Stav likvidace
O likvidaci společnosti HPH se dá říci s určitostí jen to, že akcionářům nepřinesla ani po 15 letech nic.
Popis současného stavu společnosti:
Společnost nemá od valné hromady za rok 2009, která se konala 14.1.2011, schválenou žádnou
účetní závěrku.
Společnost nemá zákonný audit účetních závěrek od roku 2010.
Likvidátor neumožňuje kontrolnímu orgánu společnosti (DR) nahlížet do účetnictví společnosti.
Likvidátor odmítá podepsat smlouvu s auditorem, kterého mu určil nejvyšší orgán společnosti (valná
hromada) a tím neumožňuje audity účetních závěrek společnosti.
Likvidátor nehradí náklady, spojené se svoláním organizací valných hromad a tím znemožňuje
akcionářům, aby vykonávali svá akcionářská práva.
Všechny VH společnosti jsou napadené.
Likvidátor zpochybňuje platnost volby členů orgánů společnosti.
Likvidátor se odvolal proti usnesení soudu, které jmenovalo soudního znalce pro ocenění společnosti.
Jak k tomu došlo:
Na jedné straně je zde likvidátor, který vede likvidaci fakticky 10 let, jeho hmatatelným výsledkem je
odsouzení pana Koženého a Vostrého a exekuce jejich majetku. Nic z toho ovšem akcionářům peníze
nepřineslo a likvidace běží dál bez časového plánu, bez spolupráce s orgány společnosti, bez reálné
vize ukončení likvidace a vyplacení zůstatku akcionářům. Mluvíme zde o procesu likvidace, který má
roční náklady kolem 10 milionů korun českých.
Na druhé straně jsou tu akcionáři, kterým není jejich majetek lhostejný. Chtějí vědět, jak se
s majetkem hospodaří, jak si likvidátor vede v soudních sporech, jaké jsou možnosti ukončení
likvidace a vyplacení zůstatku. Akcionáři volí na VH své zástupce do představenstva a dozorčí rady. Ta
má ze zákona roli kontrolního orgánu společnosti s právem nahlížení do účetnictví společnosti, ale od
poloviny roku 2012 likvidátor odmítá dozorčí radě předložit účetnictví k zákonné kontrole. O své práci
potom členové volených orgánů referují na VH.
V tuto chvíli neznají akcionáři ani reálnou hodnotu společnosti, ani stav likvidace.
Je na místě zmínit, že akcionáři HPH jsou v dnešní době i kyperské společnosti, vlastněné panem
Koženým nebo osobami jemu blízkými, což celou likvidaci hodně komplikuje. V současné době, kdy je
převod akcií zakázán, je ale poměrně jasné, kdo je kdo. Práva kyperských společností jsou různými
způsoby blokována, ale nikoli likvidátorem. I díky těmto blokacím byli vyplaceni z Trustu všichni
akcionáři (kteří si o výplatu požádali), kromě kyperských společností. Nutno podotknout, že výplatu
z Trustu neorganizuje likvidátor, ten považuje Trusty a výplatu z nich za nelegální.

