Problémy odvolaného zástupce HPH AK NEOCLEOS
Jak je akcionářům HPH známo, neplatnou tzv. Dohodou z 31. března 2011 se do Trustu I. a
II., jako údajný zástupce HPH na Kypru, „delegoval“ kyperský advokát P. Neocleous. Je třeba
připomenout, že tzv. Dohoda měla legalizovat vyvedení majetku mimo likvidační zůstatek
odsouzeným B. Vostrým před pravomocným rozhodnutím Vrchního soudu v Praze o jeho
vině a odůvodnit vyplacení z Trustů bez zpětné kontroly hospodaření Trustů likvidátorem.
Byla také podmíněna beztrestností osob, provádějících dosavadní správu majetku uloženého
v Trustech. Je rovněž známo, že dosud nebyly likvidátorovi předloženy, v rozporu se
zákonem o Trustech, výsledky hospodaření Trustů a ani ze zákona na povinných místech na
Kypru nejsou zveřejňovány výsledky hospodaření Trustů. Za pomoci mrtvých duší a
společností Vostrého byl na VH 19. 12. 2011, dosazen dnešní člen dozorčí rady Ing. Tomáš
Ševčík. Ten o správě Trustů rovněž mlčí.
Odvolaný zástupce HPH na Kypru advokát P. NEOCLEOS, podporovaný K. Staňkem a J.
Sedláčkem, se pokusil opakovaně vyvést Policií ČR zablokovaný majetek v ČR, který je
zajištěn ve výši 20 mil. USD na účtu advokáta Bayera v Českých Budějovicích, na Kypr. To
poté, co se stal ředitelem Daventree Trustees Ltd., tedy společnosti, proti které HPH ve sporu
s ní dříve zastupoval. Pokusil se o to následně, co se tajně 9. září 2011 v Praze sešel
s K.Staňkem, J.Sedláčkem, I.Krutským a M.Frantou.
P. Neocleous do dnešního dne výsledky hospodaření Trustů od jeho působení v nich za rok
2011a 2012 likvidátorovi nepředal a to přesto, že řádnou správu Trustů tolik sliboval při své
účasti na VH 4. 11. 2011, kam byl pozván předsedou představenstva K. Staňkem. Je i známo,
že likvidátor podal kárnou žalobu u kyperské Advokátní komory na způsob právního
zastupování HPH advokátem Neocleousem na Kypru, který je v příkrém rozporu se zákonem
a s advokátní etikou. Způsob jednání P. Neocleouse, tak jak se odehrál při zastupování HPH,
není náhodný a ojedinělý. O tom svědčí další známé případy z jeho právní praxe, zejména u
rusky mluvících klientů, které se opakovaně objevují v zahraničním tisku. Aby si akcionář
udělal svůj vlastní obrázek k osobě P. Neocleouse z advokátní kanceláře Neocleous, kde
působí, přikládá likvidátor HPH zahraniční internetové odkazy, kde je podrobně popsán
způsob výkonu advokátní praxe AK Neocleous, který se nápadně podobá obdobné činnosti při
dřívějším zastupování likvidátora HPH na Kypru. Pracovní překlad publikovaných odkazů je
k dispozici.
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