stského soudu v Praze oddíl B, vložka 4284  

 
 

V Praze dne 18.�ervence 2007 
 

 
 
 
�eská národní banka 
Na P�íkop� 28 
 
115 03  Praha 1 
 
 
V�c: Informa�ní povinnost emitenta cenného papíru 
 
 
 Ve smyslu ustanovení § 120 zákona �. 256/2004 ( ZPKT ) odst. 6 Vám zasíláme informace 
které jsme zve�ejnili za p�edcházejících 12 m�síc� p�i pln�ní informa�ní povinnosti emitenta 
vyplývající z výše uvedeného právního p�edpisu: 
 
 
 
Seznam informací zve�ejn�ný emitentem za období od dubna 2005 do 12.07.2006 
�eská národní banka www.cnb.cz       12.07.2006  
RM-SYSTÉM a.s.  www.rmsystem.cz    ( informace-emitenti )  12.07.2006 
URL adresa spole�nosti www.bcgroup.cz   ( vnit�ní informace )  12.07.2006 
Alia Web                       www.kurzy.cz   ( vnit�ní informace )  20.07.2006 
 
 
 
Pololetní zpráva emitenta za první pololetí 2006 
�eská národní banka www.cnb.cz        18.08.2006 
RM-SYSTÉM a..s   www.rmsystem.cz   ( informace-emitenti )  18.08.2006 
URL adresa spole�nosti www.bcgroup.cz  ( pololetní zpráva )  18.08.2006 
Alia Web  www.kurzy.cz   ( pololetní zpráva )  28.08.2006
  
 
 
Informace o zm�n� ve vlastnické struktu�e a podílu na hlasovacích právech 
URL adresa spole�nosti www.bcgroup.cz  ( vnit�ní informace )  05.04.2007 
Alia Web  www.kurzy.cz   ( vnit�ní informace )  13.04.2007 
 
 
 
Konsolidovaná výro�ní zpráva spole�nosti za rok 2006, v�etn� ú�etních záv�rek, ov��ená auditorem 
    
�eská národní banka www.cnb.cz          27.04.2007 
RM-SYSTÉM a.s.  www.rmsystem.cz   ( informace-emitenti )  27.04.2007 
URL adresa spole�nosti www.bcgroup.cz  ( výro�ní zpráva )  27.04.2007 
Alia Web  www.kurzy.cz   ( výro�ní zprávy )  30.04.2007 
 
 
 



 
Zve�ejn�ní pozvánky na �ádnou valnou hromadu spole�nosti dne 22.06.2007 
�eská národní banka www.cnb.cz        17.05.2007 
RM-SYSTÉM a.s. www.rmsystem.cz   (informace-emitenti )  17.05.2007 
Deníky BOHEMIA     inzerát    14.05.2007 
Obchodní v�stník     �.20/2007   16.05.2007 
URL adresa spole�nosti www.bcgroup.cz  ( vnit�ní informace )  17.05.2007 
Alia Web  www.kurzy.cz   ( valné hromady )  24.05.2007 
 
 
Oznámení o projednání a schválení ro�ní ú�etní záv�rky a výro�ní zprávy, ov��ené auditorem, za rok 
2006. 
�eská národní banka     emitentinfo   17.07.2007 
RM-SYSTÉM a.s. www.rmsystem.cz   emitentinfo   17.07.2007 
Alia Web  www.kurzy.cz   ( oznámení )   17.07.2007 
URL adresa spole�nosti www.bcgroup.cz  ( vnit�ní informace )  17.07.2007 
Informace uvedené v tomto odstavci byly zaslány ke zve�ejn�ní. 
 
 
 
 
……………………………………..    ……………………………………
 �len p�edstavenstva      �len p�edstavenstva 
  Ing. Pavel Št�rbák           Ladislav  Kiš 

 
           


