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OKRESNíMU SOUDU V NIKÓSII

Kyperská republika
žaloba sp. zn.: 11217/2004
Prohlášení představenstva
Harvardského průmyslového holdingu, a.s. - v likvidaci

Představenstvo společnosti Harvardský průmyslový holding, a. s. - v likvidaci, IČ 44269595, se sídlem
Ohradní 65, Praha 4 - Michle (dále HPH), pokládá žalobu sp. zn.: 11217/2004, podanou likvidátorem
společnosti panem Zdeňkem Častorálem, nejen za oprávněnou, ale za zcela nutnou v jeho úsilí o
naplnění zákonné povinnosti vrátit ukradený majetek právoplatně náležející společnostem HPH a
Daventree Resources Ltd. se sídlem na Kypru, pod jejich kontrolu. Představenstvo HPH právní a další
zákonné kroky pana likvidátora plně podporuje, úzce s ním spolupracuje s dlem uskutečnit likvidaci a
vyplacení 242 tisíc akcionářů společnosti jedinou přípustnou formou likvidačního zůstatku.

Na nezákonné činnosti vyvádění majetku z HPH se podíleli především Boris Vostrý, Tomáš Ševčík,
Juraj Široký a Polakis Sarris, kteří ignorovali i soudní příkazy, zakazující nakládání s majetkem HPH.
Ignorovali, že od prosince 2000 jedinou osobou, která mohla s majetkem společnosti nakládat, byl
Městským soudem v Praze jmenovaný likvidátor prof. Zdeněk Častorál.
Pan T. Ševčík dokonce s ukradeným majetkem HPH nakládal a dodnes nakládá i po odvolání
nepravomocně zvoleného představenstva společnosti, valnou hromadou HPH 12.10.2003.
Pro krytí rozkradení majetku HPH zvolily jmenované osoby opět nezákonným způsobem založené
mezinárodní trusty HPH Settlement a HPH Distribution Settlement No 2, do nichž údajně převedly
ukradený majetek HPH, který však využívaly ve prospěch svůj a také dalších osob. Oba trusty byly
založeny s finančními prostředky pocházejícími z trestné činnosti a dokonce i se sumou 20 miliónů
dolarů, která byla zablokována Policií České republiky. Jen v roce 2001 a 2002 došlo k dalšímu
rozkradení sumy 232 miliónů USD, která byla ziskem z prodeje akcií ruské ropné společnosti Sidanco
a náležející společnosti Daventree Resources Ltd. se sídlem na Kypru, jejímž 100 % akcionářem byl a
je HPH.
Oba mezinárodní trusty ovšem nikdy nebyly platně založeny. K jejich vzniku byla cíleně založena
společnost HPH Cayman Ltd. na Kajmanských ostrovech. Tato společnost pak předložila soudu
Kajmanských ostrovů návrh plánu na vypořádání, na jehož základě mělo dojít k založení obou
mezinárodních trustů. Soud však toto oprávnění neschválil, přesto pánové B. Vostrý, T. Ševčík, J.
Široký aP. Sarris trusty podvodně založili. Veškerá protiprávní činnost těchto osob měla za cíl zmocnit
se majetku HPH, okrást 242 tisíc akcionářů a zbavit je jejich oprávněného nároku na vyplacení
odpovrdqjícího likvidačního zůstatku. Všemi prostředky přitom znemožňovali činnost likvidátora pana
Častorála, aby nemohl dosáhnout vrácení ukradeného majetku a prokázat jejich zločinné jednání.
Praha Česká republika
23.3.2011
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HARVARDSKÝ PRŮMYSLOVÝHOLDING, a. s. - in Iiquidation
Kováků 9, 150 00 Prague 5
THE CZECH REPUBLlC

TO THE DI5TRICT COURT IN NIC051A
The Republic of Cyprus
Action file No.: 11217/2004

Dedaration of the Board of Directors of
Harvardsky prumyslovy holding, a. s. - in Iiquidation

The Board of Directors of Harvardsky prumyslovy holding, a. s. - in Iiquidation, Company
identification No. 44269595, with its registered office at Ohradní 65, Prague 4 - Michle
("HPH"), considers the action file No. 11217/2004, filed by the company's Iiquidator Zdenek
Castoral to be not only justified, but also completely necessary with respect to the
fulfillment of the legal duty to return the stolen property lawfully belonging to HPH and
Daventree Resources Ltd. with its registered office in Cyprus under their contro/. The HPH's
Board of Directors fully supports the legal and other steps taken by the Iiquidator, dosely
cooperates with him with the aim of implementing Iiquidation and making payments to 242
thousand shareholders of the company in the form of Iiquidation balance as the only form
admissible.
The illegal activity of taking the property out of HPH was participated in, in particular, by
Boris Vostry, Tomas Sevcik, Juraj Siroky and Polakis Sarris who even ignored the court orders
prohibiting disposing of the HPH's property. They ignored that since 2000 the only person
who could dispose of the company's property had been prof. Zdenek Castoral, the Iiquidator
appointed by the Municipal Court in Prague.
Moreover, Mr T. Sevcik disposed of the HPH's stolen property and has stili been disposing of
it despite the discharge of the company's Board of Directors elected by the HPH's general
meeting on 12 October 2003 on a non-final basis.
To conceal the theft of the HPH's property, the persons mentioned chose the illegally
established international trusts, HPH Settlement and HPH Distribution Settlement No. 2, into
which they allegedly transferred the HPH's stolen property which, however, they used for
their own benefit and for the benefit of other persons. Both trusts were established through
funds obtained from a criminal activity and through the sum of 20 million dollars which was
blocked by the Police of the Czech Republic. In 2001 and 2002 the amount of USD 232
million was stolen which was the proceeds of sale of shares of the Russian oil com pany
Sidanco and which belonged to Daventree Resources Ltd. with its registered office in Cyprus
the 100 % shareholder of which was and stili is HPH.
However, both international trusts had never been established validly. For the purpose of
creating them, HPH Cayman Ltd. was purposefully established on the Cayman Islands. This
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company then submitted a proposal for a settlement pian to a court of the Cayman Islands
based on which both international trusts should be established. However, although the
courthad not approved it, B. Vostry, T. Sevcik, J. Siroky and P. Sarris established the trusts
fraudulently. AI! illegal activity of these persons was aimed at gaining control of the HPH's
property, stealing from 242 thousand shareholders and depriving them of their legitimate
right to be paid the corresponding liquidation balance. In doing 50, they disabled, by all
means, the activity of the liquidator Mr Castoral 50 that he could not achieve the returning
of the stolen property and prove their criminal behavior.
Prague, Czech Republic

23.03.2011
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