Další hrubá dezinformace z dílny OSMA, matoucí akcionáře HPH a
veřejnost
Na stránkách OSMA, ochranného sdružení malých akcionářů, v jejímž čele stojí bývalý
předseda představenstva HPH Karel Staněk, byla dne 6. 1. 2014 pod názvem „Likvidátor
Častorál prohrál 22 miliónů USD za Aspen“ zveřejněna, s odvoláním na Bahamský server
Tribune 242 informace, že minulý pátek Nejvyšší soud státu New York zamítl nárok
Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci na 22 miliónů dolarů (440 miliónů
Kč), získaných z prodeje luxusní vily v Aspenu.
K tomuto sekretariát likvidátora HPH sděluje:








zveřejněná informace je lživá, hrubě a účelově zkreslující stav řízení ve věci Aspen,
ve snaze vyvolat dojem, že soudní řízení ve věci soudem blokovaných finančních
prostředků ve výši 22 miliónů dolarů bylo nevratně skončeno a finanční prostředky ve
prospěch HPH byly uvolněny ve prospěch matky Koženého, pí. Chvatíkové,
jedná se o další, opakované a účelové zkreslování vývoje a průběhu likvidace
bývalým členem představenstva HPH, na kterou likvidátor upozorňoval již dříve na
stránkách HPH (http://www.hph-likvidace.cz/cz/stanovisko-sekretariatu-likvidatorahph-k-akci-aspen/), se zřejmým cílem vyvolat u akcionářů a veřejnosti pocit bezmoci
a neúčelnosti postupu soudem jmenovaného likvidátora, v rámci jím vedeného
vykonávacího řízení, proti odsouzeným V. Koženému a B. Vostrému,
informací prezentovanou na stránkách OSMA právní zástupci v USA nedisponují,
odvolací soud ve věci ASPEN dosud nerozhodl a právními zástupci v USA je tato
informace označena za lživou a jsou jí pobouřeni. Jsou dále toho názoru, že
neprofesionální zásahy Karla Staňka, jako nekompetentní osoby, do průběhu tohoto
řízení, které se opakují, nahrávají Viktoru Koženému a mohou být, resp. budou
protistranou zneužity a závažným způsobem mohou zkomplikovat úspěšnost
výsledku, tj. navrácení tohoto zajištěného majetku do ČR,
K. Staněk účelově vyrobil dezinformaci tak, že využil některé staré údaje zveřejněné
13. 6. 2013 z prvoinstančního řízení, proti kterému bylo podáno odvolání, a zasadil je
do „minulého pátku“ se snahou vyvolat dojem, že jde o aktuální informace.

