
Agresivita a ignorance dalších likvidátorů a jejich bílých koní narůstá ? 
 

- důsledky narůstají, přes řadu upozornění ignorování pravomocného rozsudku 
Vrchního soudu v Praze pokračuje 

 
 

Pronikají přísně utajované informace  o tom, kdo se bude podílet na porcování majetku HPH. 
Poškození akcionáři to jistě nebudou. Mělo to jít jako po másle. Scénář spekulantů, resp. osob 
spolupracujících s pravomocně odsouzenými, zřejmě s podporou dalších likvidátorů se 
zadrhnul. Proto stoupá agresivita a ignorance. Odpor tisíců akcionářů je nezajímá a pokračuje 
se dál. Scénář Ing. V. Jiříka, kdy za jinými problémy a v jiných společnostech se zřejmě 
slehla zem se nemusí opakovat. Bude zajímavé sledovat, kam až v této agresivitě je možné 
zajít. 
 
Jak již bylo zveřejněno, další likvidátoří JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko ocenili v účetnitví 
HPH pohledávky za V. Koženým a B. Vostrým nulou. Přitom ví a prokazatelně věděli, že 
oba pravomocně odsouzení zločinci disponují rozsáhlým majetkem HPH v zahraničí ať již 
přímo nebo cestou svých bílých koňí (včetně v ČR). Do účetnictví HPH odmítli zahrnout 
úroky z pohledávek za V. Koženým a B. Vostrým dané pravomocným rozsudkem Vrchního 
soudu v Praze z 17.10.2012. Významně poškodili společnost HPH a statisíce akcionářů HPH. 
Jejich jednání je možné charakterizovat tak, že současně jde o jejich největší podvod 
v účetnictví HPH a klamání akcionářů HPH. Částka, včetně úroků, nezavedená podvodně 
dalšími likvidátory do účetnictví HPH dosahuje téměř 20 miliard Kč.    
 
Pravomocně odsouzení zločinci V. Kožený a B. Vostrý, na které se má zapomenout, by 
zřejmě pustili část majetku za protihodnotu - revizi výsledků pravomocného rozsudku 
Vrchního soudu v Praze nad nimi. Sama JUDr. D. Mixová potvrdila, že v archivu ve sklepech 
Městského soudu v Praze strávila několik týdnů. Nebyla to v žádném případě práce ve 
prospěch akcionářů a poškozené společnosti. Je to nepochybně práce ve prospěch osob, které 
se na dalším podvodu chtějí obohatit bez ohledu na statisíce poškozených akcionářů. 
 
Příloha: Platný zatýkací rozkaz 


