Protinávrh akcionáře k bodu 8 programu valné hromady
společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci
konané dne 11.6.2021
Připojení se k protestu akcionářů Licehamra a Franka
Žádost o vysvětlení

Akcionář RNDr. Petr Kaňovský, narozený 28.12.1976, bytem Slunečná 6, 634 00
Brno
podává tímto protinávrh k bodu 8 programu jednání valné hromady společnosti
Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci, IČO: 44269595, se sídlem Uhelný
trh 414/9, 110 00 Praha 1 (dále také jen „Společnost“) konané dne 11.06.2021
a navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení:
Valná hromada pověřuje představenstvo a likvidátory Společnosti k přípravě
kroků k zajištění dlouhodobé finanční stability Společnosti, s cílem zajistit
dostatek prostředků na celou dobu likvidace Společnosti, a k předložení
takového plánu na nejbližší valné hromadě Společnosti.
Odůvodnění:
Návrh akcionáře Jiříka, který byl zařazen jako bod 8 programu jednání valné
hromady, je nedostatečný, když tímto postupem by Společnost získala na
financování likvidace od akcionářů pouze částku 25 milionů Kč, přičemž však
z účetní závěrky za rok 2020 je zřejmé, že vlastní kapitál je záporný v rozsahu více
než 30 milionů Kč. Po provedení nákladného úpisu (dle návrhu akcionáře Jiříka) tak
stále zůstane výrazně záporný vlastní kapitál a Společnost bude muset platit nadále i
vysoké úroky, když není důvod, proč by se Společnost měla omezovat na limit 25
milionů Kč. Navíc je třeba zmínit, že navyšování základního kapitálu v limitu 25
milionů Kč je opakované, přitom však opakované navyšování jen o 25 milionů Kč
může být obcházením regulace ze strany ČNB.
Je přitom nepřijatelné, že likvidátoři Společnosti nepřinášejí žádné vlastní návrhy
zajištění financování Společnosti a nepředkládají ani rámcové odhady nákladů
likvidace v dalších letech a odpovědnost přenáší na akcionáře Společnosti. Jejich
angažmá Společnosti tedy zjevně nijak neprospívá.
Již na první pohled je evidentní, že řešení navrhované akcionářem Jiříkem nemá
žádný potenciál zajistit dlouhodobou finanční stabilitu Společnosti a neodvrátí ani
riziko insolvence.
V této souvislosti je přitom rovněž vhodné nahlédnout i to, že úvěr je Společnosti
poskytnutý od společnosti EuroHost, s.r.o., která sama má dlouhodobě záporný
vlastní kapitál, a navíc po mnoho let neplní povinnosti zakládat dokumenty do sbírky
listin obchodního rejstříku, takže hrozí kdykoliv její zrušení s likvidací, či dokonce
insolvence, což by následně vyvolalo zesplatnění úvěru a pravděpodobně

nevyhnutelnou insolvenci Společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. –
v likvidaci.
Podepsaný akcionář tímto žádá o zveřejnění tohoto protinávrhu na internetových
stránkách Společnosti (hphas.cz) ještě před konáním valné hromady a o předložení
k hlasování na valné hromadě.
Podepsaný akcionář se tímto zároveň připojuje ke všem důvodům uvedeným v
protestu akcionářů Ing. Jaroslava Licehamra a Mgr. Ing. Miroslava Franka ze dne
31.5.2021.
Ke zprávě likvidátorů o činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020
(bod 3 programu jednání valné hromady Společnosti) ze dne 30.4.2021 tímto
podepsaný akcionář vznáší dotaz a žádá o vysvětlení,
- proč doposud ještě stále nedošlo k prodeji nevyzvednutých akcií Společnosti,
když lze přitom předpokládat, že přinejmenším část prostředků z prodeje by
nebyla vyzvednuta, což by též zlepšilo finanční situaci Společnosti?
- Pokud se zmiňuje odmítnutý návrh dohody s Dr. Chvatíkovou, tak je otázkou,
jestli je jednáno o jiných podmínkách a samozřejmě i to, jaký je záměr
společnosti ve věci výplaty dosud nevyplacených podílníků trustů?

V Brně, dne 9. 6. 2021

…………………………………….
RNDr. Petr Kaňovský

