Útoky odsouzených na majetek HPH stále pokračují
(odsouzený B. Vostrý se svými „zřejmě“ aktivními spolupracovníky T. Ševčíkem,
K. Staňkem a J. Sedláčkem v rolích „bílých koní“ je v soudních exekucích neúspěšný)
Po pravomocném rozsudku z 17.10.2012 nad odsouzenými V. Koženým a B. Vostrým,
kterým současně byli oba odsouzeni k náhradě škody, by se dalo očekávat, že nic nebude
bránit tomu, aby v trestním řízení zajištěné peněžní prostředky byly převedeny do dispozice
likvidátora Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci a tím pro účely jejich
rozdělení akcionářům HPH formou likvidačního zůstatku.
Opak je pravdou. Uvolnění peněžních prostředků, tj. 20.126.440 USD, zajištěných
v Českých Budějovicích, ve prospěch HPH, se rozhodla blokovat Daventree Trustees Ltd.,
která si na ně činí nárok. Ředitelem této společnosti byl donedávna Ing. T. Ševčík, kterého
vystřídal nechvalně známý P. Neocleous, podporovaný K. Staňkem a J. Sedláčkem. Tito se
nyní také snaží o převedení peněžních prostředků na neprůhledné účty, nacházející se na
Kypru. Kde by asi tyto prostředky, pokud by nebyly zajištěné Policií ČR a soudy v ČR ve
prospěch akcionářů HPH skončily, se dá snadno předpokládat.
Prostřednictvím soudního exekutora na Slovensku obdržel soudem jmenovaný likvidátor
od dřívějšího právního zástupce odsouzeného B. Vostrého, JUDr. Josefa Monsporta sdělení,
že s ohledem na informace, které odsouzený B. Vostrý údajně zjistil až na internetu, došlo k
zahájení exekuce na jeho majetek na Slovensku, byl odsouzeným B. Vostrým požádán
(zastupuje jej doposud i v trestní věci), o jeho zastupování v tomto exekučním řízení na
Slovensku. V této souvislosti pak B. Vostrý prohlašuje, že s majetkem akcionářů HPH, který
nelegálně, v rozporu s obchodním zákoníkem, převedl na Slovensko, údajně nemá nic
společného.
Pověření k zastupování pravomocně odsouzeného B. Vostrého advokátem J. Monsportem
bylo, podle data na tomto dokumentu, vydáno a podepsáno B. Vostrým dne 3. ledna 2014
v Belize, s tím, že jako svoji adresu zde uvádí 504 Marina Towers, Belize City, Belize. K této
skutečnosti není od věci připomenout, že jak v proběhlém trestním řízení, tak i v nynějším
exekučním řízení B. Vostrý nepřebíral a stále nepřebírá jemu doručované poštovní zásilky.
Tato doručovaná pošta k tomu pověřenými úřady se vracela a stále vrací jako nedoručená. Od
května 2013 tak brzdí exekuci na jeho majetek. Totéž B. Vostrý činil několik let v trestním
řízení a výsledkem bylo, že byl stíhán jako uprchlý. Dnes, cestou svých zřejmě
korumpovaných spolupracovníků, pokračuje v nehorázné legalizaci výnosů z trestné
činnosti ke škodě statisíců akcionářů HPH.

