Reakce na informace uveřejněné na stránkách oficiální prezentace likvidátora HPH
aneb Co se skrývá za objevnou informací o doméně HPH
1. K objevné informaci ohledně domény www.hphas.cz bych si dovolil poznamenat, že tuto
doménu schválila VH dne 23. 5. 2014 v rámci schvalování stanov jako oficiální doménu
společnosti v souladu s platnou právní úpravou. Už na této VH, které byl pan likvidátor
přítomen, jsem akcionáře informoval, že tuto doménu jsem založil a její provoz hradím
z vlastních prostředků. Navíc tato informace je veřejně dostupná každému, kdo jí na internetu
hledá. Nevím proto, proč se na stránkách oficiální prezentace likvidátora HPH objevuje tato
veřejně dostupná informace, jako senzační zjištění ve stylu bulvárních plátků. K založení
domény mne vedlo přesvědčení, že podle nové právní úpravy má společnost povinnost takovou
doménu mít a protože mi bylo panem likvidátorem sděleno, že on toto přesvědčení nesdílí a
náklady s provozem takové domény hradit nebude, nezbývá mi jiná možnost než provoz
domény, kterou schválila VH, společnosti zajišťovat ve vlastní režii. Nicméně na základě
požadavku pana likvidátora bude tato informace v rámci co největší informovanosti
návštěvníků stránek na stránkách explicitně uvedena.
2. K volbě mé osoby, jako člena představenstva bych ještě jednou uvedl, že za sebe mohu
prohlásit, že před mým zvolením jsem se neznal ani s panem Koženým, ani panem Vostrým,
ani panem Ševčíkem a dokonce ani s panem Staňkem nebo panem likvidátorem. S panem
Koženým ani panem Vostrým jsem nijak nekomunikoval ani do současnosti. Se svou nominací
jsem tehdy souhlasil po dohodě se skupinou českých a slovenských akcionářů zastupovaných
panem Jiříkem, kteří mne o to požádali s cílem pokusit se dosáhnout nějakého posunu ohledně
výplaty peněz akcionářům. Zvolen jsem byl na VH většinou 82,99%, takže i kdyby byly na VH
proti mé volbě panem likvidátorem zmiňované kyperské společnosti (byly tam čtyři a měli
8,64% hlasů) a jeho oblíbené „mrtvé duše“ (měli 1,52% hlasů), stejně bych byl zvolen
dostatečnou většinou. Navíc bylo v tomto hlasování celkem 12,24% hlasů neplatných, takže
nevím, z čeho pan likvidátor usuzuje, že pro mé zvolení hlasovali zrovna čtyři kyperské
společnosti a likvidátorovy oblíbené „mrtvé duše“ a vyvozuje z toho dalekosáhlé závěry.
3. Ohledně zkreslující prezentace či dokonce nepravdivosti informací, vztahujících se k
probíhající likvidaci jsem se dotazoval pana likvidátora na konkrétní případy při našem jednání
6. 5. 2015, ale žádné konkrétní případy, které bych mohl případně uvést na pravou míru, mi
sděleny nebyly. Rozhodně se však ohrazuji proti tvrzení, že jsou na stránkách podporovány
postupy, které odporují zákonu a obhajují činnost osob a společností podílejících se na
legalizaci výnosů z trestné činnosti.
4. Na závěr bych si ještě jménem představenstva dovolil prohlásit, že představenstvo je
připraveno spolupracovat na jakémkoliv zákonném způsobu vyřešení současného stavu
společnosti HPH, který povede k co nejrychlejší výplatě podílů akcionářů na majetku
společnosti.
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