Sdělení sekretariátu Harvardského průmyslového holdingu a.s. - v likvidaci

1. Městský soud v Praze rozhodl svým usnesením ze dne 10.května 2016, č.j.39 C, 136/2006177, v právní věci navrhovatelů: HARVARD GROUP, a.s.; BERIO HOLDINGS Co.
LIMITED, Kypr; DENEB SHIPING LIMITED, Kypr; JUDr. Jana Sainerová; HARMS
HOLDINGS CO.LIMITED, Kypr; INTESUNION a.s. – v likvidaci; Ing. Aleš Hodina
o usnesení náhradní valné hromady společnosti Harvardský průmyslový holding a.s., v likvidaci, konané dne 10.3.2006 tak, že soud vyslovuje neplatnost všech usnesení NVH.
Toto usnesení nabylo právní moci 25.6.2016. Důvod neplatnosti pak soud odůvodnil tím,
že NVH byla svolána a probíhala za účasti osoby a podle pravidel (včetně změny stanov),
o nichž bylo neplatně rozhodnuto usneseními přijatými předchozí náhradní valnou
hromadou, která se konala dne 29.4.2004. Od věci není v této souvislosti zdůraznit, že
náklady na neplatně svolanou NVH K. Staňkem činily 1 878 536,40 Kč, včetně odměn
statutárním orgánům a náhrady žalobcům. Jenom náklad za výpis z účtu emitenta činil
560.996,-Kč a musel být uhrazen z prostředků HPH.
2. Obvodní soud pro Prahu 4 svým usnesením ze dne 23.8.2016, sp. zn. 16 C 50/2004-444,
rozhodl v právní věci žalobce, společnosti ZWD Plus, a.s., IČ: 03100666 o nařízení
soudního prodeje zástavy a nařídil soudní prodej zástavy, pozemků parc. č. 1244/1, 1253,
1254,1255,1256,1259/1,12652,1265/3,1284, jehož v k.ú. Michle, Obec Praha, okres Hlavní
město Praha. Zároveň nařídil, že žalobce je povinen zaplatit společnosti Harvardský
průmyslový holding a.s., - v likvidaci náklady soudního řízení ve výši 8 712,-Kč
3. V právní věci řízení o potvrzení rozhodnutí o odvolání Správce a Protektora kyperských
trustových společností Trust I a Trust II., soudem a to pro hrubé a opakované porušování
zákona a smluvně převzatých povinností, Správcem a Protektorem Trustů, vedených u
Okresního soudu v Nicosii, pod spis zn. 1036/13 a 1037/13, přesunul soud jednání opět
z důvodu překážky na straně protistrany (Správce a protektora Trustů) na 8. 11. 2016.
Potvrzují se tak opakované snahy protistrany o neúměrné prodlužování předmětného
soudního řízení.
4. Obvodní soud pro Prahu 4 nařídil na 10.1.2017 jednání ve věci žalobce HPH proti Harvard
Capital and Consulting, investiční společnost, a.s. – v likvidaci o zaplacení 100.364.209
Kč.
5. Krajský soud v Českých Budějovicích nařídil na 30.1.2017 jednání ve věci žalobce
Daventree Trustees Ltd. proti HPH a JUDr. J.Bayer o zaplacení 20.126.440 USD.

