Pokračující tanečky dalších likvidátorů ve slepé uličce ?
Další likvidátoři JUDr. Dagmar Mixová a Tomko a partneři, v.o.s. přivedli společnost HPH,
věřitele a akcionáře do slepé uličky a pokračují s tanečky 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.
Jakákoliv informace o stavu majetku společnosti HPH chybí, další likvidátoři je utajují.
Akcionáři se tak nemohou správně rozhodovat. Jediná informace je, že všechny pohledávky
byly dalšími likvidátory oceněny nulou.
Další likvidátoři dezinformují i o řízení v USA. Toto řízení se jim nepodařilo zastavit, ač o
to usilovali. V řízení jsou pasivní. Zatajují dokonce, že do ČR musel přijet právní zástupce
HPH v USA pan Sigurd A. Sorenson s kterým jednali 19.12.2018 v Praze. Nejsou schopni
zajistit řádné řízení v USA, naopak snížením pohledávek na nulu ho komplikují a nahrávají
protistraně.
Doposud žádný majetek nevymohli. Dříve dobře nastavená řízení k vymáhání majetku
zastavili. Nařízená soudní jednání se snaží stále odročovat a komplikovat.
Ukazuje se organizovaná snaha dalších likvidátorů a jejich problematických spolupracovníků
účelově odvádět pozornost akcionářů od hlavních problémů společnosti HPH.
JUDr. Dagmar Mixová a Tomko a partneři, v.o.s. 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 HPH v neprospěch statisíců akcionářů.

