Vyjádření sekretariátu likvidátora k aktuální situaci v HPH

1. Usnesením Městského soudu v Praze, č.j. MSPH 98 INS 28388/2015-A-43, ze dne 19. 2.
2016, s vyznačením právní moci dne 18.3.2016 rozhodl insolvenční soud o zamítnutí
insolvenčního návrhu společnosti ALKONY –CZ, a.s., IČO: 274 03 386, se sídlem
V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 s tím, že ALCONY-CZ, a.s. je povinna zaplatit soudu
soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč a společnosti Harvardský průmyslový holding a.s.
v likvidaci náklady řízení ve výši 10.800,-Kč, to vše do tří dnů od právní moci usnesení.
 V současné době likvidátor HPH zvažuje uplatnění náhrady škody proti společnosti
ALKONY – CZ, a.s.
2. U kyperského Okresního soudu v Nicosii bylo zahájeno soudní řízení ve věci návrhů
společnosti HPH CAYMAN LIMITED, dceřiné společnosti Harvardský průmyslový
holding a.s. - v likvidaci, vedených pod spisovou značkou 1036/2013 a 1037/2013.
Předmětem návrhů je potvrzení rozhodnutí HPH CAYMAN LIMITED o odvolání
dosavadního správce Trustů, kyperské společnosti Daventree Trustees Ltd., ovládané
dnešním členem dozorčí rady HPH Ing. Tomášem Ševčíkem a protektora Trustů, Ing.
Juraje Širokého a to pro:
a) hrubé a opakované porušování zákona o mezinárodních Trustech a smluvních ujednání
vztahujících se ke správě a kontrole trustových společností
b) dlouhodobou nepřehlednou a neprůhlednou správu majetku HPH uloženého v Trustech
c) hrubé a opakované neplnění si zákonných a smluvních povinností správce a protektora
Trustů ve vztahu k zakladateli Trustů, společnosti HPH CAYMAN LIMITED
a o předání svěřených a v trustech uložených hodnotách, které pochází z majetku HPH,
původními zakladateli trustů zpět do správy HPH CAYMAN LIMITED, popř. jím
určeného subjektu, včetně účetních a dalších písemností vztahujících se ke správě
svěřeného majetku.
Tvrzení HPH CAYMAN LIMITED byla v rámci jednání soudu zástupci HPH CAYMAN
LIMITED kyperskému soudu doložena. Dle informací právního zástupce navrhovatele, je
protistranou navrhovatele navržen k výslechu u soudu jako svědek žalované soudu Ing.
Tomáš Ševčík, člen dozorčí rady HPH a blízký spolupracovník J. Širokého. (viz informace
dříve)
3. Usnesením Městského soudu v Praze, č.j. 73Cm 321/2015 – 90, ze dne 9. 2. 2016, rozhodl
soud, na návrh akcionáře HPH Ing. Milana Behra, že:
a) řízení ve věci odvolání likvidátora prof. Častorála se zastavuje.
b) soud jmenuje dalšími likvidátory společnosti Harvardského průmyslového holdingu a.s.
- v likvidaci, IČ : 44269595, spol. Tomko & partneři v.o.s., se sídlem Blodkova 8,
Praha 3 IČ: 016 962 62 a JUDr. Dagmar Mixovou, se sídlem Masarykova 93/231,
Klíše, Ústí nad Labem s tím, že likvidátoři zastupují za společnost vždy dva společně.
c) žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
Usnesení soudu dosud nenabylo právní moci.

4. V soudem stanovené lhůtě podal likvidátor HPH u Obvodního soudu pro Prahu 4 žalobní
návrh o zaplacení 100.364.209 Kč, s návrhem na předběžné opatření, proti společnosti
Harvard Capital and Consulting - investiční společnost a.s. - v likvidaci, IČ: 006 76 900, se
sídlem Ohradní 65, 140 00 Praha 4
5. V soudem stanovené lhůtě podal likvidátor HPH u Okresního soudu v Českých
Budějovicích žalobní návrh o zaplacení 20.126.440 USD, s návrhem na předběžné
opatření, proti JUDr. Jaromíru Bayerovi, advokátovi, se sídlem Jeremiášova 1705/18, 270
01 České Budějovice.

