
Další likvidátoři v postupných krocích zorganizovali zřejmě největší 
podvod na akcionářích a společnosti HPH po éře Koženého a Vostrého? 

 
 
Ve společnosti v likvidaci působnost statutárních orgánů plně přechází na likvidátory a oni 
mohou činit jen kroky, které vedou k likvidaci. 
 
Ukazuje se zřejmě závažná podvodná činnost dalších likvidátorů JUDr. D. Mixové a Ing. 
Tomka ze společnosti Tomko a partneři v.o.s., kterou je možné rozdělit do několika kroků: 
 
1. krok 
Ve změněné závěrce za r. 2016 a v dalších následných závěrkách ocenění nulou všech 
pohledávek, včetně těch, které pocházejí z trestné činnosti V. Koženého a B. Vostrého a řada 
z nich je reálně zajištěna. 
 
2. krok 
Snížení základního kapitálu společnosti HPH 1000 násobně, tj. neuvěřitelně z 16 466 840 000 
Kč na  pouhých 16 466 840 Kč, tj. z 1000 Kč za akcii na 1 Kč za akcii. Došlo tedy ke změně 
jmenovité hodnoty akcií. Uváděný důvod ztráty je jen zástupný a ničím nepodložený. 
 
3. krok 
Zvýšení základního kapitálu o 25 000 000 Kč na hodnotu 41 466 840 Kč. Tím by se teoreticky 
zvýšila jen jmenovitá hodnota zaknihovaných akcií. Operace proto byla provedena tak, že k 
zvýšení základního kapitálu o 25 000 000 Kč byly vydány (upsány) nové listinné akcie, každá 
v hodnotě 1 Kč. Tento krok vydáním nových listinných akcií znamená, že: 
 byl dalšími likvidátory proveden nepřípustný závažný zásah do majetkové struktury HPH a 

hlasovacích práv v rozporu se zákonem a povinnostmi dalších likvidátorů jednajících ve 
shodě, 

 240 000 akcionářů HPH držících zaknihované akcie přešlo bez jejich vědomí o 65,7 % 
svého nároku na likvidační zůstatek, 

 240 000 akcionářů HPH držících zaknihované akcie přišlo bez jejich vědomí o 65,7 % 
hlasovacích práv, nebo podílu na hlasovacích právech ve společnosti, 

 vůči 240 000 akcionářům a společnosti HPH jde o škodu na likvidačním zůstatku 
přesahující 65,7 % nároku akcionářů na likvidační zůstatek, 

 
4. Krok 
Převod všech zaknihovaných akcií HPH v Centrálním depozitáři na listinné a vyhnout se tak 
centrální kontrole. Zakrýt podvod operace zvýšení základního kapitálu o 25 000 000 Kč a na 
to navazující zbavení akcionářů o 65,7 % nároku na likvidační zůstatek a omezení ve stejném 
rozsahu jejich hlasovacích práv. O takovém postupu zasahující likvidační zůstatek nemohli 
rozhodovat další likvidátoři a už vůbec to nebylo v kompetenci valné hromady společnosti 
v likvidaci.      
 
Tyto kroky ukazují, jak cíleně bylo připraveno 240 000 akcionářů o podstaný podíl na 
likvidačním zůstatku a hlasovacích právech. 
 
Celá činnost dalších likvidátorů JUDr. D. Mixové a Ing. Tomka ze společnosti Tomko a 
partneři v.o.s. je spojená s jejich vlastními účelovými dezinformacemi a rovněž 
dezinformacemi najatých osob mající zakrýt a zakrývat paměť akcionářů a 
dezinformovat je a odvádět pozornost od postupů rozsáhlého tunelování HPH. 


