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Informace 
 

o plnění informační povinnosti emitenta kótovaných dluhopisů 
zpracovaná podle § 120, odstavec 6, zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 

 
 

Česká exportní banka, a.s., od začátku roku 2005 do května 2006 zveřejnila: 

 

Název dokumentu 
Datum 

zveřejnění 
Způsob zveřejnění 

Výroční zpráva za rok 2004 
(česká verze) 

2.5.2005 www.ceb.cz 
dále zasláno mj.:  
BCPP, a.s., RM-Systém, a.s.   

Oznámení o výplatě ročního úrokového 
výnosu – emise dluhopisů  
ISIN CZ000700551 

26.5.2005 Hospodářské noviny  

Výroční zpráva za rok 2004 
(anglická verze) 

30.6.2005 www.ceb.cz 
dále zasláno mj.:  
Luxembourg Stock Exchange  

Pololetní zpráva k 30.6.2005 12.8.2005 www.ceb.cz 
dále zasláno mj.:  
BCPP, a.s., RM-Systém, a.s.   

Výroční zpráva za rok 2005 
(česká verze) 

2.5.2006 www.ceb.cz 
dále zasláno mj.:  
BCPP, a.s., RM-Systém, a.s.   

Výroční zpráva za rok 2005 
(anglická verze) 

3.5.2006 www.ceb.cz 
dále zasláno mj.:  
Luxembourg Stock Exchange 

Řádná účetní závěrka za rok 2005 
(auditovaná) 

24.5.2006 Obchodní věstník č. 21 

Oznámení o výplatě ročního úrokového 
výnosu – emise dluhopisů  
ISIN CZ000700551 

25.5.2006 Hospodářské noviny 

 
 
Příloha: informace předané Burze cenných papírů Praha, a.s., k zveřejnění  

podle burzovních pravidel  
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Příloha 

 
Informace předané Burze cenných papírů Praha, a.s., k zveřejnění podle burzovních pravidel  
(jednotlivé informace byly vždy k stejnému datu zaslány i RM-Systém, a.s.) 

 

Informace 

 
Datum předání 

BCPP, a.s. 
 

Předběžné hospodářské výsledky za rok 2004  25.2.2005 

Informace o konání řádné valné hromady dne 29.4.2005 31.3.2005 

Informace o návrhu zvýšení základního kapitálu 31.3.2005 

Hospodářské výsledky za 1. čtvrtletí 2005 29.4.2005 

Řádná účetní závěrka za rok 2004 (auditovaná) 2.5.2005 

Výroční zpráva za rok 2004 (auditovaná) 2.5.2005 

Informace o rozhodnutí řádné valné hromady konané dne 29.4.2005 2.5.2005 

Informace o změnách ve složení představenstva a dozorčí rady 20.5.2005 

Zápis z řádné valné hromady konané dne 29.4.2005 (s přílohami) 25.5.2005 

Hospodářské výsledky k 30.6.2005  29.7.2005 

Pololetní zpráva k 30.6.2005 1.8.2005 

Hospodářské výsledky k 30.9.2005 31.10.2005 

Informace o konání mimořádné valné hromady dne 22.12.2005 8.12.2005 

Informace o změnách ve složení představenstva  12.12.2005 

Úplné znění stanov 21.12.2005 

Informace o rozhodnutí mimoř. valné hromady konané dne 22.12.2005 23.12.2005 

Zápis z mimořádné valné hromady konané dne 22.12.2005 6.1.2006 

Předběžné hospodářské výsledky za rok 2005 24.2.2006 

Informace o konání řádné valné hromady dne 26.4.2006 31.3.2006 

Informace o návrhu zvýšení základního kapitálu 31.3.2006 

Návrh změn stanov 31.3.2006 

Řádná účetní závěrka za rok 2005 (auditovaná) 4.4.2006 

Informace o rozhodnutí řádné valné hromady konané dne 26.4.2006 27.4.2006 

Hospodářské výsledky k 31.3.2006 27.4.2006 

Výroční zpráva za rok 2005 (auditovaná) 2.5.2006 

Zápis z řádné valné hromady konané dne 26.4.2006 25.5.2005 
 


