Kryjí Ing. Tomáš Ševčík a Karel Staněk miliardové podvody odsouzeného B.Vostrého?
(Komu má posloužit „Dohoda z března 2011¨)

1.

Dne 8.9.1998 byla mezi Daventree Ltd. (za kterou jednal V.Kožený) a Harvardským
průmyslovým holdingem, a.s. - v likvidaci (HPH) (za který jednal B.Vostrý) uzavřena
Smlouva o poskytnutí záruk a zástav ve prospěch HPH. Předmětem této smlouvy byla
zástava 100% akcií, které Daventree Ltd. drželo ve společnosti Daventree Resources Ltd.
Kypr. Daventree Resources Ltd. Kypr měla 25% podíl ve společnosti Kantupan
Hpldings Ltd.

2.

Dne 21.6.2001 se realizace zástavy Daventree Ltd. uskutečnila tak, že HPH se stal 100%
akcionářem Daventree Resources Ltd. Kypr.

3.

Dne 18.4.2002 podepsal B.Vostrý tzv. „Distribuční smlouvu“ o rozdělení finančních
prostředků z firmy Kantupan Holdings Ltd. Všechny tyto převody (Slovensko, Kypr,
Belize) se uskutečnily okamžitě potvrzenými převody již dne 24.4.2002 tak že:
převod na Slovensko byl potvrzen ve výši 50.072.825 USD 24.4.2002,
převod na Kypr byl potvrzen ve výši 52.000.000 USD,
převody na Belize byly potvrzeny ve výši 15.000.000 USD.

4.

Pokud jsou v Distribuční smlouvě z 18.4.2002 nazvané (Rozdělení finančních prostředků
z firmy Kantupan Holdings Ltd.) uvedeny údaje převodů z Daventree Resources Ltd..
které se uskutečnily na další neprůhledné subjekty, je možné oprávněně konstatovat, že:
odsouzený B.Vostrý k převodům za Daventree Resources Ltd. neměl a ani nemohl mít
žádnou platnou plnou moc. Žádný platný statutární orgán mu ji nemohl udělit. Naopak
odsouzený obcházel a nerespektoval soudem jmenovaného likvidátora, který již od
konce roku 2000 byl jedině oprávněný za HPH jednat a s majetkem HPH pak i
disponovat,
odsouzený B.Vostrý si jako fyzická osoba přivlastnil majetek HPH, disponoval s ním
jako by mu osobně patřil a jako fyzická osoba s ním pak i svévolně nakládal. Dosáhlli odsouzený B.Vostrý převodu rozsáhlého majetku HPH mimo působnost HPH a bez
vědomí likvidátora, např. na Slovensko, lze důvodně nabýt přesvědčení, že takto
pokračoval ve své trestné činnosti, ukrýval majetek, kterého se nelegálně zmocnil a
s pomocí jiných osob měl a má z tohoto ukrytého majetku i neoprávněný majetkový
prospěch.

5.

Rozsáhlý majetek byl B.Vostrým distribuován (odkloněn) mimo HPH již 8 (osm)
měsíců před založením Trustů a nelegální Trusty měly jen zakrýt tuto podvodnou
distribuci.

Jako důkaz se přikládá distribuční smlouva v anglickém i českém jazyce podepsaná
B.Vostrým 18.4.2002 a na základě které se všechny finanční převody uskutečnily již
24.4.2002.

