Další likvidátoři přivedli společnost HPH a akcionáře do slepé uličky ?
Akcionářům bylo včas signalizováno, že všechny známé skutečnosti nasvědčují tomu, že se
schyluje k možnému rozsáhlému podvodu na majetku HPH. Stalo se. Rychle a konspirativně.
A to je jen začátek.
Další likvidátoři JUDr. Dagmar Mixová a Tomko a partneři, v.s.o. přivedli společnost HPH,
věřitele a akcionáře do slepé uličky bez reálných východisek. Nejsou schopni zajistit korektní
průběh likvidace. Odklonili se od svých povinností likvidátorů vymezených zákonem. Činí
chybná a chaotická rozhodnutí a nakládají s majetkem společnosti zřejmě v tandemu
zájmových skupin v neprospěch akcionářů HPH.
Úpisem dezinformují akcionáře a přivedli společnost do insolvenčního stavu, který
dlouhodobě trvá a úpis na tom nic nemění. Vlastní kapitál zůstává záporný. Úpis a vydání
listinných akcií je jen další zbytečné zadlužování společnosti a insolvenční stav to ještě
prohlubuje.
Nesprávné ohodnocení aktiv až na nulu představuje úmyslné podhodnocení majetku
společnosti, které může vést k zakrývání majetku nebo vytváření prostoru pro páchání
podvodných činností.
Vymáhání pohledávek bylo v reálném stavu soudních sporů, které další likvidátoři 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. Jejich postup mění vlastnickou strukturu v
neprospěch statisíců akcionářů.
Nové akcie, navíc v listinné podobě, společnost HPH nemůže vydávat, protože je v likvidaci
a další likvidátoři mohou provádět pouze činnosti směřující k likvidaci. Vydání nových akcií
je v podstatě podnikatelská činnost, která je v likvidaci nepřípustná. Vložení prostředků do
nových akcií je nepřípustná investice v rozporu se zákonem.
Zanedlouho uplynou dva roky, kdy byli 6.3.2017 jmenováni další likvidátoři JUDr. Dagmar
Mixová a Tomko a partneři. Bilance jejich činnosti je neradostná. Přetrhání kontinuity
řešení soudních sporů a odebrání spisů zkušeným právníkům, útoky na 1. likvidátora
s lživými a napodloženými informacemi. Téměř dvouroční snaha vyloučit a vylučovat 1.
likvidátora z jeho povinností a činností jako likvidátora.
Dochází dalšími likvidátory k zakrývání stavu majetku HPH v zahraničí a v ČR. Zakrývání
svých neúspěchů v soudních sporech v zahraničí a v ČR v důsledku narušení kontinuity a
neprofesionálního přístupu. Zakrývání skutečností, že všechna další důležitá soudní řízení
byla na jejich popud přeručena na neurčito.
Jde o podstatné kapitálové znehodnocení společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. –
v likvidaci dalšími likvidátory.
Bylo zjištěno, že další likvidátoři čelí řadě na jejich činnost podaných závažných
trestních oznámení a rovněž návrhů na jejich odvolání.

