OKRESNÍ SOUD V NIKÓSII

žaloba č. 13792/2003
MEZI:
1. FRABRAN HOLDINGS CO. LIMITED
2. KESTREL STOCK TRADING CO. LIMITED
3. KEYRAN HOLDINGS CO. LIMITED
4. GOURNARI HOLDINGS CO. LIMITED
5. SIOCACO HOLDINGS CO. LIMITED
6. CALUTTA HOLDINGS CO. LIMITED
7. LIKEIT HOLDINGS CO. LIMITED
8. BRUKER HOLDINGS CO. LIMITED
9. WORRYCO HOLDINGS CO. LIMITED
10. NORKEMA HOLDINGS CO. LIMITED
11. ELOBELIUM TRADING CO. LIMITED
12. FICTIO HOLDINGS CO. LIMITED

ŽALUJÍCÍ
A
DAVENTREE TRUSTEES LIMITED
ŽALOVANÁ
Na základě žádosti AK L. Papaphillippou and CO., právních zástupců žalujících – žadatelé,
tento soud na základě přečtení podpůrného přísežného prohlášení žalujícími a na základě
složení soudní jistiny v částce CYP 400 000 k zajištění všech případných nákladů a uhrazení
vzniklých škod, jež by mohla utrpět žalovaná, vydává následující nařízení
TÍMTO SE NAŘIZUJE
jmenování Demetrise Ioannidese z Limassolu, číslo OP 241637 a kyperského pasu číslo
E011256 nuceným správcem (správcem) každého z následujících trustů:
1. HPH Settlement (Trust 1) datovaný 4. 12. 2002, mezi HPH Cayman Limited, jako
zřizovatelem svěřenectví (settlor), žalovanou (svěřenský správce, opatrovník trustee) a Jurajem Širokým (protektorem);
2. HPH Distribution Settlement (Trust 2), datovaný 6. 2. 2003, mezi HPH Cayman
Limited, jako zřizovatelem svěřenectví (settlor), žalovanou (svěřenský správce,
opatrovník - trustee) a Jurajem Širokým (protektorem);

aby ovládl, obdržel a chránil veškerý majetek trustů (ať již držený zákonně a/nebo
beneficiálně) a jakékoliv další dividendy, příjmy pocházející z Trustu 1 a 2 a pokud možno
převedl a držel všechen takový majetek na Kypru.
A TENTO SOUD DÁLE NAŘIZUJE,
že tento správce bude mít pravomoci stanovené dále v Dodatku A tohoto nařízení; tyto
pravomoci může využívat tak, jak je uzná za vhodné pro ochranu uvedeného majetku, nebo
jakéhokoliv majetku, o němž je přesvědčen, že je součástí majetku Trustů (společně
„majetek“).
A TENTO SOUD DÁLE NAŘIZUJE,
že tento správce bude mít svobodu jednání a při žádání soudů v kterékoliv jurisdikci nebo
jurisdikcích, aby byl jmenován (nebo aby zde byl jmenován místní zástupce /agent/ správce)
správcem majetku v takových místech, o nichž je přesvědčen, že je na nich uložen majetek,
obzvláště na Kajmanských ostrovech:
i.

se zřetelem na bankovní účet na jméno žalované u RBC Bank in Grand Cayman na
Kajmanských ostrovech, číslo účtu 245-03108-1-4;

ii.

se zřetelem na bankovní účet na jméno Daventree Resources Limited, Belize (DRLB) u
RBC Bank in Grand Cayman na Kajmanských ostrovech, číslo účtu 247-21495-1-3;

iii.

se zřetelem na nárok na požitek z majetku DRLB, a to z částky USD 3 750 000 a úroku
z této částky uložené na účtu Godtrypat Group Limited v RBC Bank in Grand Cayman
na Kajmanských ostrovech číslo účtu 245-03149-1-5.

A TENTO SOUD DÁLE NAŘIZUJE,
že správce předloží svoje účetnictví žalujícím a žalované v měsíčních intervalech, počínaje po
uplynutí jednoho měsíce od data jmenování správcem.
A TENTO SOUD DÁLE NAŘIZUJE,
že otázka odměny správce bude řešena tímto soudem později.
A TENTO SOUD DÁLE NAŘIZUJE,
že žalovaná předá správci kontrolu nad veškerým majetkem.
A TENTO SOUD DÁLE NAŘIZUJE,
že žalovaná učiní vše a provede všechna opatření a předá správci všechny dokumenty, které
správce bude vyžadovat a které budou nutné:
1. k převodu veškerého zákonného a beneficiálního nároku na akcie DRLB, tj. 50 000
akcií typu A a 46 800 000 akcií typu C a také jiné akcie jiných typů, jež by mohly
spadat pod trust 1 nebo 2;
2. aby byl správce jedinou osobou s podpisovým právem ke každému a všem bankovním
účtům, nebo podobným účtům, a to kdekoliv se již tyto nacházejí, ať jsou již vedeny
bankami, brokerskými, finančními nebo jinými institucemi, ať již v podobě peněžní

