Na Kypru zatím stále žádné rozhodnutí
(15. 09. 2015) Z informací, které OSMA získala, je zcela zřejmé, že na Kypru u Okresního soudu v
Nikósii v soudních řízeních kolem trustu č. 1 a trustu č. 2 a také v odvolání soudem jmenovaného
nuceného správce, nedošlo v tomto roce k žádnému zásadnímu rozhodnutí. Spíše jen k vydávání
nových soudních pokynů a určování dalších termínů.
Soudní řízení Frabran Holdings proti Daventree Trustees, ve kterém Daventree Trustees žádá
odvolání nuceného správce, proběhlo 11. a 18. března 2015, kdy soud vyslechl vyjádření obou stran a
vyhradil si právo na neurčený čas pro vynesení rozsudku. S datem vynesení rozsudku budou
zúčastněné strany soudem vyrozuměny.
Pokud jde o žádost společnosti HPH Cayman, jejímiž řediteli jsou bývalý estébák Oliva a vysloužilý
vnitrák Malhocký, o vstup do řízení, bylo soudem projednání této žádosti stanoveno na 1. července
2015. Jednání však bylo posléze odročeno na 16. listopad 2015. Tady ovšem dochází k jisté kolizi
informací. Již nějaký čas likvidátor Častorál stereotypně proklamuje ve svých výročních zprávách, že
pokud jde o rozhodnutí, která učinila společnost HPH Cayman, tak „řešení tohoto případu na podnět
likvidátora s HPH Cayman pokračuje ve zkráceném řízení na Kypru“. Viz výroční zpráva HPH za rok
2014 str. 13. Napadá otázka – sdělil vůbec likvidátor soudu v Nikósii, že musí pracovat ve zkráceném
řízení? Nezapomněl, jako se mu to stalo s propadnutím čtvrtmilionového přeplatku na dani? Nebo že
by si kyperský soud dovolil ignorovat likvidátorovy pokyny? Asi proto není v likvidátorově výroční
zprávě žádná zmínka o stavu těchto soudních řízení, jen opětné omílání, co všechno HPH Cayman
údajně rozhodl, samozřejmě s rozhodujícím přispěním likvidátora Častorála.
Trust č. 1 podal žádost o vydání soudních pokynů v souvislosti se správou a řízením trustu č. 1.
Stejnou žádost, týkající své správy a řízení podal i trust č. 2. Jednání o těchto žádostech pak před
soudem proběhlo 27. února 2015 a soud shledal rozumným řízení o obou žádostech spojit a změnil
datum pro vydání soudních pokynů na 30. března 2015. Při tomto jednání soud rozhodl o povolení
projednat obě žádosti společně a stanovil k tomu termín 21. září 2015.
Tyto informace doplňuje skutečnost, že nucený správce pan Demitris Ioannides vyhotovil zprávu,
týkající se trustu č. 1 a č. 2 za období od 31. 7. do 31. 8. 2015 a 31. srpna 2015 ji rozeslal příslušným
stranám, včetně Daventree Resources.
V souvislosti s absencí informací o dění na Kypru jistě nebude na škodu několik slov z Prahy ještě
k valné hromadě za rok 2014. V záležitosti zatím nepochopitelné nepřítomnosti likvidátora na této
valné hromadě, se na něj představenstvo společnosti obrátilo se žádostí o vysvětlení. Především pro
akcionáře, které likvidátorovo ignorování valné hromady a jich samotných nanejvýš pobouřilo. O
čemž byl likvidátor jistě jedním z přítomných akcionářů přičinlivě informován.

