Zpráva
dozorčí rady Harvardského průmyslového holdingu a.s. – v likvidaci
pro valnou hromadu společnosti konanou dne 11.6.2021
Dozorčí rada (dále jen „DR“) společnosti Harvardský průmyslový holding a.s. – v likvidaci (dále
jen „HPH“) pracovala od minulé valné hromady do současnosti ve složení předseda DR pan
Karel Staněk, členové DR pánové Jiří Punar a Tomáš Ševčík.
DR se v roce 2020 a v roce 2021 sešla na 10 nepravidelných jednáních a také na několika
společných jednáních s představenstvem a likvidátory. S ohledem na pandemickou situaci
s onemocněním COVID-19 a s ohledem na vládní nařízení se některá jednání uskutečnila bez
osobního setkání a Usnesení byla schvalována tzv. Per-Rollam.
Na jednáních byly řešeny aktuální problémy a situace ve společnosti. Podle informací, které
DR získala od likvidátorů a také ze Zpráv likvidátorů musí DR konstatovat, že spolupráce mezi
původním likvidátorem a 2 novými likvidátory byla zcela neuspokojivá a DR uvítala zprávu, že
likvidátor Častorál byl pravomocně (k 26.10.2020) zbaven své funkce ve společnosti. Soud také
konstatoval, že likvidátor Častorál od 4/2017 svou funkci nevykonával a závažně porušoval své
povinnosti. Tím dal soud de facto za pravdu tvrzením DR.
DR konstatuje, že vcelku uspokojivě (s ohledem na velký počet akcionářů) probíhá výměna
akcií společnosti, a to i přes problémy, které způsobila a způsobuje pandemie COVID-19. DR
uvítala také informace od PŘ, že i přes uplynutí zákonných lhůt bude výměna akcií probíhat
i nadále.
Jak DR konstatovala již ve své předchozí zprávě, DR věří, že představenstvo a likvidátoři JUDr.
Mixová a Tomko a partneři, v.o.s. dělají maximum pro získání majetku do společnosti.
DR na svém zasedání dne 9.6.2021 provedla kontrolu účetních dokladů spojených s účetní
závěrkou za rok 2020. Neshledala zde žádné nesrovnalosti a spolu s auditorem konstatuje, že
účetní závěrka předložená valné hromadě konané dne 11.6.2021 zobrazuje skutečný stav
majetku společnosti.
DR doporučuje valné hromadě, aby předloženou účetní závěrku za rok 2020 schválila.
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