Potvrzena závážná manipulace organizovaná Janem Maternou
na náhradní valné hromadě 23.5.2014
Potvrdila se manipulace na náhradní VH 23.5.2014 organizované RNDr. Janem Maternou,
PhDr. a to v několika směrech. Především šlo o připuštění k hlasování a opakované
zneužívání plných mocí zemřelých akcionářů HPH, tj. využívání plných mocí K. Staňka
s mrtvými dušemi a akcionáři, kteří jím již nechtěli být zastupováni.
Velmi negativně, v neprospěch akcionářů HPH, se projevil RNDr. Jan Materna, PhDr., který
svolal valnou hromadu jako údajný jediný člen představenstva. Členem představenstva byl
zvolen na VH 19.12.2011, hlasy plných mocí mrtvých akcionářů zaregistrovaných K.
Staňkem a kyperskými společnostmi pod kontrolou B. Vostrého, které dluží HPH rozsáhlý
majetek. Tedy prokazatelně subjektů, působících proti zájmům akcionářů a jejich zákonnému
nároku na likvidační zůstatek HPH. V programu NVH navrhoval J. Materna rozdělení
společnosti odštěpením, které by bylo spojené se zrušením likvidace a se zbavením 240 000
akcionářů HPH právního nároku na likvidační zůstatek a na soudem stanovenou náhradu
škody odsouzenými V. Koženým a B. Vostrým.
Pan Jan Materna se tak zřejmě zavděčil K. Staňkovi, který ho mrtvými dušemi a společnostmi
pravomocně odsouzeného B. Vostrého pomohl zvolil za člena představenstva na VH
19.12.2011. Zřejmě na oplátku K. Staňkovi pan J. Materna, na jím svolané NVH 23.5.2014,
s využitím plných mocí (mrtvých duší) registrovaných na K. Staňka, umožnil jeho zvolení
členem představenstva, tj. připustil k jeho zvolení plné moci zastupovaných akcionářů na
jména dávno zemřelých akcionářů. Situace je i ale daleko závažnější. Postup K. Staňka,
podporovaný J. Maternou, o kterém měl svolavatel problémové valné hromady jistě dostatek
informací, spočívá v opakovaném nelegálním nakládání s majetkem (majetkovými právy)
akcionářů. Má charakter největšího prokázaného zneužívání plných mocí v ČR po roce 1990.
Opakované používání plných mocí zemřelých akcionářů (tj. mrtvých duší) k hlasování na VH,
včetně NVH 23.5.2014, je ze strany Karla Staňka a potažmo Jana Materny nejen neetické,
nemorální, ale navíc i protiprávní, zakládající důvod k absolutní neplatnosti takových
valných hromad. S obdobným zneužíváním plných mocí se nikde po roce 1990 v ČR
nesetkáváme a není známá ani ze zahraničí.

