Velké pokušení se realizuje ?
za Ignorování a nerespektování vykonatelného rozsudku Vrchního soudu v Praze nad
pravomocně odsouzenými V. Koženým a B. Vostrým
Bylo zveřejněno „velké pokušení“ zřejmě s podporou dalších likvidátorů JUDr. Dagmar
Mixové a Ing. Mariána Tomka ovládnout to, co ještě zbylo z majetku HPH a to za každou
cenu. Cena se asi může řídit dohodou s pravomocně odsouzenými zločinci V. Koženým a B.
Vostrým a jejich spolupracovníky.
Jak se na tom zřejmě podílí další likvidítoři JUDr. D. Mixová a Ing. M. Tomko:
 Ignorování a nerespektování pravomocného rozsudku Vrchního soudu v Praze nad V.
Koženým a B. Vostrým (6 To 52/2011).
 Nevymáhání náhrady škody s jejím úročením do doby splatnosti určené pravomocným
Rozsudkem Vrchního soudu v Praze z 17.10.2012 nad V. Koženým a B. Vostrým.
 Ignorování a nerespektování Usnesení Policie ČR z 3.10.2017 a státního zástupce
Vrchního státního zastupitelství v Praze z 7.11.2017 k zpronevěře T. Ševčíkem.
 Ocenění v účetnitví HPH pohledávky za V. Koženým a B. Vostrým nulou.
 Zatajování a neposkytování informací o krocích v převzatých soudních spisech.
 Zatajování a neposkytování informací o krocích a o účtech v rozsáhlém vyvedeném
majetku do tzv. Trustů.
 Uzavírání nevýhodných smluv o úvěru majetkově zavazující společnost HPH.
 Narušování kyperských řízení (v závěrečném stádiu) k návratu majetku do HPH.
 Nereagování na výzvu k ukončení spolupráce s paní JUDr. Evelynou Lojdovou.
 Zakrývání škod vyvedením majetku na Kypr a nečinnost v jejich vymáhání. Odkládání
vymáhání majetku.
 Nakládání s účty a finančními prostředky s vyloučením 1. likvidátora.
 Porušování § 156 zákona č. 89/2012 Sb. svých povinností dalšími likvidátory.
 Nedůvodné přeměny zaknihovaných akcií HPH na listinné akcie a nehorázné plýtvání
s prostředky HPH.
Jak bylo poukázáno, další likvidátoři JUDr. Dagmar Mixová a Tomko a partneři, v.o.s.
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.

