Vyjádření sekretariátu likvidátora k aktuální situaci v HPH

1. Usnesením Vrchního soudu v Praze, č.j. 14 Cmo 72/2015-292, ze dne 5. dubna 2016

rozhodl Vrchní soud v Praze v právní věci o neplatnost usnesení náhradní valné hromady
ze dne 19. ledna 2007, o návrhu na zrušení předběžného opatření, k odvolání navrhovatele
proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. 12. 2014, č. j. 75 Cm 114/2007 – 240,
s tím, že Usnesení soudu prvního stupně se mění tak, že se předběžné opatření nařízené
usnesením Městského soudu v Praze ze dne 14. 5. 2007, č. j. 75 Cm 114/2007 – 72, se
zrušuje. Důvodem zrušení je skutečnost, že Centrální depozitář zaknihovaných cenných
papírů není právním nástupcem Střediska cenných papírů a nepřecházejí na něj práva a
povinnosti Střediska cenných papírů, tedy ani povinnost uložená předmětným předběžným
opatřením, kterým se zakazuje umožňovat převody kótovaných akcií společnosti
Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, se sídlem Ohradní 65, Praha 4, IČ 442
69 595, vydaných ve formě na majitele v zaknihované podobě, ve jmenovité hodnotě 1 000
Kč, s přiděleným kódem ISIN CZ0009086708.

2. U kyperského Okresního soudu v Nicosi pokračuje soudní jednání 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 o
odvolání dosavadního správce Trustů, kyperské společnosti Daventree Trustees Ltd.,
založené dnešním členem dozorčí rady HPH Ing. Tomášem Ševčíkem a protektora Trustů,
Ing. Juraje Širokého. Řízení bylo přerušeno a má pokračovat výslechem svědků
protistrany, tj. kyperské společnosti Daventree Trustees Ltd. Na společnost Daventree
Trustees Ltd. byl Ing. Tomášem Ševčíkem a dnes pravomocně odsouzeným Borisem
Vostrým nelegálně vyveden rozsáhlý majetek Harvardského průmyslového holdingu, a.s. –
v likvidaci.
3. Okresní soud v Českých Budějovicích vydal na návrh HPH předběžné opatření proti
JUDr. Jaromíru Bayerovi, advokátovi, se sídlem Jeremiášova 1705/18, 270 01 České
Budějovice a to v souvislosti s žalobním návrhem HPH o zaplacení 20.126.440 USD
4. Obvodní soud pro Prahu 4 zamítl návrh HPH na vydání předběžného 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 a to v souvislosti s žalobním návrhem
HPH o zaplacení 100.364.209 Kč.

