Připravili další likvidátoři JUDr. D. Mixová a Ing. M. Tomko největší
podvod na majetku HPH ?
Další likvidátoři JUDr. Dagmar Mixová a Ing. Marián Tomko ze společnosti Tomko a
partneři, v.s.o. zřejmě připravili realizaci dalšího velkého podvodu. Za kroky nakládání
s majetkem HPH nesou plnou odpovědnost další likvidátoři. Nesou plnou odpovědnost za
kroky snížení základního kapitálu nebo posléze účelové zvýšení základního kapitálu.
Nikdo jiný, než likvidátoři ve společnosti nacházející se v likvidaci, nemůže takové kroky
činit. To že tyto postupy předložili k schválení valné hromadě 13.9.2018, kterou se chtějí
zřejmě zastřešovat, je nezbavuje osobní majetkové odpovědnosti. Naopak potvrzuje
provádění kroků, které likvidátorům v likvidaci nepatří, a které nemohou navrhovat ani ke
schválení valné hromadě. Klamou tak akcionáře.
Vymáhání pohledávek HPH bylo do března 2017 v reálném stavu řešení soudních sporů, které
další likvidátoři bezdůvodně a svévolně zastavili. Ve všech případech dříve úspěšně
vymáhaných pohledávek navrhli další likvidátoři za HPH zastavení a odklad probíhajících
řízení, narušili proces vymáhání pohledávek, čímž způsobili nepřijatelné průtahy a nejistotu
pro akcionáře. Způsobili závažné škody na vymáhání pohledávek. Zvýšili průtahy a náklady
likvidace. Za 1,5 roku své problematické působnosti nevymohli do majetku HPH ani jedinou
korunu.
Hrubě nekvalifikovaným a amatérským zásahem do účetnictví HPH dalšími likvidátory byly
účelově odepsány všechny pohledávky na nulu, aktiva klesla na pouhých 1 222 tis. Kč.
Vlastní kapitál snížili do záporných hodnot na -32 743 Kč. Hrůza.
Fakta naznačující organizování možného tunelování a podvodu:
 Problém Harvardu v důsledku činnosti dalších likvidátorů nepříjemně ožil a sklouzl
do hrůzostrašných majetkových rozměrů.
 Objevují se náznaky tzv. dohody s V. Koženým a B. Vostrým, které mohou spočívat
v rozsáhlém korunovém výprodeji majetku HPH a legalizaci Harvardského tunelu.
 Nepřípustné je umělé podhodnocení náhrady škody vůči V. Koženému a B.
Vostrému a jejich spolupracovníků snížením hodnoty pohledávek na nulu a zřejmá
snaha vyprat majetek.
 Může jít o úpisový podvod – trestuhodné jednání, možnou zpronevěru majetku v řádu
miliard Kč.
 Podstatou možného podvodu je zřejmě uměle podhodnocení majetku HPH a snaha
dostat cenu vykupovaných akcií k 1 koruně.
 Na scénu vstupují matka V. Koženého paní Chvatíková a tým D. Mixová, M. Tomko,
T. Ševčík a V. Jiřík.
 Další likvidátoři nezodpovědně ukončili úspěšnou cestu dlouho vymáhaného majetku
a jeho návratu do HPH.
 Útoky na 1. likvidátora jsou zřejmou snahou dalších likvidátorů překrývat
připravovaný tunel majetku HPH.
 Dochází k nezákonnému přechodu od cest k shromáždění a rozdělení likvidačního
zůstatku k zřejmě podvodnému přerozdělení základního kapitálu a okradení
akcionářů.
 Legalizuje se škoda způsobená trestnou činností V. Koženého, B. Vostrého a T.
Ševčíka.

 Legalizací těchto škod se vytváří následná možná trestná činnost organizovaná
dalšími likvidátory JUDr. D. Mixovou a Ing. M. Tomkem.
Z převažujících názorů zveřejňovaných akcionáři:
 Byla zmařena snaha akcionářů o svolání mimořádné VH.
 Jde o přípravu podvodné vyjednávací pozice vůči Koženému (Chvatíkové).
 Jde o přípravu podvodné dohody s Chvatíkovou s majetkem pocházejícím z trestné
činnosti, zřejmě ve zločinném spolčení.
 Bílý kůň Staněk se snaží marně zakrýt připravovaný podvod.
 Další likvidátoři JUDr. D. Mixová a Ing. M. Tomko se octli na šikmé ploše, šíří
dezinformace, zadržují informace z Trustů, nevymáhají škody na Ševčíkovi.
 Akcionáři mají přispět na režijní náklady vlastního ožebračení.
 DR HPH přestala plnit kontrolní funkci, neprověřila podnět akcionářů s možnými
důsledky vzniku škody na majetku společnosti značného rozsahu.
 Lidé ovládající HPH mohou převzít majetek v hodnotě několika miliard.
 Jde o smrtelné rány do majetku HPH.
 Další likvidátoři legalizují největší harvardský tunel. Až to dojde akcionářům, může
být pozdě.
 Majetek HPH zřejmě musí být vyprán a zlegalizován v rukách pravomocně
odsouzených ve spolupráci s novými likvidátory a jejími zřejmě bílými koni a
řídicími pracovníky zřejmě zločinného spolčení.
 Jde o krok násilného (podvodného) převzetí společnosti.
 Není možné hradit uměle vytvořený dluh Eurohost likvidačním zůstatkem a nárokem
na něj.
 Další likvidátoři s představenstvem a dozorčí radou se spojili k zastřešení podvodů o
kterých VH nemůže jednat. Nemohou se tedy VH zastřešovat.
 Další likvidátoři se zřejmě domnívají, že od svých povinností zabezpečit likvidační
zůstatek pro všechny akcionáře, akcionáře zlikvidují ve velkém rozsahu.
 Další likvidátoři se rozhodli porušit práva akcionářů a darují Eurohostu 8,5 milionů
akcií.
 Případný zisk z tunelu je tak obrovský, že další likvidátoři odhodili jakékoliv zábrany a
odhodili statisíce drobných akcionářů a znehodnotili jejich majetek.
 Domnívají se, že nic tak jim nehrozí. To je omyl.
 Mixová realizuje podvod zrozený v hlavě Jiříka a s připojením Ševčíka za asistence
Loidové a všech bílých koňů, kteří čekají na to, co jim z podvodu odpadne.
 Další likvidátoři nejsou schopni zajistit korektní průběh likvidace. Odklonili se od
svých povinností daných zákonem. Činí chybná a chaotická rozhodnutí a nakládají
s majetkem společnosti zřejmě v tandemu zájmových skupin v neprospěch akcionářů
HPH.

