
BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s., Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ 140 16 
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V Praze dne 14.července 2008 
 

 
 
 
Česká národní banka 
Na Příkopě 28 
 
115 03  Praha 1 
 
 
Věc: Informační povinnost emitenta cenného papíru 
 
 
 Ve smyslu ustanovení § 120 zákona č. 256/2004 ( ZPKT ) odst. 6 Vám zasíláme informace 
které jsme zveřejnili za předcházejících 12 měsíců při plnění informační povinnosti emitenta 
vyplývající z výše uvedeného právního předpisu: 
 
Seznam informací zveřejněný emitentem za období od 12.7.2006 do 18.07.2007 
Česká národní banka www.cnb.cz       18.07.2007  
RM-SYSTÉM a.s.  www.rmsystem.cz    ( informace-emitenti )  18.07.2007 
URL adresa společnosti www.bcgroup.cz   ( vnitřní informace )  18.07.2007 
Alia Web                       www.kurzy.cz   ( vnitřní informace )  23.07.2007 
 
 
 
 
Pololetní zpráva emitenta za první pololetí 2007 
Česká národní banka www.cnb.cz        23.08.2007 
RM-SYSTÉM a..s   www.rmsystem.cz   ( informace-emitenti )  23.08.2007 
URL adresa společnosti www.bcgroup.cz  ( pololetní zpráva )  23.08.2007 
Alia Web  www.kurzy.cz   ( pololetní zpráva )  27.08.2007
  
 
 
 
Konsolidovaná výroční zpráva společnosti za rok 2007, včetně účetních závěrek, ověřená auditorem 
    
Česká národní banka www.cnb.cz          28.04.2008 
RM-SYSTÉM a.s.  www.rmsystem.cz   ( informace-emitenti )  28.04.2008 
URL adresa společnosti www.bcgroup.cz  ( výroční zpráva )  28.04.2008 
Alia Web  www.kurzy.cz   ( výroční zprávy )  06.05.2008 
 
Dodatek k výroční zprávě za rok 2007 
Česká národní banka www.cnb.cz          13.05.2008 
URL adresa společnosti www.bcgroup.cz  ( výroční zpráva )  13.05.2008 
Alia Web  www.kurzy.cz   ( výroční zprávy )  19.05.2008 
 
 
 
 



 
 
Zveřejnění pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti dne 26.06.2008 
Česká národní banka www.cnb.cz        21.05.2008 
RM-SYSTÉM a.s. www.rmsystem.cz   (informace-emitenti )  21.05.2008 
Deníky BOHEMIA     inzerát    20.05. 2008 
Obchodní věstník     č.21/2008    21.05.2008 
URL adresa společnosti www.bcgroup.cz  ( vnitřní informace )  21.05.2008 
Alia Web  www.kurzy.cz   ( valné hromady )  23.05.2008 
 
 
Oznámení o projednání a schválení roční účetní závěrky a výroční zprávy, ověřené auditorem, za rok 
2007. 
Česká národní banka     emitentinfo      02.07.2008 
RM-SYSTÉM a.s. www.rmsystem.cz   emitentinfo                  02.07.2008 
Alia Web  www.kurzy.cz   ( oznámení )                  09.07.2008 
URL adresa společnosti www.bcgroup.cz  ( vnitřní informace )     02.07.2008 
 
 
 
 
Informace uvedené v tomto odstavci byly zaslány ke zveřejnění. 
 
 
 
 
 
……………………………………..    ……………………………………
 člen představenstva      člen představenstva 
  Ing. Pavel Štěrbák           Ladislav  Kiš 

 
           


