Panayiotis Neocleous, likvidátorem odvolaný právní zástupce,
byl na Kypru odsouzen
Bývalý a posléze k 30.4.2011 likvidátorem odvolaný právní zástupce HPH na Kypru
Panayiotis Neocleous, se podílel na pokusu zřejmě o největší podvod v neprospěch HPH.
V rozporu s pokyny likvidátora, s odkazem na údajně uzavřenou tzv. Dohodou z 31.3.2011,
vzal bez souhlasu soudem jmenovaného likvidátora u kyperského soudu zpět:
 žalobu na neplatnost trustů, na které byl vyveden rozsáhlý majetek HPH a jejíž
součástí byla žaloba pro defraudaci majetku HPH.
Současně podepsal tzv. Dohodu nevýhodnou pro HPH a její akcionáře, která měla
legalizovat vyvedení majetku mimo HPH a legitimizovat právní úkony osob podílejících na
vyvedení majetku HPH mimo likvidační zůstatek a dispozici soudem jmenovaného
likvidátora. Bezprostředně poté se stal jedním z ředitelů Trustů, tj. protistrany, proti které měl
vést řízení.
V pozdějším období Panayiotis Neocleous úzce spolupracoval a koordinoval své činnosti
proti zájmům akcionářů HPH s bývalým předsedou představenstva K. Staňkem a členem DR
T. Ševčíkem, který se snažil neúspěšně legitimizovat tzv. Dohodu z 31.3.2011 u Obvodního
soudu v Praze 4. K.Staněk, tak i T.Ševčík spolu s dalšími členy představenstva a DR HPH
intenzivně obhajovali a zřejmě stále obhajují aktivity Panayiotise Neocleouse ve vztahu
k HPH a dokonce dopisem adresovaným právní kanceláři likvidátora na Kypru, se p. Staněk
snažil zastavit kroky likvidátora a vyzval tuto právní kancelář, aby nerealizovala pokyny
soudem jmenovaného likvidátora.
Panayiotis Neocleous se tajně, za zády likvidátora, v září 2011 v Praze sešel s členy
představenatva a DR. Dokonce z iniciativy K. Staňka se zúčastnil jednání VH akcionářů
v Praze, kde obhajoval tzv. Dohodu z března 2011 a její prospěšnost pro akcionáře HPH.
V podání adresovaném Vrchnímu soudu v Praze kyperská společnost Daventree Trustees
Ltd., nepravdivě uvedla ve prospěch odsouzených B. Vostrého a V. Koženého a v rozporu se
skutečným stavem, že HPH uzavřela tzv. Dohodou údajný smír a uznala legitimitu a platnost
Trustů.
Tato společnost spravovala majetek protiprávně vyvedený do trustových společností a byla
z důvodu opakovaného a neomluvitelného porušování povinností při správě v trustech
uloženého majetku HPH odvolána ze své funkce správce Trustů, ve kterých donedávna
působil jako její ředitel i T. Ševčík a kde se stal jejím novým ředitelem P.Neocleous.
Je obecně známo jak z tisku, tak i ze stránek likvidátora, že likvidátor podal u Komory
kyperských advokátů stížnost na jednání Panayiotise Neocleouse při jeho právním
zastupování likvidátora HPH na Kypru. Známo je, že proti osobě Panayiotise Neocleouse je
vedeno několik jiných soudních sporů a i trestních řízení.
Jedno z nich bylo ukončeno dne 1.3.2017 u Okresního soudu v Nicosii, v rámci kterého
bylo prokázáno, že Panayiotis Neocleous se podílel na spiknutí a podvodu a byl odsouzen
k trestu odnětí svobody v délce trvání 2,5 roku. Advokátní kancelář Andreas Neocleous &
Co. LLC, v rámci které Panayiotis Neocleous působil, pak byla odsouzena k pokutě 70 000
EUR. Viz:
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