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STEJNOPIS 

Notářský zápis 
 
sepsaný dne 22.1.2016 (dvacátého druhého ledna roku dva tisíce šestnáct) Mgr. Richardem Brázdou, 
notářem v Brně, na místě samém v Brně, v sídle obchodní společnosti Advokátní kancelář Schejbal, 
s.r.o.,  IČ:  29320682,  v budově  na  adrese   Veveří  3163/111,  Žabovřesky,  616  00  Brno,  obsahující 
osvědčení podle § 80a zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění 
pozdějších  předpisů  (dále  jen  „NotŘ“),  tj.  osvědčení  požadovaných  formalit  a právních  jednání 
společnosti  či  jejích  orgánů  a  osvědčení  obsahu  rozhodnutí  řádné  valné  hromady  společnosti 
BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.,  se  sídlem  Praha  4  ‐  Nusle,  Ctiradova  508/1,  PSČ  14016,  IČ: 
44520000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4284 
(není‐li uvedeno jinak, dále jen „společnost BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.“ nebo „společnost“ nebo 
„Společnost“),  která  se  konala  na  místě  samém  v Praze,  v budově  na  adrese Holečkova  657/29, 
150 00  Praha  ‐  Smíchov,  dne  19.1.2016  (devatenáctého  ledna  roku  dva  tisíce  šestnáct)  od  10:00 
hodin. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
Na  základě  osobní  účasti  na  jednání  řádné  valné  hromady  společnosti 
BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s., podávám toto: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ či jejích orgánů a osvědčení obsahu: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
 ‐‐‐‐‐‐‐ Rozhodnutí řádné valné hromady obchodní společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.‐‐‐‐‐‐‐‐  
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
Za prvé: Na základě mně předložených  listin v rámci přípravy  této valné hromady a na základě mé 
přítomnosti při  jejím  jednání osvědčuji níže uvedené  formality a právní  jednání orgánů  společnosti 
související s přijetím předmětného rozhodnutí: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
K rozhodnutí řádné valné hromady společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s., se sídlem Praha 4 ‐ 
Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ 14016, IČ: 44520000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl B, vložka 4284, došlo na místě samém v Praze, v budově na adrese Holečkova 
657/29, 150 00 Praha  ‐ Smíchov, dne 19.1.2016  (devatenáctého  ledna  roku dva  tisíce  šestnáct) od 
10:00 hodin. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
Existence společnosti byla ověřena z ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Městským 
soudem  v  Praze,  oddíl  B,  vložka  4284,  vydaného Mgr.  Richardem  Brázdou,  notářem  v Brně,  pod 
číslem  výstupu  V 110/2016,  o  němž  předseda  představenstva  Ing.  Pavel  Štěrbák,  datum  narození 
14.3.1957, bydliště Elišky Přemyslovny 398, Zbraslav, 156 00 Praha 5 (dále jen „Ing. Pavel Štěrbák“) a 
člen  představenstva  Ladislav  Kiš,  datum  narození  29.12.1963,  bydliště  Vrchlického  504/4,  Košíře, 
150 00  Praha  5  (dále  jen  „Ladislav  Kiš“),  jejichž  osobní  totožnost  byla  ověřena  z předložených 
platných úředních průkazů, společně shodně prohlásili, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti 
BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s., zapisovaných do obchodního rejstříku. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
Působnost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna z ustanovení § 421 odst. 2 
písm. p) ve spojení s ustanovením § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 
družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále též jako „ZOK“) a z ustanovení článku 7 odst. 2. 
písm. o) předloženého znění stanov společnosti, o němž předseda představenstva Ing. Pavel Štěrbák 
a člen představenstva Ladislav Kiš, společně shodně prohlásili, že  jde o poslední úplné znění stanov 
společnosti.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
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Způsobilost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
(1) z prohlášení  Ing. Tomáše Kunčického, datum narození 8.8.1971, bydliště Brno, Královo Pole, 

