Valná hromada 13.9.2018 plně v režii „dvojičky“ Ing. Vlastimila Jiříka a
JUDr. Dagmar Mixové ?
Zřejmě se upevňují, za zády akcionářů, protiprávní snahy „dvojičky“ Ing. Vlastimila Jiříka a
JUDr. Dagmar Mixové, která se již dříve znala.
Z Usnesení Policie ČR vyplývá, že akcionářem (100%) společnosti Berio Holding Co. Ltd. je
kyperská společnost Deneb Shipping Ltd. Akcionářem (100%) společnosti Deneb Shipping
Ltd. je společnost Harms Hpldings Co. Ltd. a jejím akcionářem (100%) je slovenská
společnost TASS INVEST a.s. se sídlem Trnavská cesta 27B, Bratislava, za kterou jedná
předseda představenstva Ing. Tomáš Ševčík.
Na VH 13.9.2018 zastupoval kyperské společnosti Berio Holding Co. Ltd., Deneb Shipping
Ltd., Harms Holdings Co. Ltd. a společnost INTESUNION, a.s. Ing. Vlastimil Jiřík. Věděl
přitom dobře spolu s JUDr. Dagmar Mixovou, že cestou těchto společností prováděl trestnou
činnost pravomocně odsouzený zločinec Boris Vostrý (Rozsudek Vrchního soudu v Praze
z 17.10.2012 – 6 To 52/2011) a posléze Ing. Tomáš Ševčík (Usnesení Policie ČR z 3.10.2017
– NCOZ-1500-157/TČ-2016-412401). V. Jiřík ve snaze ovládnout společnost se již
nemůže skrývat. Hlasováním za kyperské společnosti spojené s kriminální činností a T.
Ševčíkem se zviditelnil. Prokázal, kdo za ním je a v jakém zájmu pracuje.
VH 13.9.2018 vykazuje řadu závažných nedostatků. Ostatně jako všechny nepočetné VH u
kterých byli Ing. Vlastimil Jiřík a JUDr. Dagmar Mixová. Žádná z nich nebyla platně svolána.
Ing. Vlastimil Jiřík vedle uvedených právnických osob zastupoval i 50 akcionářů. Ze strany
„dvojičky“ šlo i o připuštění k hlasování a opakovaného zneužívání plných mocí zemřelých
akcionářů HPH, tj. využívání plných mocí s mrtvými dušemi.
Opakované používání plných mocí zemřelých akcionářů (tj. mrtvých duší) k hlasování na VH
je nyní ze strany Ing. Vlastimila Jiříka za účasti JUDr. Dagmar Mixové 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.

