Věc: odvolání valné hromady s datem konání 12. července 2018
Představenstvo společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, Uhelný trh
414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1040, IČO 44269595 (dále jen „Společnost“)
tímto podle § 410 zákona č. 90/2012, zákona o obchodních korporacích odvolává valnou
hromadu Společnosti s datem konání 12. července 2018 od 9,00 hod. v prostorách
hotelu Olšanka, Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ: 130 00.
Představenstvo sděluje, že odvolání valné hromady je učiněno z důvodu, že na pozvánce na
odvolanou valnou hromadu byly uvedeny údaje z účetní závěrky, které byly následně
korigovány dle požadavků auditora. V rámci procesu auditu účetní závěrky totiž došlo na
doporučení auditorů ještě k několika úpravám v rámci konečné účetní závěrky. Jedná se
především o vytvoření 100 % opravných položek k poskytnutým zálohám v minulosti (229 tis.
Kč) a dotvoření do 100 % opravných položek k pohledávkám z obchodních vztahů
z minulosti (49 tis. Kč). Dále pak došlo k doúčtování několika položek v řádu tisíců korun,
které se podařilo dohledat na základě konfirmací od FU, ČSSZ apod. (celkem 22 tis. Kč).
Tyto opravy měly vliv na vykázaný hospodářský výsledek v celkové výši 300 tis. Kč. Další
opravou, která neměla již vliv na vykázaný hospodářský výsledek, ale ovlivnila výši vlastního
kapitálu, byl zápočet závazku vůči právní kanceláři na Kypru oproti poskytnuté záloze, kterou
se podařilo ztotožnit. V tomto případě se jednalo o cca 2 mil. Kč. Jednalo se o změny, které
neovlivňují zásadně výsledek hospodaření Společnosti, nicméně i tyto mohou zavdat
pochybnosti o možném zkrácení práva akcionáře na seznámení se s účetní závěrkou
v souladu s požadavky ZOK. Představenstvo Společnosti si je vědomo obtíží, které tímto
krokem způsobuje akcionářům, a za tyto obtíže se omlouvá. S ohledem na vysokou
pravděpodobnost přezkoumávání odvolané valné hromady soudním řízením je však odvolání
valné hromady racionálním rozhodnutím. Představenstvo upozorňuje akcionáře, že valná
hromada se stejným pořadem jednání bude svolávána na počátek měsíce září 2018.
Představenstvo sděluje, že má zájem odvrátit insolvenční řízení ve Společnosti. V případě
insolvence totiž nelze očekávat významné uspokojení akcionářů. Je zjevné, že pro případ
insolvenčního řízení mají rozhodující vliv na chod společnosti věřitelé Společnosti, dochází
k rychlému zpeněžení aktiv a zániku Společnosti. Takové řešení není v zájmu akcionářů, je
jistě v zájmu určitých skupin, které mají zájem na definitivním ukončení „kauzy“ Harvardský
průmyslový holding. Představenstvo se však snaží najít cestu a získat čas pro dokončení
aktivit, jejichž cílem je navrácení aktiv do majetku Společnosti. Proto bude představenstvo
Společnosti předkládat opětovně návrh na získání financování Společnosti.

