Jde o největší prokázané zneužívání plných mocí v ČR po roce 1990 aneb
opakovanou manipulaci K.Staňka s mrtvými dušemi ?
Na valných hromadách konaných ve dnech 4.11.2011 a 19.12.2011 byly použité plné moci
udělené na jména a to pánům K.Staňovi a R.Minarikovi. Oba pánové tímto jednáním nesplnili
svou povinnost uloženou jim podle ustanovení § 184 odst. 5 obchodního zákoníku a
neoznámili „v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré
skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě
hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce“.
Situace je ale daleko horší. Postup K.Staňka spočívá v nelegálním nakládání s majetkem
(majetkovými právy) akcionářů. Má charakter největšího prokázaného zneužívání plných
mocí v ČR po roce 1990. Většina plných mocí byla p. K.Staňkovi svěřena (a na plných
mocech je to uvedeno) jako předsedovi Ochranného sdružení malých akcionářů. Jak
Ochranné sdružení malých akcionářů (OSMA) prostřednictvím p. Staňka chránilo akcionáře
nás K.Staněk tímto jednáním dostatečně přesvědčil.
Opakované používání plných mocí zemřelých akcionářů (tj. mrtvých duší) k hlasování na VH
je ze strany Karla Staňka a spol. nejen neetické, nemorální, ale navíc i protiprávní,
zakládající důvod k absolutní neplatnosti takových valných hromad. S obdobným
zneužíváním plných mocí se nikde po roce 1990 v ČR nesetkáváme a není známé ani ze
zahraničí.
K popisu tabulek
1. Z valných hromad 4.11.2011 a 19.12.2011 existují průkazné listiny zastupovaných
akcionářů s uvedeným počtem jejich akcií. Na základě těchto průkazných listin, notářského
zápisu z valné hromady 4.11.2011 s přiloženými plnými mocemi a na základě sdělení
Ministerstva vnitra ČR byly zpracovány dále uvedené tabulky.
2. Registrace plných mocí na valných hromadách 4.11.2011 a 19.12.2011 probíhala pod
kontrolou K. Staňka a podle jeho pokynů.
3. V tabulkách jsou rozdělené plné moci vystavené na jména K.Staněk a R.Minarik. Odděleně
je uveden počet plných mocí vystavených na jméno K.Staněk a celkový počet hlasů
připadající na takto zastupované akcionáře. Obdobně je to uvedeno u plných mocí
vystavených na jméno R.Minarik.
4. V tabulkách uvedené plné moci vystavené výslovně
případů s dovětkem „předsedu Ochranného sdružení
jsou přiloženy v notářském zápisu. K faktickému
Minarikovi. O tomto „postoupení“ na další osobu a
v notářském zápise žádný dokument.

na jméno K.Staněk, jsou ve většině
malých akcionářů – OSMA“. Takto
hlasování byly ovšem předány R.
o legálnosti tohoto kroku neexistuje

5. Na valných hromadách 4.11.2011 a 19.12.2011, tedy opakovaně, byly použity 4 plné moci
vystavené na jméno K.Staňka již delší dobu nežijících akcionářů a 2 plné moci nežijících
akcionářů vystavené na jméno R.Minarik. Tuto skutečnost, že se jedná o osoby, které již
zemřely a kdy, má likvidátor oficiálně potvrzenou od Ministerstva vnitra ČR.

6. Převážná většina plných mocí použitých na valných hromadách 4.11.2011 a 19.12.2011 na
jméno K.Staněk je z roku 2001, tj. jsou již přes 10 let staré.
7. K zakrývání situace K.Staněk nevydal notáři 9 plných mocí použitých k hlasování na valné
hromadě 4.11.2011, tj. plných mocí znějících na jméno K.Staněk nebo R.Minarik, takže
nemohly být přiloženy do notářského zápisu. Notářský zápis z valné hromady 19.12.2011
ještě neexistuje, ačkoliv byl notář k sepsání takového zápisu na valnou hromadu pozván.
8. V době registrace plných mocí se v přísně střeženém salonku, který byl určen výhradně jen
pro členy představenstva a dozorčí rady HPH nacházeli JUDr. Ivan Krutský a Milan
Franta. Je důvod se domnívat, že zde poskytovali konzultace představenstvu. Jaký byl
jejich výsledek, ať si udělá každý obrázek sám.

