Anatomie zrady akcionářů dalšími likvidátory ?
aneb selhání a masové okrádání
Struktura anatomie:
 Pravomocným Rozsudkem Vrchního soudu v Praze z 17.10.2012, byli V. Kožený a B.
Vostrý odsouzeni k nejvyšším trestům odnětí svobody a k náhradě škody s jejím
úročením do doby splatnosti. Přes řadu upozornění ignorování a nerespektování
pravomocného rozsudku dalšími likvidátory dále probíhá.
 Další likvidátoři JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko se rovněž snaží dále zamlčovat a
nevyvozovat závěry z prokázané zpronevěry T. Ševčíka ve výši 3,5 miliardy Kč ve
spolupráci s pravomocně odsouzeným B. Vostrým. Nerespektují a zcela ignorují
závěry:
a) Usnesení Policie ČR čj. NCOZ-1500-157/TČ-2016-412401 ze dne 3.10.2017 o t.č.
zpronevěry T. Ševčíkem a způsobení škody HPH v celkové výši 3.624.266.388 Kč.
b) Usnesení státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze ze dne 7.11.2017,
č.j. 4 VZN 1535/2015-264, kterým byla podle § 148 odst. 1 písm. c) trestního řádu
zamítnuta stížnost JUDr. Dagmar Mixové a Ing. M. Tomka, jednajících za HPH a
zpochybňujících zpronevěru T. Ševčíka.
Co všechno dále další likvidátoři znají a ignorují ?
 Trusty s majetkem HPH. Vytvoření 04.12.2002 THE HPH SETTLEMENT
(pracovně Trust č.1), vytvoření 06.02.2003
THE HPH DISTRIBUTION
SETTLEMENT NO.2 (pracovně Trust č.2). Legalizován majetek z t.č. ve výši
přesahující 5 miliard Kč.
 Prodej zástav HPH z Ázerbájdžánu. Prodej ázerbájdžánských privatizačních
voucherů a opcí společností Daventree Resources Ltd. Belize ovládané B. Vostrým
společnosti Phoenix Capital Partners Ltd. se sídlem na Bermudách.
 Nemovitost v Aspenu z prostředků HPH. Prodej nemovitosti Pack House
nacházející se na adrese 2137 Red Mountain, Aspen Colorado. Prostředky jsou
uložené v bance Wells Fargo Bank N.A. a vydávané za majetek Dr. Jitky Chvatíkové.
 Daventree Resources Ltd. Belize s majetkem HPH. Dne 6.2.2002 byla v Belize
z prostředků HPH založena společnost Daventree Resources Ltd. Belize. Vlastní
akcie, které mají být součástí Trustu č.2. Hlasování ovládá Boris Vostrý a Santiago
Goméz.
 Investice na Slovensku s majetkem HPH. Investice jsou legalizované cestou TASS
Invest, a.s. a TASS Holding, a.s., prostřednictvím distribuční smlouvy za aktivní
účasti Druhé strategické a.s. a B. Vostrého.
 Investice v Lucembursku s majetkem HPH. Cestou Daventree Trustees Ltd. a
Daventree Resources Ltd. Belize.

 Osobní Trust Vostrého s majetkem HPH. 1.9.2001 založil B.Vostrý osobní Trust
nazvaný Trust Hyde Park Trust, Belize Offshore Trust jehož příjemci jsou rodinní
příslušníci B.Vostrého.
 Blíže nespecifikované převody s majetkem HPH skrytě prováděné odsouzenými a
jejich spolupracovníky. Odsouzenými zločinci B.Vostrým a V.Koženým docházelo a
do současné doby dochází k četným převodům s majetkem HPH s využíváním třetích
osob a „bílých koní“. Pokračuje snaha o legalizaci výnosů z trestné činnosti v nové
podobě a v nových formách.
Co činí, neodborně a protiprávně ?
1. Ve změněné závěrce HPH za r. 2016 a v dalších následných závěrkách HPH ocenění nulou
všech pohledávek, včetně těch, které pocházejí z trestné činnosti V. Koženého a B.
Vostrého a řada z nich je reálně zajištěna.
2. 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. Krok je ničím nepodložený.
3. Zvýšení základního kapitálu o 25 000 000 Kč na hodnotu 41 466 840 Kč. Tím 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:
 Dalšími likvidátory byl 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. Převod za nepřípustně vysokých finančních nákladů všech zaknihovaných akcií HPH
z Centrálního depozitáře na listinné, zřejmě s cílem vyhnout se tak centrální kontrole.
Zakrýt 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 to nebylo v kompetenci projednávání valné hromady společnosti
v likvidaci.
5. Ignorování a nerespektování vykonatelného pravomocného rozsudku Vrchního soudu
v Praze, kterým byli V.Kožený a B.Vostrý, odsouzeni k náhradě škody s jejím úročením do
nezaplacení. Anulování mnohamiliardové pohledávky dalšími likvidátory na nulu a
odmítnutí úročení. Fakticky ponechání rozhodování o převážném majetku HPH v rukách
pravomocně odsouzených osob a jejich spolupracovníků. Důvodné podezření o jednání k
ponechání části majetku pravomocně odsouzeným osobám a jejich spolupracovníkům.

6. Rozsáhlá dezinformační kampaň dalších likvidátorů a snaha zastrašit 1. likvidátora, který se
svoji činností podílel na odhalování podvodů V. Koženého a B. Vostrého až do jejich
pravomocného odsouzení. Snaha 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. Pokračuje snaha o legalizaci výnosů z trestné činnosti v nové podobě a v nových formách.
Je důvodné podezření o ponechání podstatné části ukradeného majetku pravomocně
odsouzeným osobám a rozdělení si zbytku majetku mezi osobami podvodem ovládajícími
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. Další
likvidátoři nejsou schopni zajistit korektní průběh likvidace. Odklonili se od svých
povinností likvidátorů vymezených zákonem. Činí chybná a chaotická rozhodnutí a
nakládají s majetkem společnosti zřejmě v tandemu zájmových skupin v neprospěch
akcionářů HPH.

