Častorál poslal HPH do insolvence a požaduje 6 milionů!!!
(02. 11. 2016) Podle informací, které OSMA získala, podal likvidátor Častorál právě dnes na Dušičky
insolvenční návrh na společnost HPH a dokonce přihlásil hned svou vlastní pohledávku ve výši šesti
milionů korun. Nebetyčná drzost našeho přímo zázračného univerzitního profesora ekonomie, bez
sebemenšího ekonomického vzdělání, je vskutku neuvěřitelná. Takže lze zcela jistě očekávat, že další
Gottwaldovi, Stalinovi a Brežněvovi harvardští pohrobci budou Častorálova příkladu hbitě následovat.
Takže po 16 letech bolševicky dokázal splnit, k čemu byl patrně určen – dovést likvidaci společnosti
HPH do totálního konce. To nejzajímavější ovšem akcionáře společnosti ještě čeká – co se stane
s harvardským, údajně zrekonstruovaným, účetnictvím, které vůbec zrekonstruováno nebylo,
přestože Častorálova paní družka za fingovanou rekonstrukci inkasovala téměř tři miliony. Pokud by
harvardské účetnictví Častorál předal případnému konkurznímu správci, pak by se jistě musela řešit
otázka, kam Vaberg s Častorálem ukryli zisky ze zpeněžování Vostrého majetku na Slovensku.
Těch kostlivců a zakopaných psů má Častorál v účetnictví HPH tolik, že by bylo pro tak
renomovaného profesora ekonomie pod důstojnost natolik vzácné účetní dokumenty dát někomu
cizímu do rukou. Proto můžeme zřejmě jen tipovat, zda harvardské účetnictví nebude třeba
ukradeno, případně někde zapomenuto. Nebo možná nějakou nešťastnou náhodou shoří, což by bylo
určitě nejbezpečnější.
Nesporně se na jisté zajímavé věci můžeme těšit. Na něco ovšem náš neuvěřitelný břídil zapomněl.
Nesvolal tiskovou konferenci, na které by podání insolvenčního návrhu oznámil s tím, že k tomu byl
dohnán podvratnou činností orgánů společnosti, především zlotřilých předsedů těch orgánů Staňka a
Sedláčka. A že dokonce jejich záludnost šla tak daleko, když coby zákonů dbalý likvidátor, byl nucen
insolvenci navrhnout právě v situaci, kdy měl přebírat miliony a miliony z Aspenu, z Č. Budějovic,
z kyperských trustů a kdy Kožený s Vostrým kapitulovali a už bylo dohodnuto vyrovnání za škody,
které HPH způsobili. K detailům Častorálova insolvenčního návrhu se samozřejmě OSMA vrátí.

