Žádost dalším likvidátorům o sdělení údajů k pohledávkám a závazkům
Dne 20.dubna 2019 byla dalším likvidátorům zaslána žádost o sdělení údajů k pohledávkám a
závazkům. Na dotazy odmítají odpovědět.

JUDr. Dagmar Mixová
Sopotská 645/70, Bohnice
181 00 Praha 8
další likvidátor
Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci od 6.3.2017
Tomko a partneři, v.s.o.
IČ: 01696262
Blodkova 1280/8, Žižkov
130 00 Praha 3
další likvidátor
Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci od 6.3.2017

V Praze dne 20. dubna 2019

Ve Vámi zveřejněném dokumentu ke stavu ve společnosti HPH uvádíte:
1. Pohledávka za společností HBS poradenská, a.s., IČ: 41695674 o které bylo vedeno řízení
u Městského soudu v Praze, sp. zn. 51 Cm 205/2005 ve výši 2,875.500 Kč byla ze strany
HPH v 03/2018 úplatně postoupena. Spor byl ukončen. Žádám o sdělení komu a v jaké
výši byla pohledávka postoupena.
2. Závazek za společností Victoria Security Printing, a.s., IČ: 15891089, kdy byla podána
žaloba ohledně částky ve výši 11,514.000 Kč u Obvodního soudu pro Prahu 1, sp. zn. 19 C
88/2017. Ve věci byla uzavřena dohoda o narovnání, závazek zanikl. Žádám o poskytnutí
uzavřené dohody o narovnání.
3. Závazek za společností First American, a.s., IČ: 47116609. Jistina 1,435.259 Kč, veden
soudní spor u Městského soudu v Praze sp. zn. 15 Cm 107/2004. Mezi účastníky byla
uzavřena dohoda o započtení. Žádám o poskytnutí uzavřené dohody o započtení.
4. Závazek za JUDr. Romanem Majerem, DIČ 6611201289, jistina 62.443,66 Kč. Závazek
z faktur za užívání prostor v domě Kováků 1077/9, Praha 5. Ve věci byla uzavřena dohoda
o narovnání. Žádám o zaslání uzavřené dohody o narovnání.

5. Závazek za společností EuroHost, s.r.o., IČ: 60753561. Jistina 27,000.000 Kč. Úvěr byl
splacen do částky 23,000.000 Kč. Společnost se s věřitelem v roce 2019 dohodla o
posunutí splatnosti zbylé části úvěru do 31.3.2020. Žádám o sdělení datumu a formy
splacení úvěru. Žádám o zaslání dohody o posunutí splatnosti zbylé části úvěru.
6. Řízení u Městského soudu v Praze, sp. zn. 46 T 17/2006. Společnost HPH uzavřela
smlouvu o bezplatném převodu všech akcií HPH, které jsou ve vlastnictví Harms Holdings
Co. Ltd a Berio Holdings Co. Ltd. Žádám o zaslání uzavřené smlouvy o bezplatném
převodu těchto akcií a o tom, jak s nimi bylo naloženo.
Všechny výše uvedené dokumenty potřebuji k výkonu činnosti likvidátora HPH.

Prof. Ing. Zdeněk Častorál, DrSc.
likvidátor HPH

