Změna postojů přeběhlíků Karla Staňka a Jakuba Sedláčka

Na internetových stránkách likvidace HPH a ve výročních zprávách HPH se pravidelně
informuje o stávajícím průběhu likvidace a o těch, kteří tento proces komplikují a narušují.
V některých případech se rovněž komentují současná stanoviska neplatně zvoleného
představenstva a dozorčí rady HPH, prezentovaná zejména na stránkách OSMA a konfrontují
se s předešlými stanovisky těchto orgánů HPH. Stejně tak se komentuje a porovnává bývalá a
současná stanoviska p. Karla Staňka, který se stále na veřejnosti, byť neúspěšně, prezentuje
jako předseda představenstva HPH a zástupce malých akcionářů (OSMA).
Po pravomocném odsouzení zločinců B. Vostrého a V. Koženého, zejména pak po
problematickém zvolení Ing. Tomáše Ševčíka do dozorčí rady HPH, za aktivní účasti
některých akcionářů HPH a společností blízkých k pravomocně odsouzeným zločincům, se
likvidátor vymezuje proti současným aktivitám členů údajného představenstva a dozorčí rady
HPH, jejichž jedinou aktivitou a snahou je zřejmě uzavření jakéhosi obchodního narovnání, či
dohody s pravomocně odsouzenými, případně se společnostmi, které ovládají. Jejich aktivity
jsou nadále zaměřeny i na odstranění stávajícího likvidátora a jeho nahrazení K. Staňkem.
Snahou je i získání informací o záměrech likvidátora vedoucích k postihu osob, podílejících
se v současné době na legalizaci výnosů z trestné činnosti a na zabránění návratu protiprávně
vyvedených majetkových hodnot do likvidačního zůstatku.
To, že stávající údajné představenstvo a dozorčí rada HPH se jak proti osobě Ing. Ševčíka tak
i při probíhající legalizaci výnosů z trestné činnosti dalších osob a společností, např. na
Slovensku, aktivně nevymezuje, ba naopak s nimi úzce spolupracuje a neuplatňuje se vůči
této osobě, tak i dalším, postih za jejich aktivity při protiprávním vyvádění a správě majetku
HPH mimo likvidační zůstatek, je rovněž obecně známo. Známo je i to, že v současné době je
to naopak údajné představenstvo a dozorčí rada, která se vymezuje proti soudem
jmenovanému likvidátoru a cestou přes OSMA a internetové diskuse i formou různých
soudních, dosud neúspěšných podání, je likvidátor HPH napadán a je snaha narušovat celkový
průběh likvidace.
K porovnání rozdílnosti bývalých a současných postojů orgánů HPH k problematice řešení a
postihu odpovědných osob se přikládá: „Prohlášení představenstva Harvardského
průmyslovému holdingu a.s. - v likvidaci, ze dne 23. 3. 2011, adresované Okresnímu soudu
v Nicosii, Kyperská republika ve věci žaloby sp. zn. 11217/2004“ podepsané K. Staňkem
ještě v době před jeho „přeběhnutím“. K tomu není potřebný žádný komentář.

