Pokračuje ignorování a nerespektování pravomocného rozsudku Vrchního
soudu v Praze nad V. Koženým a B. Vostrým dalšími likvidátory ?
- a to přes řadu upozornění
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 pokračuje.
Další likvidátoří JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko ocenili v účetnitví HPH pohledávky za
pravomocně odsouzenými 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 zřejmě největší podvod v účetnictví HPH a klamání akcionářů HPH. Částka,
včetně úroků, nezavedená podvodně dalšími likvidátory do účetnictví HPH dosahuje téměř 20
miliard Kč.
Šokující terapií (výměna zaknihovaných akcií na listinné) se má odvést pozornost akcionářů.
Odsouzenými zločinci B.Vostrým a V.Koženým docházelo a do současné doby dochází
k četným převodům majetku HPH s využíváním třetích osob a „bílých koní“ (často jen
papírově). Pokračuje snaha o legalizaci výnosů z trestné činnosti v nové podobě a v nových
formách. Probíhají blíže nespecifikované převody majetku HPH skrytě prováděné
odsouzenými a jejich spolupracovníky.
Zřejmě se dále upevňují, za zády akcionářů, protiprávní snahy „dvojičky“ Ing. Vlastimila
Jiříka a JUDr. Dagmar Mixové, která se již dříve znala. Má se zapomenout na náročné
dokazování a šetření v trestním řízení proti V. Koženému a B. Vostrému, které do
konečného pravomocného rozsudku trvalo 12 let. Tomu bránili nejen dnes pravomocně
odsouzení, ale převody majetku ve spolupráci s nimi např. Ing. T. Ševčík. Má se tvrdit, že za
tuto dobu nebylo nic vykonáno. Opak je pravdou a další likvidátoři o této náročné práci
k tomu mají dostatek důkazů. Přesto účelově dezinformují akcionáře. Odvádějí pozornost od
hlavních problémů.
Jak bylo poukázáno další likvidátoři JUDr. Dagmar Mixová a Tomko a partneři, v.o.s.
přivedli společnost HPH, věřitele a akcionáře do slepé uličky a pokračují s tanečky bez
reálných východisek. 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.
Doposud žádný majetek nevymohli. Dříve dobře nastavená řízení k vymáhání majetku
zastavili. Nařízená soudní jednání k vymáhání majetku se snaží stále odročovat a
komplikovat.

