Kdo si objednal dražbu harvardských akcií?
(06. 06. 2016) Zrušení předběžného opatření, kterým byly blokovány převody akcií HPH, již přináší své
ovoce i maximální uspokojení V. Koženému a také skupině akcionářů, které zastupuje P. Kaňovský.
Vždyť přece tito akcionáři netoužili po ničem jiném, než aby předběžné opatření bylo co nejdříve
zrušeno, neboť neprahli po ničem jiném, než aby mohli akcie HPH nakupovat a prodávat.
Přitom je nezajímalo, jak to vypadá s likvidačním zůstatkem, kdy a zda se vůbec bude vyplácet.
Alespoň tak to ve svých zveřejňovaných naléhavých apelech P. Kaňovský líčil. Nebo již snad pochopili,
že pokud bude Častorál likvidátorem, tak se žádného likvidačního zůstatku nedočkají?
V nedávných dnech se na člena představenstva HPH obrátila brněnská společnost CYRRUS Corporate
Finance a. s. s žádostí o poskytnutí informací, potřebných k ocenění akcií HPH. Harvardské akcie mají
být předmětem veřejné dražby a to v rozsahu, v jakém jsou dostupné. Tato společnost byla požádána
o přípravu a provedení dražby, a proto potřebuje zajistit ocenění akcií HPH. Ke kvalifikovanému
ocenění je samozřejmě nutné znát aktiva společnosti i jejich hodnoty, závazky HPH a odhad dalších
nákladů nekonečné likvidace.
Vzhledem k naprosto protiprávnímu stavu společnosti, do kterého HPH přivedl likvidátor Častorál,
když již dlouhá léta ukrývá účetnictví před dozorčí radou i řádným auditorem a vlastně tak zavedl
novátorský institut anonymního účetnictví, nemohla být odpověď pro CYRRUS jiná, než aby se tato
společnost obrátila na likvidátora Častorála. Tady ovšem s největší pravděpodobností připravovaná
dražba narazí na tvrdé úskalí. Tolik let skrývat účetnictví, přitom tak obětavě ve prospěch akcionářů
porušovat zákony, a pojednou aby ten svůj účetnický skvost Častorál dal k dispozici pro kvalifikované
ocenění?! A ještě k tomu nějakému neznámému znalci!
Nicméně OSMA cítí povinnost informaci o připravované dražbě akcií HPH zveřejnit, především pro
akcionáře, zastupované P. Kaňovským. Vždyť právě jejich intenzivní volání po obnovení obchodování
s akciemi HPH nesporně přispělo ke zrušení předběžného opatření a dnes tato jejich aktivita je jistě
naplňuje patřičným sebeuspokojením. Komu čest, tomu čest. Jistě jsou již také svým zástupcem
Kaňovským seznámeni s Častorálovými „jinými cestami, jak blokovat vybrané akcionáře“. Nebo že by
ty svoje cesty Častorál ani Kaňovskému neprozradil?
Nad osudem dražby zůstává zřejmě jediná pochybnost – kdo má takový zájem o dražení harvardských
akcií? Což je otázka, která likvidátora Častorála napadne okamžitě a v explozi jasnozřivosti se v jeho
břitké neomylné mysli zrodí poznání: taková dražba je závažným útokem na likvidaci, na moji
likvidátorskou čest a patnáctiletou neúnavnou práci, kterou jsem vlastní jmění společnosti z ničeho
znásobil na fiktivních 26 miliard.
A hned je vše jasné – stojí za tím zlotřilí přeběhlíci Staněk a Sedláček, kteří roky a roky vyváděli z HPH
Častorálovi přímo pod rukama jím pilně shromažďovaný ukradený majetek, prali špinavé peníze a
realizovali je ve prospěch Častorálových otců zakladatelů Koženého a Vostrého. Takže nikoliv
Častorál, ale ti dva zaprodanci Staněk se Sedláčkem přivedli společnost na mizinu. Co všechno ještě
Častorál neodhalí nad zrušením jednoho předběžného opatření.