Božetěchova  2409/119,  PŠC  612  00,  jehož  osobní  totožnost  byla  ověřena  z  předloženého 
platného úředního průkazu, jako osoby pověřené představenstvem společnosti k vedení valné 
hromady do doby zvolení orgánů valné hromady, který před přijetím předmětného rozhodnutí 
prohlásil, že: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
(a) valná hromada je usnášeníschopná dle ustanovení § 412 odst. 1 ZOK a ustanovení článku 

7  odst.  13.  stanov  společnosti,  neboť  po  provedené  prezenci  jsou  podle  listiny 
přítomných  akcionářů  na  valné  hromadě  přítomni  v zastoupení  zástupcem  akcionáři 
vlastnící akcie,  jejichž  jmenovitá hodnota představuje 97,84 %  (devadesát sedm celých 
osmdesát  čtyři  setin  procenta)  základního  kapitálu,  a  kteří  podle  ustanovení  článku  5 
odst.  1  stanov nakládají  celkem  1 172 402  (jedním milionem  jedním  stem  sedmdesáti 
dvěma tisíci čtyřmi sty dvěma) hlasy, což  je 97,84 % (devadesát sedm celých osmdesát 
čtyři setin procenta) všech hlasů, ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

(b) nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na  jednání dnešní valné hromady, 
nebo které by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva, ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

(2) z  citovaného  ověřeného  výstupu  z  obchodního  rejstříku  vedeného  pro  společnost 
BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s., ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

(3) z předloženého úplného znění stanov společnosti, ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
(4) ze seznamu akcionářů, ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
(5) z listiny přítomných akcionářů, ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
(6) z kopie pozvánky na jednání valné hromady a náhledem na internetové stránky společnosti na 

adresu: http://www.bcgroup.cz/files/pozvanka_na_rvh_bcg_20160119.pdf, kde byla pozvánka 
na  valnou  hromadu  uveřejněna  a  náhledem  do  obchodního  věstníku,  kde  byla  pozvánka 
zveřejněna dne 18.12.2015 pod značkou OV477132‐151218, ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

(7) z ustanovení § 412 odst. 1 ZOK a článku 7 odst. 13. stanov, ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
(8) z  předložené  žádosti  obchodní  společnosti  Escondida,  s.r.o.,  se  sídlem  Bulharská  2553/22, 

Královo Pole, 612 00 Brno,  IČ: 04591674,  zapsané v obchodním  rejstříku vedeném Krajským 
soudu v Brně, oddíl C, vložka 90747  (není‐li uvedeno  jinak, dále  jen „Escondida,  s.r.o.“ nebo 
„hlavní  akcionář“),  o  svolání  valné  hromady,  která  rozhodne  o  přechodu  všech  ostatních 
účastnických  cenných  papírů  společnosti  na  jeho  osobu  ze  dne  15.12.2015  (patnáctého 
prosince  roku  dva  tisíce  patnáct),  jejímž  obsahem  je  i  prohlášení  hlavního  akcionáře,  že  je 
vlastníkem  účastnických  cenných  papírů  společnosti  BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.,  jejichž 
souhrnná  jmenovitá  hodnota  činí  alespoň  90  %  (devadesát  procent)  základního  kapitálu 
společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s., na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy a s 
nimiž je spojen alespoň 90% (devadesátiprocentní) podíl na hlasovacích právech ve společnosti 
BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s., ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

(9) z předložené  písemné  pozvánky  na  řádnou  valnou  hromadu  společnosti 
BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.,  ze  dne  16.12.2015  (šestnáctého  prosince  roku  dva  tisíce 
patnáct), na níž  je uvedena  informace o výši přiměřeného protiplnění v penězích navrhované 
společností  Escondida,  s.r.o.,  jako  hlavním  akcionářem  Společnosti,  na  základě  znaleckého 
posudku  č.  416‐2095/2015  vypracovaného  dne  15.12.2015  společností  Equity  Solutions 
Appraisals,  s.r.o.,  se  sídlem Ovocný  trh 573/12, Staré Město, 110 00 Praha 1,  IČ: 28933362, 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 154031 
(dále  jen  „znalecký  posudek“)  za  účelem  rozhodnutí  valné  hromady  o  přechodu  všech 
účastnických  cenných papírů  Společnosti na  společnost  Escondida,  s.r.o.,  ve  smyslu  § 375  a 
násl. ZOK ve výši 67,37 Kč (šedesát sedm korun českých a třicet sedm haléřů) za každou jednu 
kmenovou akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 800 Kč 
(osm set korun českých) za přiměřenou, ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

