Trik dalších likvidátorů ? - VH 12.6.2020 - akcionáři mají sami odsouhlasit
své poškozování ?
aneb vyprané akcie pocházející z trestné činnosti jako „dar“ HPH
Na 12. června 2020 je na pozdější odpolední hodiny svolána dalšími likvidátory valná
hromada Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci. V bodě 7 má být
projednáno „Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti zrušením vlastních akcií“,
Další likvidátoři JUDr. Dagmar Mixová a Ing. Marián Tomko podepsali se společnostmi
Harms Holdings Co.Ltd. a Berio Holding Co.Ltd. smlouvy o tzv. „darování“ akcií
pocházejících z trestné činnosti. Text těchto „darovacích“ smluv předložila soudu JUDr.
Dagmar Mixová až při zahájeném veřejném zasedání 24.9.2018, takže nebylo možné se k nim
předem vyjádřit. Další likvidátoři nic nezajistili, podnět k zajištění dal 1. likvidátor. Zajištění
naopak komplikovali. Jejich výsledek je ubohý a poškozuje akcionáře.
Nezahrnuli do nich finanční prostředky, které těmto společnostem byly na pokyn T.
Ševčíka vyplaceny z Trustu č.1 na akcie pocházející trestné činnosti.
S akciemi pocházejícími z trestné činnosti bylo hlasováno na VH HPH. Konkrétně na VH
19.12.2011 zastupovala společnosti Harms Holdings Co.Ltd. a Berio Holding Co.Ltd. E.
Loydová na základě plné moci Christine Sarri z Kypru. Musela si být přitom zcela určitě
vědoma, i na základě existujících rozsudků soudů, že tyto akcie pocházejí z trestné činnosti.
Přes doložené skutečnosti společnostem Harms Holdings Co.Ltd. a Berio Holding Co.Ltd.
podílející se na trestné činnosti byly vyplaceny významné částky z tzv. Trustu č.1.
K výplatě dal pokyn Ing. T. Ševčík. Vyplacen byl těmto společnostem podíl za 1 578 262 ks
akcií z toho 850 615 ks akcií prokazatelně pocházejících z trestné činnosti.
Společnosti HPH tím vznikla škoda ve výši minimálně 158 milionů korun, která se od roku
2003 za 14 let nelegálního nakládání s prostředky HPH podstatně zvýšila a za kterou je
zodpovědný T. Ševčík, který s těmito prostředky dlouhodobě nakládal. Další likvidátoři, ač
mají dostatek průkazných informací, jí nevymáhají a způsobují společnosti vědomě škodu.
Legalizují tak výnosy z trestné činnosti a zakrývají prokazatelnou škodu vzniklou
společnosti HPH přesahující minimálně 158 mil. Kč.
Nyní tyto „vyprané akcie“ mají být zrušeny se souhlasem VH 12.6.2020 aniž by byla
vymáhána částka vzniklé škody. Vymáhání by ale dalším likvidátorům zřejmě narušilo
ocenění majetku HPH nulou.

