OZNÁMENÍ NÁVRHU AKCIONÁŘE K ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADĚ SVOLANÉ NA DEN 8.
BŘEZNA 2018
A STANOVISKO PŘEDSTAVENSTVA

Představenstvo společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, se sídlem
Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1040, IČ 44269595 (dále jen „Společnost“)
tímto v souladu s ustanovením § 361 a násl. oznamuje akcionářům Společnosti podstatu
návrhu k valné hromadě řádné valné hromady svolané představenstvem na den 8. března
v 9:00 do sídla Společnosti a své stanovisko k němu.
I. Návrh akcionáře
Návrh podal akcionář RNDr. Petr Kaňovský, který dále zastupuje 87 akcionářů Společnosti a
navrhuje projednání zprávy likvidátorů, představenstva a dozorčí rady o jejich činnosti,
projednání pohledávek a závazků společnosti či informování o průběhu soudních sporů,
Celý návrh akcionáře je uveřejněn na webových stránkách Společnosti na adrese
http://www.hphas.cz.

II. Stanovisko představenstva
Představenstvo uvádí, že žádost RNDr. Kaňovského byla zkompletována o příslušné plné
moci dne 1.2.2018, tedy v okamžiku, kdy již byla svolána řádná valná hromada Společnosti na
den 8.3.2018. Představenstvo sděluje akcionářům, že má za to, že návrh akcionáře RNDr.
Petra Kaňovského, resp. akcionářů tímto akcionářem zastoupených, je obsažen v bodě ad 3)
valné hromady svolané na 8.3.2018, tedy: Informace o průběhu likvidace a hospodaření
společnosti, vyjádření orgánů společnosti. Jak vyplývá z odůvodnění tohoto bodu, k tomuto
bodu programu není navrhováno usnesení s tím, že na valné hromadě bude přednesena
informace o aktuálním ekonomickém stavu Společnosti, stavu společností ovládaných
Společností, budou poskytnuty informace o pravděpodobné škodě, která byla způsobena
Společnosti postupem likvidátora doc. Ing. Zdeňka Častorála, DrSc., informace o poskytnutých
finančních prostředcích na odvrácení insolvenčního řízení ve Společnosti a zajištění průběhu
likvidace jakož i informace o soudních sporech či o stavu pozastavení obchodování s akciemi
Společnosti na mnohostranném trhu RM systém. K tomu bude poskytnuto i vyjádření
představenstva a dozorčí rady Společnosti.
Přesto, že návrh RNDr. Kaňovského plně koresponduje s bodem ad) 3 valné hromady, bylo
představenstvo dotázáno, jak bylo s návrhem RNDr. Kaňovského naloženo. Proto
představenstvo tento návrh zveřejňuje a poskytlo k němu uvedené vysvětlení.
V Praze, dne 6. března 2018

