Srovnání práv a postavení "akcionářů HPH" a "beneficientů Trustů"
č.

Akcionáři HPH

Beneficienti Trustů

1

Akcionáři se jimi stali ze své vůle, vlastním rozhodnutím o nabytí akcií HPH

Beneficienty se stali proti své vůli, nebo bez projevení své vůle

2

Mají zákonná akcionářská práva a požívají ochrany těchto práv v ČR

Jsou zbaveni nároků ze zákonných akcionářských práv a ochrany těchto práv v ČR

Jejich práva jsou garantována a řídí se českými zákony, mohou je uplatňovat u českých
soudů
Garantovaný majetkový závazek společnosti HPH vůči svým akcionářům vznikl nabytím
akcií HPH a trvá po celou dobu jejich držení
Vypláceni jsou všichni akcionáři bez žádosti, a to ze zákonného nároku na likvidační
zůstatek

Žádný garantovaný majetkový závazek trustů vůči beneficientům právně nevznikl a nemohl ani
vzniknout, nemůže proto ani trvat

6

Výplata je právně upravena zákony ČR (konkrétně obchodním zákoníkem)

O výplatách rozhoduje samozvaný správce trustu (mimo HPH a kontrolu společnosti HPH)

7

Nárok na výplatu je právně garantovan zákony ČR (§75 obchodního zákoníku)

Nárok na výplatu není nijak právně garantován, rozhoduje o něm samozvaný správce

8

Akcionáři mohou rozhodovat o svém majetku na valných hromadách HPH

Beneficienti nemohou nijak rozhodovat o svém majetku (jsou zbaveni podílu na rozhodování)
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Jejich práva jsou v rukách samozvaného správce a řídí se zahraničními zákony, které neznají

Beneficienti jsou vypláceni jen na základě písemné žádosti, v které se musí zříci svých práv

Akcionáři mají hlasovací práva ke svému majetku a mohou je uplatňovat na valných
hromadách společnosti
Akcionáři mají garantován nárok na likvidační zůstatek z průhledné likvidace a
10
transparentního majetku

Beneficienti jsou zbaveni hlasovacích práv ke svému majetku a nemohou je nikde a nijak
uplatňovat
Beneficientům je nabízen majetek v trustech pocházející z trestné činnosti, nebo dokonce i
majetek blokovaný orgány činnými v trestním řízení

11 Akcionáři nemohou být spojováni s žádnou protiprávní nebo trestnou činností

Beneficienti mohou být zatahování do protiprávní nebo přímo trestné činnosti v trustech
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