
Pokračování největšího podvodu ve finále ? 
 

Největší podvod organizovaný dalšími likvidátory JUDr. D. Mixovu a Ing. M. Tomkem 
a jejich bílými koni na majetku HPH je drzým pokračováním navazujícím na podvod 
pravomocně odsouzených V. Koženého a B. 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 za vysokých nákladů 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.      
 
5. Krok 
Nerespektování a faktické anulování výsledků pravomocného rozsudku Vrchního soudu 
v Praze, kterým byli V.Kožený a B.Vostrý, odsouzeni k náhradě škody s jejím úročením do 
nezaplacení. Anulováním mnohamiliardové pohledávky na nulu a odmítnutí úročení. Fakticky 



ponechání rozhodování o převážném majetku HPH v rukách pravomocně odsouzených osob a 
jejich spolupracovníků. Jednání o ponechání části majetku pravomocně odsouzeným osobám a 
jejich spolupracovníkům. 
 
6. Krok 
Rozsáhlá dezinformační kampaň a snaha zastrašit 1. likvidátora, který se svoji činností podílel 
na odhalování podvodů V. Koženého a B. Vostrého až do jejich pravomocného odsouzení. 
Snaha dalších likvidátorů zpochybňovat účetnictví ve kterém byla vedena pohledávka za 
pravomocně odsouzenými a vytvoření nového účetnictví, kde tato pohledávka reálně existující 
byla dalšími likvidátory oceněna nulou a neúčtováno o úrocích podle pravomocného rozsudku.    
 
7. Krok 
Legalizace výnosů z trestné činnosti i cestou rozparcelovaného rozhodování soudů. Pokračuje 
snaha o legalizaci výnosů z trestné činnosti v nové podobě a v nových formách.  Ponechání 
podstatné části ukradeného majetku pravomocně odsouzeným osobám. Rozdělení si zbytku 
majetku mezi osobami podvodem ovládajících HPH. 
 
Tyto kroky ukazují, jak cíleně bylo připraveno 240 000 akcionářů o podstatný podíl na 
likvidačním zůstatku a hlasovacích právech a jak je majetek HPH drze tunelován. 
 
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. 

 
 


