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Oznámení o nedobrovolné dražbě dle § 214 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění a 
dále dle § 40 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění a zaslání dražební vyhlášky dle § 43 
odst. 5 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. 
 
Vážený akcionáři, 
 
dovolujeme si Vám jako dražebník pověřený představenstvem společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, 
a.s. (dále také jen „BCG“),   IČ 44520000, Praha 4 - Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ 14016, společnost 
zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4284, která změnila 
podobu svých akcií ze zaknihované na listinnou oznámit, že z důvodu, že jste tyto nové listinné akcie 
nepřevzal(a) ani v dodate čné lhůtě, budou prodány ve ve řejné dražb ě, která se bude konat dne 18. 12. 
2014 na adrese Best Western Premier Hotel International Brno, Husova 200/16, 602 00  Brno, konferenční 
salonek. Zahájení dražby bude provedeno vyvoláním licitátora (po ukončení zápisu účastníků dražby) 
v 10:00 hodin. Zápis účastníků dražby začíná v 9:00 hodin.  
 
Podíl na výt ěžku dražby v p řípadě uskute čnění prodeje akcií Vám bude po ode čtení náklad ů této 
dražby a ostatních pohledávek navrhovatele souvisej ících s prodejem akcií zaslán poštovní 
poukázkou  na adresu bydliště (sídla), které bylo uvedeno v seznamu akcionářů ve výpisu z Centrálního 
depozitáře cenných papírů, a.s. ke dni přeměny podoby předmětných akcií. Výzvy k převzetí listinných akcií 
byly zveřejněny v souladu se zákonem a stanovami společnosti.  
 
V dražební vyhlášce je uveden souhrn akcií všech ak cioná řů, kte ří si své akcie nep řevzali.  
 
Dražby se jako vlastník ú častnit nemusíte. To je nutné pouze v případě, že byste měl zájem dražený balík 
akcií koupit. V tom případě postupujte podle přiložené dražební vyhlášky. 
 
Na vyzvednutí akcií máte nárok až do okamžiku zahájení dražby. Akcie je možné osobně převzít v sídle 
emitenta BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s., Ctiradova 508/1, Praha 4 – Nusle po domluvě prostřednictvím 
emailu nebo telefonu. Akcie budou vydávány akcionářům, kteří se dostaví osobně a předloží platný průkaz 
totožnosti nebo jejich zmocněncům, kteří se prokáží plnou mocí s úředně ověřeným podpisem. Pokud o 
vyzvednutí akcií máte zájem, žádáme Vás, abyste převzetí pokud možno nenechávali až na poslední dny.  
 
Pokud jste si své akcie v mezidobí p řevzali, tento dopis, prosím, ignorujte.  
 

Pro informace týkající se p řevzetí akcií volejte spole čnost BCG  
na tel. č. 725 213 974, email: akcieBCG@seznam.cz         

       
Pro informace o dražb ě volejte CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. 
na tel. č. 538 705 786, nebo 538 705 742; e-mail: corporate@cyrrus.cz 

 
 
 
 

S pozdravem 
 

 
Ing. Tomáš Kunčický 
předseda představenstva 
CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. 


