Vyjádření sekretariátu likvidátora ke svolání valné hromady
HPH na den 7.9.2015
(a ke snahám opětovného zneužívání valné hromady a svévolně obcházet zákon)
1. Na soukromých www stránkách Jana Materny www.hphas.cz byla zveřejněna
pozvánka na tzv. řádnou valnou hromadu HPH, která by se měla konat 7.9.2015.
Majitelem a zakladatelem této domény je fyzická, soukromá osoba Jan Materna a
informace prezentované zde tak mají vyvolat mylný dojem, že se jedná oficiální
doménu HPH. Navíc jsou do této domény vkládány údaje, které by měly být
vyjádřením za HPH, avšak bez vědomí likvidátora HPH. Nepochybně tak jde o
zneužívání soukromé domény.
2. Valnou hromadu svolalo představenstvo HPH, které nebylo usnášení schopné a
svolání je tak neplatné. Svolavatelé vydávající se za členy představenstva HPH se
jimi prokazatelně nestali, představenstvo nebylo usnášení schopné.
3. Valnou hromadu tak údajné představenstvo HPH svolává účelově v době, kdy mu
je známo, či muselo být známo řadu měsíců, že Městský soud v Praze svým
usnesením z 13.11.2014 vyslovil n e p l a t n o s t všech usnesení náhradní valné
hromady společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci konané
dne 23.5.2014. Tuto podstatnou skutečnost však orgány společnosti HPH
nerespektují, naopak se snaží na prvoinstančně neplatných závěrech stavět
program nové valné hromady a opět se převolovat a obcházet tak rozhodnutí soudu
a zákonem dané postupy. Úmyslně tak uvádí v omyl akcionáře HPH.
4. Inzerát nevyšel v Hospodářských novinách. Na předvolánce je uveden jiný
rozhodný den. Zřejmě usnášeníschopná má být účelově již první valná hromada a
z tohoto důvodu má být uplatněno kvorum 3 procenta, oproti stanovené mu kvoru
v předchozích stanovách ve výši 30 procent.
5. Samotné svolání valné hromady, její program, jednotlivé body a způsob
financování nebyl projednán se soudem jmenovaným likvidátorem a to přesto, že
zástupcům HPH v orgánech společnosti je z předchozích rozhodnutí soudu známo,
že náklady spojené s likvidací obligatorně podléhají povinnosti schválení
likvidátorem.
6. Soudem jmenovanému likvidátorovi nebyly předloženy žádné smlouvy na
organizování a financování valné hromady a likvidátor se k nim proto nemohl
vyjadřovat. Svolavatelé k svolání valné hromady opětovně použili zřejmě
nelegální finanční prostředky, tj. prostředky nepocházející z HPH, tedy nelegální
prostředky, bez jasného původu. Porušují tak opakovaně zákonné povinnosti, které
mají k účetnictví HPH. Je proto důvodné podezření, že prostředky vyčleněné
svolavateli na zamýšlenou VH mohou pocházet z pokračování v trestné činnosti V.
Koženého a B. Vostrého a skrze organizování valných hromad a prosazování
zájmů různých skupin z okruhu odsouzeným může docházet k legalizaci výnosů
z trestné činnosti odsouzených.
7. Osoby vydávající se za orgány společnosti HPH navíc porušují zákon upravující
proces likvidace společnosti HPH. A dále v tomto narušování intenzivně
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pokračují. Veřejně deklarují a podporují nelegálnost vyvedení majetku do tzv.
Trustů a snahu o vyplácení akcionářů HPH mimo likvidační zůstatek a zákony ČR.
Uvádějí tak úmyslně ostatní akcionáře HPH v omyl že z těchto podvodně
založených Trustů budou vypláceni, tj. mimo HPH a kontrolu společnosti HPH , tj.
mimo zákonnou úpravu likvidace společnosti.
K jednotlivým bodům programu účelové VH:
K bodu č.1
Pokud představenstvo, které nebylo usnášení schopné svolalo VH, nemá jí kdo
zahájit. Každé zahájení proto bude neplatné.
K bodu č.2
Návrh změn stanov je zmatečný a ignoruje realitu společnosti, která se nacházi
v likvidaci a má soudem jmenovaného likvidátora. Návrh stanov předložený ke
schválení na této VH je v rozporu se Zákonem o obchodních korporacích (Zákon č.
90/2012 Sb.) a Novým občanským zákoníkem (Zákon č. 89/2012 Sb.) .
K bodu č.3
Za rok 2014 byla likvidátorem zveřejněna Výroční zpráva HPH a zpřístupněna všem
akcionářům ve sbírce listin a na stránkách likvidátora www.hph-likvidace.cz. O
aktuální situaci ve společnosti mají akcionáři podrobné informace, průběžně
prezentované na www stránkách likvidátora.
