Co přinese první kolo úpisu?
(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci,
kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící
insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak
pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
Cílem úpisu je získat finanční prostředky, které jsou nutné k pokračování likvidace, neboť v HPH díky
profesorskému pojetí likvidace Častorálem nezůstala v HPH ani koruna. V čemž byli našemu
„prvnímu“ likvidátorovi nápomocni první dva auditoři v letech 2004 až 2011 a k tomu ještě další dva
vysloužilí vnitráci. I bývalá estébácká ruka si do těch harvardských zbytků s chutí sáhla. Přestože
dlouhá léta dražební firma Vaberg přebírala a zpeněžovala harvardský majetek na Slovensku a
přinášela do společnosti HPH desítky milionů korun. Alespoň tak to Častorál tvrdil a když měl do
soudního řízení v New Yorku o Aspen zaplatit 660 tisíc dolarů, tak paní soudkyni sděloval, že takovou
sumu platit nemůže, protože na účtu HPH je všeho všudy dvacet tisíc.
K tomu nutno přičíst i pozoruhodného archiváře Severu, který skartoval třetinu harvardských
dokumentů, jak sdělil - prý na pokyn Častorála. Což ovšem „první likvidátor“, podle očekávání
jednoznačně popřel. Nakonec nad tím bohulibým Častorálovým konáním zůstala záhada – kdo tu
skartaci, která zřejmě měla zakrýt, co se zakrýt ještě dalo, má na svědomí.
Pravidla prvního kola úpisu, který bude od 9. listopadu probíhat v Praze, jsou podrobně zveřejněna
na internetových stránkách představenstva www.hphas.cz v části Úpis. Mimopražským akcionářům,
kteří poskytli své plné moci pro zastupování na valných hromadách HPH je třeba zdůraznit, že pokud
nepřijedou provést úpis osobně do Prahy, musí někomu poskytnout svou plnou moc, týkající se
úpisu. Plná moc k zastupování na valných hromadách nestačí. Při upsání pak budou vydávány listinné
akcie.
Akcionáři, kteří nebudou chtít akcie upisovat, mohou právo na úpis svých akcií prodat. Dokonce
takovou nabídku na svých internetových stránkách již zveřejnil akcionář Kaňovský ve vskutku velice
zajímavé podobě. Zájemcům o jím nabízenou koupi úpisu sděluje: kupující bere na vědomí, že cena
za postoupení práva je nevratná i v případě, že společnost zvýšení základního kapitálu neprovede,
tedy nové akcie nevydá, nebo zvýšení kapitálu provede, ale příslušné usnesení valné hromady soud
zruší. Což doplňuje sdělením, že žaloby na zneplatnění všech usnesení valné hromady byly již podány
a nebudou staženy ani v případě uzavření dohody o postoupení práva.
Je to vskutku skvělý obchod. Ať z toho obchodu vůbec nic nebude, tak Kaňovský peníze vracet
nebude, třebaže k uskutečnění výpisu vybízí. Těmi žalobci valné hromady jsou Koženého společnosti
Harvard Group a Victoria Security Printing a třetím subjektem je sám akcionář Kaňovský. Na internetu
sice nabízí odkup práv na úpis, ale svou žalobou dělá zase, co může, aby úpis nevyšel a Harvard spadl
do insolvence. Je asi na místě, že Častorál již tu insolvenci navrhoval třikrát. Teď se do toho pustil
Kaňovský, dal se do holportu s Koženým, dokonce se stal i jeho mluvčím, když za jeho společnosti
Harvard Group a VSP slibuje, že své žaloby nestáhnou. Celá tato Kaňovského rošáda připomíná
Častorála, jak si od Koženého půjčoval půldruhého milionu.
Nu uvidíme, jak se akcionáři HPH postaví ke snaze zachránit co největší díl ukradeného majetku, na
který Častorál při svém drancování nedokázal dosáhnout. A ještě doplnění – druhé kolo úpisu
harvardských akcií by mělo začít v první polovině ledna 2019.

