S jakým majetkem nakládá Ing. Juraj Široký,
bývalý protektor Trustů na Kypru a blízký spolupracovník odsouzených ?
Jak již bylo dříve na stránkách HPH (http://hph-likvidace.cz) zveřejněno, soudní exekutor na
Slovensku zahájil exekuční řízení na majetek odsouzeného B. Vostrého. Ten v rozporu s
obchodním zákoníkem, převedl dne 18.4.2002, na základě tzv. „Distribuční smlouvy,“
finanční prostředky společnosti Kantupan Holdings Ltd. („Kantupan“), ve výši cca 50
milionů USD, které spadají do likvidačního zůstatku HPH a to na účet slovenské
Harvardské Burzové spoločnosti, a.s. Posléze byl tento majetek převeden na další
slovenskou společnost Druhou strategickou, a.s., která je ovládaná bývalým protektorem
Trustů na Kypru, Ing. Jurajem Širokým, blízkým spolupracovníkem odsouzených B. Vostrého
a V. Koženého a na dnešního člena dozorčí rady HPH, s trvalým pobytem na Slovensku, Ing.
Tomáše Ševčíka. Kdo je Ing. Juraj Široký je obecně známo, známy jsou i jeho aktivity při
zakládání harvardských společností, ale i jeho pozdější aktivity, o kterých se zmiňuje ve svém
odsuzujícím rozsudku Vrchní soud v Praze v trestní věci Vostrý a Kožený. Ing. Juraj Široký je
dnes na Slovensku znám svými rozsáhlými styky jak na podnikatelské, tak i politické kruhy,
které využívá pro své podnikatelské aktivity.
Druhá strategická, a.s. převedený majetek ve svém účetnictví vykazuje jako majetek cizí a to
majetek kyperské společnosti Daventree Trustees Ltd., pro kterou údajně tyto prostředky
z titulu správce Trustů na Kypru i spravuje. Že se jedná o majetek HPH je nesporné, přičemž
společnosti Druhá strategická a.s. je známo, že společnosti Daventree Trustees Ltd. byl výkon
správy Trustů rozhodnutím zakladatele ukončen již v roce 2012. I přes tuto skutečnost
společnost Daventree Trustees Ltd., prostřednictvím svého bývalého ředitele Ing. Tomáše
Ševčíka, několikrát proklamovala a proklamuje, že se jedná o prostředky obhospodařované
z titulu pověřeného správce Trustů. Stejná situace je i u finančních prostředků, které jsou
uložené u českobudějovického advokáta JUDr. Bayera. Jde o částku ve výši 22.000.000,USD, o které také Ševčík usiluje a chce získat do své dispozice přesto, že se jedná o finanční
prostředky HPH, které by měly být zahrnuty do likvidačního zůstatku. Jako člen dozorčí rady
HPH by měl hájit zájmy HPH a ne postupovat proti nim.
Že se tato aktivita Ing. J. Širokému vyplácí a na rozdíl od akcionářů HPH, kteří stále čekají na
svou výplatu z likvidačního zůstatku si nemusí dělat existenční starosti, dokládá zvýšená
pozornost jakou tomuto „velkopodnikateli“ věnuje slovenský tisk. Ten veřejnost pravidelně
informuje nejenom o podnikatelských aktivitách Ing. J. Širokého, ale v poslední době také o
zakonzervování jeho privátního majetku v tak vzdálených destinacích, jako jsou Bahamy, kde
stále pobývá i odsouzený V. Kožený z důvodu skrývání se před postihem čs. justice.
http://www.cas.sk/clanok/270361/sirokeho-sukromny-raj-na-bahamach-upravy-pozemkov-ho-stali-45-mil.html
http://www.cas.sk/clanok/270271/sirokeho-imperium-rastie-stavia-si-na-bahamach-sukromny-raj.html