a/nebo dluhopisů a/nebo jiných cenných papírů jakékoliv podstaty, ať již v minulosti
představovaly jakýkoliv majetek, a to obzvláště na Kypru, se zřetelem na následující
bankovní účty vedené u Bank of Cyprus v Nikósii na jméno Christina Sarris –
a. číslo účtu 0155-40-061820-06;
b. číslo účtu 0155-42-103229;
3. k převodu všech peněz a/nebo dluhopisů a/nebo podobných cenných
papírů jakékoliv podstaty, ať již se nacházejí kdekoliv a jež jsou součástí majetku;
4. k převodu všech peněz a/nebo dluhopisů a/nebo podobných cenných
papírů jakékoliv podstaty, jež jsou součástí majetku, ať již nemovitého nebo
osobního, ať již se nachází kdekoliv;
5. aby žalovaná instruovala pověřené zástupce, představitele, zaměstnance a agenty:
a. aby konali ve smyslu pododstavce 5;
b. aby všemožně napomáhali správci, a to tak jak to správce bude žádat.
A TENTO SOUD DÁLE NAŘIZUJE,
že budou zrušeny všechny pravomoci žalované, které má jako trustee trustu 1 a 2,
k výplatám z těchto trustů.
A TENTO SOUD DÁLE NAŘIZUJE,
že výslovně stanovené povinnosti žalovaného, jež mu byly uloženy podmínkami trustu 1 a 2,
a to, aby prováděl výplaty z trustů, budou zrušeny.
A TENTO SOUD DÁLE NAŘIZUJE,
že strany a správce budou mít svobodu jednání a mohou požádat soud o vydání dalších
nařízení, včetně nařízení o rozšíření pravomocí a/nebo stanovení odměny správci.
Žalovaná společnost může předstoupit před tento soud dne 12. 5. 2004 v 09.00 hod. a může
předložit důvody, proč by toto nařízení nemělo být platné.

Vydáno dne 5. 5. 2005
Vyhotoveno dne 10. 5. 2005
Poznámka: Pokud žalovaná strana nebude dodržovat toto nařízení soudu, osoby, jež jsou ze
zákona odpovědné, budou uvězněny a jejich majetek bude konfiskován.

(podepsán) St. Hadjiylanni D. J.
ověřený opis
zapisovatel
O.M.

DODATEK A
Pravomoci správce

1. shromažďovat a chránit majetek, až do dalšího nařízení takovýto majetek nebude
distribuován nebo dělen, s výjimkou ustanovení odstavců 2, 5, 16 a 18 tohoto dodatku.
2. s výjimkou případů uvedených v odstavcích 5, 16 a 18 tohoto dodatku jakýkoliv majetek
shromážděný v rámci výkonu pravomocí správce ukládat na krátkodobé investiční účty
na Kypru.
3. zakládat a vést takové jiné bankovní depositní a/nebo krátkodobý investiční účet nebo
účty na svoje jméno v jiných jurisdikcích, jak to jako správce uzná za vhodné.
4. investovat majetek trustu v duchu ustanovení článků 10 a 11 každého trustu.
5. platit řádné dluhy (pokud jsou nějaké) trustů s výjimkou případů vyplácení kteréhokoliv
beneficianta trustu.
6. vyšetřovat záležitosti trustů s cílem zjišťovat, který a jaký majetek patří do trustů, nebo
do některého z nich.
7. vést šetření s cílem zjistit co se stalo s jakýmkoliv majetkem trustů a jaký je současný
majetek trustů.
8. převzít do svého vlastnictví veškeré účetnictví, záznamy a jiné dokumenty (včetně těch
v elektronické formě), které se vztahují k záležitostem trustů a veškerou dokumentaci
k majetku trustů.
9. angažovat právníky a jiné zástupce jak bude důvodně nutné, aby mu podle možností
napomohli ve výkonu jeho povinností a pravomocí.
10. jelikož majetek zahrnuje mnoho společností (kdekoliv), správce může vykonávat
pravomoci a práva jako akcionář těchto společností, včetně pravomocí1) svolávat valné hromady těchto společností a hlasovat na těchto valných hromadách;
2) podávat návrhy na likvidaci těchto společností
3) schvalovat, stanovovat, nárokovat a navrhovat dividendy z těchto společností.
11. žalovat a vést soudní jednání svým jménem:
1) taková, která by mohla vést na Kajmanských ostrovech a/nebo Belize a/nebo kdekoliv
jinde ke zpeněžení a/nebo ochraně a/nebo převzetí podílu trustu 2 v DRLB a/nebo za
účelem ochrany majetku patřícího nebo kontrolovaného DRLB.

2) taková, která by byla vedena v ČR a/nebo SR a/nebo kdekoliv jinde z jednoho nebo
více následujících důvodůi.
ii.

ke zpeněžení a/nebo ochraně a/nebo převzetí jakéhokoliv
majetku;
k získání veškerého účetnictví, záznamů a jiných dokumentů
(včetně těch v elektronické podobě) souvisejících se záležitostmi
jednoho nebo obou trustů.

12. mít volnost při ukončování, dokončování nebo zdokonalování jakýchkoliv smluv nebo
transakcí vztahujících se k jednomu nebo více majetkům;
13. dávat potvrzení o příjmu jakýchkoliv peněžních částek, cenných papírů, investic nebo
jiného osobního majetku nebo věcí obdržených nebo převedených na správce v důsledku
výkonu jeho pravomocí, tato potvrzení jsou účinná pro zrušení závazku osoby platící,
převádějící nebo doručující takovýto majetek.
14. ověřovat, stanovovat, nárokovat a navrhovat dividendy v rámci jakéhokoliv konkursu,
insolvenčního řízení, konfiskace nebo likvidace týkající se kterékoliv fyzické nebo
právnické osoby, dlužící jednomu nebo oběma trustům.
15. vyhotovovat jakoukoliv plnou moc, pověření nebo jiný dokument v průběhu výkonu
svých pravomocí.
16. pojistit jakýkoliv majetek proti jakémukoliv riziku ztráty nebo poškození a platit pojistné
z prostředků s odvoláním na odstavec 2 a 4 tohoto dodatku.
17. konat tyto kroky v zájmu realizace a ochrany majetku.
18. vyplácet jakékoliv platby, které jsou nezbytné nebo souvisejí s výkonem jeho funkce.
19. konat všechny další kroky související s výkonem výše uvedených pravomocí.

