
P�edstavenstvo spole�nosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s., I� 44520000,
se sídlem 140 00 Praha 4, Ctiradova 508/1

 zapsaná v OR vedeném M�stským soudem v Praze, odd. B, vložka 4284
svolává �ádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 20. 6. 2006 od 9.00 hodin, v sídle spole�nosti, zasedací místnost 

Po�ad jednání:
1. Zahájení, volba orgán� �ádné valné hromady
2. Zpráva p�edstavenstva a.s. o podnikatelské �innosti spole�nosti v roce 2005, stavu majetku spole�nosti k

31. 12. 2005, o ro�ní ú�etní záv�rce a konsolidované ro�ní ú�etní záv�rce v�etn� návrhu na vypo�ádání
hospodá�ského výsledku za rok 2005 

3. Zpráva dozor�í rady o �innosti v roce 2005, vyjád�ení k ro�ní ú�etní záv�rce, konsolidované ro�ní ú�etní
záv�rce a k návrhu na vypo�ádání hospodá�ského výsledku za rok 2005

4. Schválení ro�ní ú�etní záv�rky, konsolidované ro�ní ú�etní záv�rky a návrhu na vypo�ádání hospodá�ského
výsledku za rok 2005

5. Schválení n�kterých úkon� p�edstavenstva spole�nosti
6. Volba �lena p�edstavenstva spole�nosti
7. R�zné, záv�r

Registrace ú�astník� �ádné valné hromady bude probíhat od 8.45 hodin v míst� konání valné hromady.
Rozhodný den pro ú�ast na �ádné valné hromad� pro vlastníky zaknihovaných akcií spole�nosti je 14. 6. 2005.
Akcioná� se m�že zú�astnit valné hromady osobn�, prost�ednictvím svého statutárního orgánu nebo
prost�ednictvím zástupce. Akcioná� se prokáže platným pr�kazem totožnosti, u právnických osob ješt�
originálem nebo ú�edn� ov��enou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejst�íku. V p�ípad�, že v rejst�íku ješt�
není zapsána zm�na statutárního orgánu, p�edkládá akcioná� – právnická osoba originál �i ov��enou fotokopii
rozhodnutí, jímž ke zm�n� došlo. Zástupce se prokáže plnou mocí, a to bu� originálem nebo ú�edn� ov��enou
kopií, podepsanou �ádn� akcioná�em. Z plné moci musí být z�ejmé vymezení práv zástupce. Pokud je akcioná�
zahrani�ní právnická nebo fyzická osoba a se zemí, kde tato osoba má sídlo nebo bydlišt�, nemá �eská
republika uzav�ené p�íslušné dohody, p�edkládané dokumenty musí být superlegalizovány, jinak se považují za
neplatné. Akcioná�i a zástupci jsou povinni plné moci a výpisy z obchodního rejst�íku ponechat spole�nosti.
Akcioná�i nep�ísluší náhrada náklad�, které mu vzniknou v souvislosti s konáním �ádné valné hromady.
Úplná ú�etní záv�rka a konsolidovaná ro�ní ú�etní záv�rka za rok 2005 bude akcioná��m k nahlédnutí v sídle
spole�nosti 30 kalendá�ních dn� p�ed konáním valné hromady v pracovních dnech od 10.00 hod. do 14.00 hod.
Jsou rovn�ž k dispozici na adrese www.bcgroup.cz., kde je k dispozici konsolidovaná výro�ní zpráva
spole�nosti 2005.

Hlavní údaje ú�etní záv�rky ze rok 2005 (v tis. K�)
Aktiva celkem:            442.153    Vlastní kapitál:             436.481 Základní kapitál:         958.658
Závazky ( celkem ):            5.672 Dlouhodobé pohledávky: 196.822 Hospodá�ský výsledek:     1.301

Hlavní údaje z konsolidované ú�etní záv�rky za rok 2005 (v tis. K�)
Aktiva celkem:           499.682    Vlastní kapitál:            450.278 Základní kapitál:     958.658
Závazky ( celkem ):        49.404     Dlouhodobé pohledávky: 196.822 Konsolidovaný  HV:    4.471

p�edstavenstvo spole�nosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.