(10) z  prohlášení  předsedajícího  valné  hromady,  který  před  přijetím  předmětného  rozhodnutí 
prohlásil, že v sídle společnosti byly ve lhůtě stanovené pro konání valné hromady společnosti 
zpřístupněny k nahlédnutí každému vlastníku účastnického cenného papíru údaje o osobě  ‐‐‐‐‐‐  
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hlavního akcionáře a znalecký posudek podle § 376 odst. 1 ZOK, ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

(11) z  předloženého  znaleckého  posudku  o  stanovení  přiměřené  výše  protiplnění  za  akcie 
společnosti  BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.,  při  uplatnění  práva  nuceného  přechodu 
účastnických  cenných papírů na hlavního  akcionáře dle § 375  ZOK,  který  tvoří přílohu první 
tohoto notářského zápisu, ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

(12) z  předloženého  písemného  potvrzení  pověřeného  obchodníka  s cennými  papíry,  obchodní 
společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 3163/111, PSČ 616 00, 
IČ:  27758419,  zapsané  v  obchodním  rejstříku  vedeném  Krajským  soudem  v  Brně,  oddíl  B, 
vložka  5249  (dále  jen  „společnost  CYRRUS  CORPORATE  FINANCE,  a.s.“)  ze  dne  13.1.2016 
(třináctého  ledna roku dva tisíce šestnáct), o tom, že společnost Escondida, s.r.o., společnosti 
CYRRUS  CORPORATE  FINANCE,  a.s.,  předala  peněžní  prostředky  ve  výši  1.800.000 Kč  (jeden 
milion osm set tisíc korun českých), potřebné k výplatě protiplnění, ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

(13) z mého osobního zjištění, že po celou dobu jednání valné hromady byli v zastoupení zástupcem 
přítomni  akcionáři  společnosti,  o  kterých  Ing.  Tomáš  Kunčický,  jako  osoba  pověřená 
představenstvem  řízením  valné  hromady  do  doby  zvolení  orgánů  valné  hromady,  učinil 
prohlášení uvedené výše v odstavci 1 písm. a) tohoto notářského zápisu, ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