K bodu č.4
Představenstvo není usnášení schopné a není nikdo, kdo by zprávu za představenstvo
mohl prezentovat. Bod je navíc neurčitý, není zveřejněno jakého období se zpráva má
týkat. Navíc žádnou činnost představenstva ve smyslu zákona likvidátor
nezaznamenal.
K bodu č.5
Dozorčí rada není platně zvolená a není nikdo, kdo by zprávu za dozorčí radu mohl
prezentovat. Tento bod je navíc neurčitý, není zveřejněno jakého období se zpráva
má týkat. Navíc žádnou činnost dozorčí rady ve smyslu zákona likvidátor
nezaznamenal. Naopak v dozorčí radě je osoba (Ing. T. Ševčík), která se podílela na
rozsáhlém mnohamiliardovém vyvedení majetku z HPH v době, kdy HPH již měla
svého soudem jmenovaného likvidátora. Společnost Daventree Trustees, Ltd. Ing.
Ševčík ovládá od doby založení Trustů. Ostatní členové dozorčí rady to, v rozporu se
zákonem, nejen tolerují, ale i podporují. Veřejně u soudu (viz KS v Českých
Budějovicích) i v tisku prezentují snahu o legalizaci vyvedení majetku do Trustů a
tak znemožňují provedení řádné likvidace v souladu se zákonem.
K bodu č.6
Bod je nyní formálně zařazen. VH se nekonala před zveřejněním účetní závěrky HPH
v červnu 2014. Auditor účetní závěrky nebyl nikdy VH platně zvolen. Účetní závěrka
popisuje hospodaření HPH a rozsah aktiv a pasiv a neobsahuje protiprávní kroky
představenstva a dozorčí rady, kdy v rozporu se zákonem a bez souhlasu likvidátora
uzavíraly různé smlouvy za HPH a zatěžovaly tak protiprávně společnost HPH ve
velkém rozsahu.
K bodu č.7
Chronická snaha K. Staňka a J. Sedláčka stále se převolovat účelově plnými mocemi
a komplikovat rozhodování soudů je zřejmá a prokazatelná a je otázkou z jakých
zdrojů je tato jejich činnost dlouhodobě financována.
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K bodu č.8
Snaha Mgr. Renaty Reichmanové stále se převolovat účelově pln ými mocemi a
komplikovat rozhodování soudů je zřejmá a prokazatelná a je otázkou z jakých
zdrojů je dlouhodobě financována.
K bodu č.9
J.Sedláček se dlouhodobě vydává za člena dozorčí rady HPH, narušuje proces
likvidace a ve spolupráci s T. Ševčíkem se snaží o převedení zajištěných prostředků
na Kypr. Narušuje působnost likvidátora HPH, uzavírá neplatně za společno st HPH
různé smlouvy, včetně smluv s advokátními kancelářemi. Bod je neurčitý, není
zveřejněno jakého období se zpráva má týkat. Navíc žádnou činnost dozorčí rady ve
smyslu zákona likvidátor nezaznamenal. Naopak v dozorčí radě je osoba (Ing. T.
Ševčík), která se podílela na rozsáhlém mnohamiliardovém vyvedení majetku z HPH
(viz výše). Ostatní členové dozorčí rady to, v rozporu se zákonem, tolerují.
K návrhu údajných účelových změn stanov
Návrh nebyl konzultován s likvidátorem a nebyl mu nikdy ani k připomínkám
předložen. Účelově tak byla obejita závažná kompetence likvidátora, na kterého
zásadně přešly pravomoce statutárních orgánů HPH. Představenstvo sice má právo
svolávat valné hromady, ale nemá právo zpracovávat zkreslené dokumenty
společnosti v likvidaci, které navíc zasahují do průběhu likvidace a zásadně jí
komplikují. Nemá tedy právo takové dokumenty narušující zákonný průběh likvidace
předkládat valné hromadě ke schválení, navíc bez projednání se soudem jmenovaným
likvidátorem. Toto právo jim nepřísluší. Návrh tak charakterizuje a prezentuje
zřejmý zájem údajných členů představenstva nadále narušovat řádný a zákonem
vymezený způsob likvidace.
Tzv. „Stanovy akciové společnosti“ jsou mimo realitu HPH v likvidaci, současný právní stav
nerespektují a chtějí ho změnit dokumentem, který je v rozporu se zákonem i ve smyslu
toho, o čem může valná hromada rozhodovat. Návrh stanov je mimo realitu a je snaha zavést
do stanov chybné prvky, které by likvidaci a soudem jmenovaného likvidátora ve své
působnosti nejenom omezovaly, ale v budoucnosti by mohly být, pro svůj rozpor se zákonem,
předmětem soudních sporů majících zásadní vliv na průběh a náklad likvidace. Ve výsledku
jde o narušování zákonem stanoveného a vymezeného procesu likvidace.
Do tzv. návrhu „Stanov akciové společnosti“ jsou zahrnovány body, které se akciové
společnosti v likvidaci netýkají a které zatěžují, dezinformují a dezorientují akcionáře HPH.
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