V čí prospěch slouží mrtvé duše, aneb co ještě vyjde najevo
Jak již bylo zveřejněno na stránkách HPH, na valných hromadách, konaných dne 4. 11. 2011
a 19. 12. 2011, připustil předseda představenstva p. Karel Staněk hlasování kyperských
společností Harms, Berio a Deneb. To z důvodu jeho prokazatelné snahy zakonzervovat
dosavadní osoby v orgánech společnosti. A v případě nutnosti dostat do orgánů společnosti
Ing. Tomáše Ševčíka, který je stále ve velmi úzkém kontaktu s bývalými významnými
osobami HPH, jejichž snaha o vyvedení dalšího majetku HPH mimo dispozici likvidátora, je
dnes již prokazatelná. K.Staněk navíc dělá vše proto, aby si zejména zachoval svou pozici
předsedy představenstva HPH a udržel si tak svůj vliv i na dozorčí radu, jejíž nezávislost je po
zvolení Ing. Ševčíka do dozorčí rady velmi pochybná. Jaký ohlas tato iniciativa vyvolala mezi
akcionáři není třeba rozvádět. Tento ohlas je dnes již obecně znám a známé jsou i reakce
nespokojených akcionářů, kteří jsou odhodláni tento negativní vývoj zvrátit. V souvislosti se
současným stavem a situací v HPH byl likvidátor opakovaně upozorněn na to, že na
proběhlých valných hromadách byly p. Staňkem a další konkrétní osobou s p. Staňkem
jednající ve shodě, použity v zastoupení neplatné plné moci, což bylo následně i doloženo.
Bylo doloženo z dalších nezávislých zdrojů, že tyto osoby vědomě používaly plné moci, které
nemají náležitosti stanovené platným obchodním zákoníkem a ve svých krocích šly dokonce
tak daleko, že použily i plné moci akcionářů, kteří již nejsou mezi živými.
Nerespektovaly tedy příslušná ustanovení obchodního zákoníku a to přesto, že jsou ve
statutárních orgánech společnosti a znají své zákonem stanovené odpovědnosti a povinnosti
spravovat řádně svěřený majetek. Jeden z nich si dokonce brousí zuby na to, stát se soudem
ustanoveným likvidátorem. Je velmi podivné, že tyto čachry s hlasy byly uplatněny na
posledních valných hromadách konaných minulého roku. Kdy hlavní aktéři těchto VH p.
K.Staněk, JUDr. I.Krutský a M.Franta byli s dalšími aktéry od ostatních přítomných odděleni
a osobně chráněni tak před přítomnými akcionáři v samostatném salonku k tomu vybranou
ochrannou službou. Vzhledem k tomu, že se nejednalo o zcela náhodné využití neplatných
plných mocí a tyto byly mimo jiné zneužity opakovaně, je více než zřejmé, že se jedná ze
strany uvedených osob o činnost předem připravovanou a velmi sofistikovanou, směřující
k dokončení vyvedení majetku HPH mimo likvidační zůstatek, mimo dispozici likvidátora a
k zajištění beztrestnosti všech správců majetku vyvedeného protiprávně do kyperských Trustů
a spravujících tento majetek v rozporu se zájmy akcionářů.
V této souvislosti likvidátor děkuje všem, kteří se na těchto zjištěních podíleli a spolupracují
v tomto směru se soudem jmenovaným likvidátorem. V případě zjištění, že předané informace
budou charakterizovat kolizi i s trestním zákoníkem, upozorňuje likvidátor, že věc bude
postoupena příslušným orgánům k dalšímu řízení.