(14) z  níže  uvedeného  prohlášení  předsedajícího  valné  hromady,  proti  němuž  nebyla  ze  strany 
přítomných akcionářů podána žádná námitka či protest a žádná z osob zúčastněných na valné 
hromadě mi nesdělila údaje, které by byly v rozporu s tímto prohlášením předsedajícího valné 
hromady, a proto odpadá uvedení údajů požadovaných pro  tento případ v ustanovení § 80b 
odst. 1 písm. g) NotŘ. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
Předsedajícím valné hromady byl při projednání bodu 2. pořadu valné hromady zvolen  Ing. Tomáš 
Kunčický, datum narození 8.8.1971, bydliště Brno, Královo Pole, Božetěchova 2409/119, PŠC 612 00, 
jehož osobní  totožnost byla ověřena z předloženého platného úředního průkazu, který  řídil valnou 
hromadu od okamžiku zvolení až do jejího ukončení. Proti volbě předsedajícího valné hromady nebyl 
vznesen žádný protest či námitka. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
Předsedající valné hromady  Ing. Tomáš Kunčický prohlašuje, že  řádná valná hromada společnosti 
BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.,  se  sídlem  Praha  4  ‐  Nusle,  Ctiradova  508/1,  PSČ  14016,  IČ: 
44520000,  zapsané  v  obchodním  rejstříku  vedeném Městským  soudem  v  Praze,  oddíl  B,  vložka 
4284,  je  způsobilá  přijímat  rozhodnutí  a  je  usnášeníschopná,  protože  jsou  na  valné  hromadě 
v zastoupení zástupcem přítomní akcionáři vlastnící akcie,  jejichž  jmenovitá hodnota představuje 
97,84 %  (devadesát sedm celých osmdesát  čtyři setin procenta)  základního kapitálu, a že nebyla 
přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady, nebo které by nebyl 
umožněn výkon hlasovacího práva. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
Za druhé: Na základě své přítomnosti při  jednání dále osvědčuji, že po projednání bodu 2. pořadu 
jednání řádné valné hromady valná hromada přijala toto usnesení: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
Valná hromada se usnáší na následujících rozhodnutích: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
a) Určení hlavního akcionáře ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
Hlavním  akcionářem  společnosti  BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.  (dále  jen  „Společnost“)  je 
společnost Escondida, s.r.o., se sídlem Bulharská 2553/22, 612 00 Brno,  IČ 045 91 674, zapsaná v 
obchodním  rejstříku  vedeném u Krajského  soudu v Brně, oddíl C,  vložka 90747  (dále  jen  „hlavní 
akcionář" či „Escondida“). ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 1 172 402 ks (jednoho milionu jednoho sta sedmdesáti dvou 
tisíc čtyř set dvou kusů) kmenových  listinných akcií emitovaných Společností ve formě na  jméno o 
jmenovité hodnotě jedné akcie 800 Kč (osm set korun českých). Z uvedeného vyplývá, že společnost 
Escondida  je  vlastníkem  kmenových  akcií  Společnosti  v  souhrnné  jmenovité  hodnotě 
937.921.600 Kč (devět set třicet sedm milionů devět set dvacet jeden tisíc šest set korun českých),  
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což představuje podíl ve výši 97,84 %  (devadesát sedm celých osmdesát  čtyři setiny procenta) na 
základním  kapitálu  a  hlasovacích  právech  Společnosti  a  je  osobou  oprávněnou  vykonat Nucený 
přechod účastnických  cenných papírů  Společnosti  ve  smyslu ust.  § 375 a následujících  zákona  č. 
90/2012 Sb., o obchodních korporacích. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
b) Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
Řádná valná hromada Společnosti rozhoduje, že všechny účastnické cenné papíry Společnosti, které 
nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, tj. 25 921 ks (dvacet pět tisíc devět set dvacet jeden kus) 
akcií,  přejdou  za  podmínek  podle  §  375  a  násl.  zákona  o  obchodních  korporacích  na  tohoto 
hlavního akcionáře, tj. společnost Escondida, s.r.o., se sídlem Bulharská 2553/22, 612 00 Brno, IČO 
045 91 674,  zapsanou  v obchodním  rejstříku  vedeném u Krajského  soudu  v Brně, oddíl C,  vložka 
90747.  K  přechodu  vlastnického  práva  k  účastnickým  cenným  papírům  Společnosti  dojde  podle 
§ 385  odst.  1  zákona  o  obchodních  korporacích  uplynutím  jednoho měsíce  od  zveřejnění  zápisu 
usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen „Datum přechodu akcií“). ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
c) Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
Po  přechodu  účastnických  cenných  papírů  Společnosti  podle  §  375  a  násl.  zákona  o  obchodních 
korporacích na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných 
papírů  Společnosti  za podmínek podle § 388 odst. 1  zákona o obchodních  korporacích právo na 
zaplacení  protiplnění  určeného  na  základě  znaleckého  posudku  ve  výši  67,37  Kč  (šedesát  sedm 
korun  českých  a  třicet  sedm  haléřů)  za  jednu  kmenovou  listinnou  akcii  na  jméno  o  jmenovité 
hodnotě 800 Kč (osm set korun českých), emitovanou společností BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. ‐‐‐  
Přiměřenost  hodnoty  protiplnění  je  v  souladu  s  ustanovením  §  376  zákona  o  obchodních 
korporacích  doložena  znaleckým  posudkem  číslo  416‐2095/2015  ze  dne  15.  12.  2015, 
vypracovaným znalcem, kterým je společnost Equity Solutions Appraisals, s.r.o., se sídlem Praha 1, 
Staré Město, Ovocný trh 573/12, PSČ 110 00, IČ: 28933362, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 154031,  (dále  jen „Znalec“). Znalec při stanovení výše 
protiplnění  použil  přístup  majetkový  a  jako  pomocnou  metodu  tržní  kapitalizace.  Výslednou 
hodnotu majetku znalec odhadl pomocí aplikace nejvíce vhodné metody, tj. majetkové metody na 
principu tržních hodnot a stanovil přiměřené protiplnění, jak je výše uvedeno. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
Protiplnění dle předchozího odstavce bude zvýšeno o úrok obvyklý v době přechodu vlastnického 
práva  účastnických  cenných  papírů  ode  dne,  kdy  došlo  k  přechodu  vlastnického  práva  k 
účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů Společnosti na hlavního akcionáře. Právo na 
úrok nevzniká po dobu, po jakou je oprávněná osoba v prodlení s předáním účastnických cenných 
papírů Společnosti. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
d) Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři a pro výplatu protiplnění  ‐‐‐‐‐‐‐  
Dosavadní  vlastníci  účastnických  cenných  papírů  Společnosti  odlišní  od  hlavního  akcionáře 
(dosavadní akcionáři) je předloží Společnosti do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva, a 
to  prostřednictvím  obchodníka  s  cennými  papíry  CYRRUS  CORPORATE  FINANCE,  a.s.,  se  sídlem 
Brno, Veveří 3163/111, PSČ 616 00,  IČ 277 58 419, tel. 538 705 742, 538 705 773, každé pracovní 
pondělí až čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. nebo od 13:00 do 16:00 hod., popřípadě v dodatečné lhůtě, 
která bude určena v  souladu  s § 387 odst. 2  zákona o obchodních korporacích. Po uplynutí  této 
dodatečné  lhůty bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věty první zákona o obchodních 
korporacích.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
Protiplnění bude po přechodu vlastnického práva k účastnickým  cenným papírům Společnosti na 
hlavního  akcionáře  poskytnuto  každému  akcionáři  mimo  hlavního  akcionáře  bez  zbytečného 
odkladu,  nejpozději  však  do  10  (deset)  dní,  po  splnění  podmínek  podle  §  388  odst.  1  zákona  o 
obchodních korporacích  týkajících  se předložení účastnických  cenných papírů Společnosti daného 
akcionáře. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
Protiplnění  bude  poskytnuto  vlastníkovi  daných  akcií  k  okamžiku  přechodu  vlastnického  práva 
akcií, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak je protiplnění poskytnuto  ‐‐‐‐‐‐  
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zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže‐li původní vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem 
vlastnického práva na hlavního akcionáře zaniklo. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
e) Informace o uložení usnesení ‐ veřejné listiny ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
Valná hromada  informuje, že veřejná  listina  ‐ stejnopis notářského zápisu, který osvědčuje přijetí 
usnesení  řádné valné hromady, bude v souladu s § 384 odst. 1 zákona o obchodních korporacích 
uložena k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech od 10:00 do 12:00 hodin. Termín 
nahlédnutí je možné také dojednat předem na akciebcg@seznam.cz. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
Počet  hlasů  potřebný  pro  přijetí  předmětných  rozhodnutí  (kvórum)  je  1 078 491  (jeden milion 
sedmdesát osm tisíc čtyři sta devadesát jeden) hlas. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
Potřebné kvórum  jsem  zjistil  z ustanovení § 382 ZOK, který  stanoví,  že: „K přijetí  rozhodnutí valné 
hromady je potřebný souhlas alespoň 90 % (devadesáti procent) hlasů všech vlastníků akcií, přičemž 
vlastníci prioritních akcií a hlavní akcionář mají vždy právo hlasovat.“ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
Zákon ani stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
Pro  přijetí  usnesení  hlasovali  všichni  osobně  nebo  v zastoupení  zástupcem  přítomní  akcionáři 
nakládající  1 172 402  (jedním milionem  jedním  stem  sedmdesáti  dvěma  tisíci  čtyřmi  sty  dvěma) 
hlasy, což  je 97,84 % (devadesát sedm celých osmdesát čtyři setin procenta) všech hlasů akcionářů. 
Proti přijetí usnesení nehlasoval žádný z přítomných akcionářů. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
Žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
Usnesení  bylo  přijato  rozhodným  počtem  1 172 402  (jedním milionem  jedním  stem  sedmdesáti 
dvou tisíc čtyř set dvou) hlasů. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
Výsledek  hlasování  a  rozhodný  počet  hlasů  jsem  zjistil  optickým  pozorováním  hlasujících, 
matematickým  výpočtem  a  z  prohlášení  předsedajícího  valné  hromady.  Proti  výkonu  hlasovacího 
práva nebyly vzneseny žádné námitky. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
Za třetí: Prohlášení notáře podle § 80b odst. 1 písm. k) NotŘ:  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
V souladu s ustanovením § 80a odst. 2 NotŘ a ve smyslu ustanovení § 108 zákona č. 304/2013 Sb., o 
veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, a na základě shora 
uvedených  zjištění  prohlašuji,  že  rozhodnutí  valné  hromady  společnosti 
BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.,  o  přechodu  vlastnického  práva  ke  všem  akciím  společnosti 
BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.,  ve  vlastnictví  akcionářů  společnosti 
BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s., odlišných od hlavního akcionáře, společnosti Escondida, s.r.o., na 
hlavního  akcionáře,  společnost  Escondida,  s.r.o.,  ve  výše  uvedeném  znění,  bylo  dne  19.1.2016 
(devatenáctého  ledna  roku  dva  tisíce  šestnáct)  valnou  hromadou  společnosti 
BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.,  přijato,  přičemž  způsob  jeho  přijetí  a  obsah  rozhodnutí  valné 
hromady  společnosti  BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.,  jsou  v  souladu  s  právními  předpisy  a 
předloženým zakladatelským dokumentem společnosti a prohlašuji, že formality a právní jednání, 
k nimž byla  společnost  či  její orgány povinny před  jeho přijetím byly učiněny a  jsou v  souladu  s 
právními předpisy i s předloženými stanovami společnosti. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
Za  čtvrté:  Tento  notářský  zápis  o  rozhodnutí  řádné  valné  hromady  společnosti 
BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.,  jakož  i o prohlášeních na  řádné  valné hromadě učiněných, byl po 
přečtení předsedajícím valné hromady bez výhrad schválen s  tím, že výslovně prohlásil, že si  tento 
notářský zápis přečetl a níže jej podepíše. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  



