Důkaz č.1
31.3.11
V Nikósii dne 31. března 2011

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ NÁVRHU SP.ZN. 11217/04

1. Uvedený návrh byl stažen a je považován za vypořádaný na základě následujícího:

(a) Odpůrci 2, 4, 5 a 8 zajistí převod akcií odpůrce 8 na právnický subjekt, který bude
společně ovládán osobami ustanovenými právními kancelářemi A. Neokleous & spol.
LLC a Ioannidis Dimitriou LLC, kdy každá z nich jmenuje subjektu odpůrce 8 po
jednom řediteli, kterým může být právnická nebo fyzická osoba.
(b) Odpůrci 2,4,5 a 8 zajistí, aby se správcem obou trustů, které jsou předmětem sporu
v tomto návrhu, stal právnický subjekt ovládaný osobami, které jmenují právní
kanceláře uvedené v bodě (a) výše.
(c) Správce trustu bude navrhovateli a odpůrcům 2,4,5, a 8 předkládat čtvrtletní zprávu o
činnosti. Trusty budou spravovány v souladu s podmínkami zřízení a podmínkami této
dohody.
(d) Správce trustu vhodným způsobem učiní nezbytná opatření ve prospěch obhajoby
návrhů sp.zn. 13792/03 a 13842/03, které jsou projednávány před Okresním soudem
v Nikósii v souvislosti s oběma trusty.
(e) Účastníci řízení, kterými jsou pro účely tohoto vypořádání navrhovatel (včetně
společností, které jsou ovládané nebo propojené se společností navrhovatele HPH,
jako odpůrci 1 a 7) a odpůrci 2,4,5 a 8, poskytnou veškerou pomoc a součinnost, které
mohou poskytnout v rámci adekvátní obhajoby a prosazování zájmů trustů
v souvislosti s oběma návrhy uvedenými v bodě (d) a v souvislosti s jakýmkoli jiným
řízením vedeným na ochranu zájmů trustů a splněním účelu trustů.
(f) Veškerá probíhající řízení, která souvisejí s trusty nebo s jejich majetkem a
společnostmi trusty ovládanými, vedená kteroukoli ze stran vůči straně jiné a jejím
spolupracovníkům, včetně pana Polakise Sarrise a paní Christiny Sarri, jsou
považována za vypořádaná. Jak bylo výše uvedeno, v souvislosti se založením a
činností trustů nebude pokračováno ve stávajících a nebude zahájeno žádné nové
řízení kteroukoli ze stran proti straně jiné nebo jejím zástupcům či spolupracovníkům.
(g) Neuhrazená odměna správce trustu, tj. odpůrce 8, dle dosavadních podmínek trustů
poukáže odpůrce 8 ve prospěch akcií podílníků odpůrce 8 před jejich převedením
v souladu s bodem (a) výše uvedeným, vždy však s ohledem na ustanovení výše

uvedených bodů (a) a (b). Částka této odměny bude poukázána ve vhodné době, po
uvolnění majetkových prostředků trustů blokovaných na základě předběžného opatření
vydaného v souvislosti s návrhem sp.zn. 13792/03 nebo jakékoliv jiné blokace. Strany
za tímto účelem poskytnou veškerou dostupnou pomoc a součinnost.
(h) Správce trustu bude pokračovat v úkonech v souladu s podmínkami a pokyny
uvedenými v zakládacích listinách trustů v rámci ustanovení tohoto vypořádání.
(i) Po uvolnění majetku trustů a zrušení veškerých jeho blokací tak, aby byl disponibilní
ve formě vhodné k provedení výplaty a rozdělení podle podmínek založení trustů a
tohoto vypořádání, přistoupí správce trustů k provedení úkonů v souladu
s podmínkami a pokyny zakládajících listin trustů a tohoto vypořádání. Správce zajistí,
aby veškerý majetek, který zbude v trustech, byl po uplynutí lhůty 24 měsíců po jeho
uvolnění a zrušení veškerých blokací a poté, co bude správci k dispozici, dán
k dispozici a převeden na navrhovatele – likvidátora za účelem jeho rozdělení mezi
akcionáře v rámci likvidačního zůstatku, vždy s ohledem na ustanovení o trustech.
2. Účastníci se dohodli, že ustanovení tohoto vypořádání jsou důvěrné povahy a nebudou
poskytnuty třetím osobám bez souhlasu správce trustu s tím, že na tuto skutečnost se
nemůže žádný z účastníků odvolávat v souvislosti s výkonem uložené zákonné
povinnosti.

Pampos Ioannidis – podpis nečitelný

P. Neocleous – podpis nečitelný
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právní zástupce navrhovatele

