Stanovisko
sekretariátu likvidátora k vývoji situace kolem restrukturalizace slovenské

společnosti VÁHOSTAV-SK
(http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/352902-policia-by-mala-pre-vahostav-vypocut-aj-sirokeho/)

Má být podstatná část majetku HPH utopena J. Širokým a T. Ševčíkem ve Váhostavu ?
V reakci na četné dotazy akcionářů HPH a sdělovacích prostředků v Česku a Slovensku,
v souvislosti s probíhající restrukturalizací slovenské společnosti VÁHOSTAV-SK a.s., a ve
vztahu na Ing. Juraje Širokého, blízkého spolupracovníka odsouzených V. Koženého a B.
Vostrého, považuje sekretariát likvidátora HPH za potřebné se vyjádřit k provázanosti
společnosti Druhá strategická a.s., ovládané právě Ing. Jurajem Širokým na pravomocně
odsouzeného B. Vostrého a na majetek HPH usilovně zakrývaný T. Ševčíkem v tzv. Trustech.
Již dříve na těchto stránkách bylo sděleno, dnes již pravomocně odsouzený B. Vostrý v roce
2002, tedy v době kdy již byl soudem ustanoven nynější likvidátor, bez jeho vědomí a
souhlasu, v rámci tzv. Distribuční smlouvy, převedl do dispozice Druhé strategické a.s.
finanční prostředky patřící prokazatelně HPH ve výši cca 60.000.000,-USD. S těmito
finančními prostředky společnost Druhá strategická a.s. stále neoprávněně nakládá, užívá
z nich požitky a to na úkor 240 000 poškozených akcionářů HPH. Na Slovensku proti
společnosti Druhá strategická a.s. bylo zahájeno exekuční řízení a předány slovenské policii
podněty, které potvrzují legalizaci výnosů z trestné činnosti konkrétních osob a společností.
Ze sbírky listin, uložených u soudu ke společnosti Druhá strategická je zřejmé, že tato vlastní
akcie mnoha významných slovenských společností. Jednou z nich je i společnost
VÁHOSTAV-SK a.s., ve které Ing. Juraj Široký dříve působil v představenstvu a nyní jeho
funkci v této společnosti a dalších společnostech ovládaných společností Druhá strategická
a.s. převzal jeho syn. Známo je i to, že nuceným správcem Trustů na Kypru je v jeho zprávě
k 5. lednu 2015, uváděna společnost Druhá strategická a.s., jako dlužník s tím, že na účet této
společnosti byla dne 25. 5. 2014 vyplacena částka 500.000 USD jako záloha pro tzv.
„Informační obchodní agenty“. Proč byla tato částka vyplacena, kdo jsou tito Informační
obchodní agenti a proč tuto částku obdržela z prostředků Trustů právě Druhá strategická a.s.,
v době kdy významná slovenská společnost VAHOSTAV SK již vykazovala znaky úpadku,
je více než zřejmé. Opět se zde objevuje scénář z minulosti, kdy společnost Druhá strategická
a.s. byla zachraňována z cizích prostředků, se kterými pak následně pod taktovkou Ing. Juraje
Širokého svévolně disponuje.
Jak vyplývá z dnešního vyjádření slovenského policejního presidenta Tibora Gašpara, hodlá
policie požádat v rámci již zahájeného trestního řízení o součinnost úřady na Kypru, Novém
Zélandu a Kostarice (a zřejmě i v Belize). Je věcí i insolvenčního slovenského soudu, aby
posoudil majetkovou provázanost zainteresovaných zejména offshorových společností,
vydávající se za věřitele VÁHOSTAVU-SK a.s., zejména pak, aby posoudil, stejně tak jako
policie, zda finanční prostředky vyplacené Druhé strategické a.s. z majetku HPH nesloužily
k nákupu akcií významných slovenských společností, skrze které jsou tyto ukradené peníze
následně legalizovány a z nich pak i vypláceny osoby spřízněné s těmito společnostmi a
osobami jednajícími s nimi i ve shodě.
Likvidátor v této souvislosti považuje za potřebné i posoudit jaká je vlastnická struktura
offshorových společností na Kypru, Novém Zélandu, Kostarice a Belize, o kterých se
slovenský tisk zmiňuje a zda prostřednictvím nich nedochází k legalizaci prostředků

vyvedených z Trustů, které se v Trustech, jak vyplývá ze správy nuceného správce, již
nenacházejí.

