Schyluje se k rozsáhlému podvodu na majetku HPH ?
Faktory nasvědčující schylování se k rozsáhlému podvodu
1. Další likvidátoři se obnažili ve stížnosti proti Usnesení Policie ČR a je jasný jejich vztah
podporující podvodné vyvedení majetku do tzv. Trustů.
2. Další likvidátoři zastavili vymáhání majetku zpět do HPH tím, že u všech probíhajících
sporů požádali o přerušení řízení a způsobili zastavení řízení k vymáhání majetku na
neurčito.
3. Prudce se zvýšil počet informací a činností, které další likvidátoři utajují, dokonce i před 1.
likvidátorem. To může naznačovat přípravu na pokus dalšího rozsáhlého podvodu na
majetku HPH.
4. Pod záminkou údajné nápravy účetnictví se pojevuje snaha zasahovat do účetnictví HPH a
odepsat závažné pohledávky, včetně těch, které jsou spojeny s trestnou činností. Projevuje
se snaha dalších liokvidátorů podřídit účetnictví společnosti HPH zájmům legalizace
výnosů z trestné činnosti.
5. Vytváří se atmosféra zastrašování akcionářů
- dochází k strašení akcionářů a snahám dostat je do situací, které jsou pro ně citlivé,
- projevuje se snaha dostat akcionáře do stavu ohrožování jejich majetku, kdy se nemohou
bránit.
6. Další likvidátoři prudce zvýšili tlak na 1. likvidátora a to přímo nebo cestou prostředníků
spočívající v:
- zrušení pracoviště 1. likvidátora, narušení kontinuity likvidace, propuštění všech
spolupracovníků a právních zástupců 1. likvidátora. To se projevilo již řadou zbytečně
prohraných soudních sporů,
- poškození dat počítače 1. likvidátora, manipulace s jeho pracovními výsledky,
- účelové pošpinění osobnosti 1. likvidátora a přisuzování mu chyb, které nikdy neudělal,
- záměrné šíření nepravdivých informací a pomluv. Pokusy o kompromitaci likvidátora u
akcionářů,
- záměrné ničení a poškození osobních i pracovních věcí 1. likvidátora.
Další skutečnosti
7. Zdá se, že v poslední době hraje v HPH důležitou roli následujíci čtyřlístek:
- Ing. Tomáš Ševčík, zakladatel Trustů na Kypru, člen dozorčí rady HPH,
- Ing Vlastimil Jiřík vlivný akcionář a půjčovatel finančních prostředků HPH,
- JUDr. Dagmar Mixová, další likvidátor HPH,
- Tomko a partneři, v.o.s., další likvidátor HPH.
Čtyřlístek zpravidla přináší štěstí. Je otázkou, jestli tento čtyřlístek přinese akcionářům štěstí
nebo bude centrem rozsáhlého podvodu.

8. V bodě 2.6.3 další likvidátoři tvrdí, že z důvodu minimalizace nákladů odvolali ředitele
společností HPH Cayman Ltd a Daventree Resources Ltd. neboť za výkon své funkce
pobírali odměnu.
Jaká je pravda:
- původní ředitelé za výkon své funkce nepobírali žádnou odměnu a nebyl tedy důvod je
z hlediska minimalizace nákladů HPH odvolávat,
- další likvidátoři ovolali původní ředitele a sami se jmenovali do funkcí ředitelů HPH
Cayman Ltd a Daventree Resources Ltd.,
- zabránili výjezdu 1. likvidátora k závěrečnému vystoupení na Kypru ve věci potvrzení
odvolání správců trustů č. 1 a č. 2.,
- zavinili zamítnutí žaloby na odvolání správců trustů č. 1 a č. 2 v závěrečném stádiu řízení,
- vytvořili si nekontrolovatelný prostor svévolného jednání na Kypru, který mohou lehce
zneužít a zneužívat k podvodným jednáním.
9. S opakovanou výzvou se 1. likvidátor obracel na další likvidátory s žádostí:
- o podrobnou informaci o zjištění majetku nacházejícího se v Trustech č. 1 a č. 2.,
- jaké kroky učinili k získání dokumentů o účtech k majetku v Trustech,
- jaké kroky učinili k seznamu majetku v Trustech,
- jaké kroky učinili k zajištění majetku HPH na účtech Trustů,
- jaké kroky učinili k návratu majetku z Trustů do HPH.
Na tyto dotazy odmítli další likvidátoři odpovědět. Zatajují, jak je nakládáno s cizím
majetkem v trustech, účelově absentují informace o majetku trustů i když jde o
nejpodstatnější a zásadní otázku, která zajímá akcionáře.
10. V části 5.2 a 5.3 další likvidátoři apelují na akcionáře, aby napodávali žaloby na
neplatnost valných hromad. Přitom si musí být vědomi, že neplatně svolávají VH,
odčerpávají nemalé prostředky společnosti. Jsou v tom nepoučitelní. Neplatně byla svolaná
i VH 8. 3. 2018.
11. Zatajování a zakrývání informací o majetku společnosti další likvidátoři v 5.4 zdůvodňují
takto:
„je nutné také zdůraznit, že akcionáři nemají dle zákona právo na veškeré či naprosto
detailní informace o společnosti. Statutární orgány jsou vázány i povinností mlčenlivosti
při výkonu své funkce“.
Akcionáři mají právo znát kde a v jakém rozsahu se nachází jejich majetek. To je jejich
právem a povinností společnosti je takové informace jim poskytovat. Informace o majetku
společnosti jsou zakrývány i před 1. likvidátorem.
12. Další likvidátoři se ohánějí možnou dohodou bez soudního řízení, která by údajně snížila
náklady společnosti. Jaká by to byla dohoda a s kým a za jakých podmínek již neuvádějí.
Jde zřejmě o možné dohody s protistranu, která vyváděla majetek mimo HPH trestnou
činností, kdy veškerá trestná činnost není ještě promlčena. Co by to znamenalo? Kolik
prostředků by HPH muselo uvolnit pachatelům trestné činnosti a pak by i taková dohoda
byla součástí trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti. Pokud by některá ze stran
nevzala žalobu zpět, musel by stejně rozhodovat soud. To se má dít před zraky akcionářů
HPH.
Všechny známé skutečnosti nasvědčují tomu, že se schyluje k rozsáhlému podvodu na
majetku HPH. Má to být provedeno rychle, utajovaně a konspirativně.