Strana šestá. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ NZ 75/2016 
 
O  shora  uvedeném  rozhodnutí  řádné  valné  hromady  společnosti  BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s., 
jakož  i o prohlášeních na  řádné  valné hromadě učiněných, byl mnou  tento notářský  zápis  sepsán, 
předsedajícím valné hromady přečten, a poté předsedajícím valné hromady bez výhrad schválen. ‐‐‐‐‐‐  
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Ing. Tomáš Kunčický 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Ing. Tomáš Kunčický, v.r. 
Mgr. Richard Brázda, notář v Brně ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
Mgr. Richard Brázda, v.r.  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
L.S. (otisk úředního razítka) Mgr. Richard Brázda, notář v Brně ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





































































































































































































Ověřuji,  že  tento  stejnopis  notářského  zápisu,  včetně  opisu  jeho  přílohy  první,  vyhotovený  dne 
22.1.2016  (dvacátého  druhého  ledna  roku  dva  tisíce  šestnáct),  se  shoduje  doslovně  s  notářským 
zápisem  NZ  75/2016,  včetně  prvopisu  jeho  přílohy  první,  sepsaným  Mgr.  Richardem  Brázdou, 
notářem v Brně, dne 22.1.2016 (dvacátého druhého ledna roku dva tisíce šestnáct), který je uložen ve 
sbírce notářských zápisů Mgr. Richarda Brázdy, notáře v Brně.  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
V Brně dne 22.1.2016 (dvacátého druhého ledna roku dva tisíce šestnáct). ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
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