Soud v Nicosii a dražba akcií HPH
(10. 06. 2016) Kyperský soud v Nicosii drží své slovo a po konstatování, že záležitosti kolem trustů jsou
již značně letité, rozhodl, že je nutné projednávání věcí zrychlit. A tak po zrušení slyšení pro
onemocnění právníka společnosti HPH Cayman, taková je informace kyperských právníků, má další
jednání proběhnout 22. června 2016.
Na Častorálově internetové Oficiální prezentaci se však lze dočíst, že minulé slyšení „bylo zrušeno a
to opět z účelového důvodu údajné překážky na straně protistrany…“ Když pomineme přímo
křišťálově čistou a tak lahodnou policajtskou češtinu, je to sdělení v již klasickém častorálovském
stylu. Nějaký důvod pro žádost o zrušení slyšení musel být soudu sdělen. Proč jej tedy Častorál skrývá
pod „údajnou překážku na straně protistrany“ a neřekne, jaká to byla údajná překážka? V tomto
slyšení by se měla projednávat žaloba HPH Cayman na odvolání nuceného správce trustů a
protektora. Téměř vzápětí dojde k jednání o žalobě Koženého kyperských společností, které se
domáhají vyplacení trustového podílu.
Téměř se zdá, že si Častorál opět popletl kdo je kdo a snad dokonce začal považovat HPH Cayman
s řediteli Olivou a Malhockým za protistranu. Že by snad došlo k rozkolu, nebo jej Častorál jasnozřivě
předvídá? Což se může stát, zvláště když finanční prostředky mizí a mizí. V současnosti lze těžko
odhadnout, kde asi Častorál bere finance na pokračování té jeho úžasné likvidace.
V září u soudu v New Yorku Častorál přece oznámil, že „podle mých nejlepších odhadů by se prodej
pohledávek mohl uskutečnit dříve, než do šesti měsíců“. A doložil, že má v kase pouhých 480 tisíc
korun. Tady ovšem Častorálova proslulá jasnozřivost totálně selhala. Od té doby uplynulo osm
měsíců a o pohledávky žádný zájem. Že by již Častorálova likvidace „jela“ na dluh? Na svých stránkách
se Častorál dokonce přiznává, jak věří, že „rozsáhlé vyvedení majetku do podvodných trustů nebude
protistranou blokováno a finanční prostředky se vrátí do HPH“. Nu uvidíme, co 22. červen t. r.
v Nikósii přinese…
Ještě k připravované dražbě harvardských akcií několik podrobností. Nepůjde o dražbu jen akcií HPH,
ale o „balík“ asi sedmi společností, který má být nabídnut za 13 tisíc korun. Důvodem této aukce je
zřejmě likvidace nějaké společnosti. V tomto balíku je také 1 500 akcií HPH, ovšem s jejich oceněním
to nebude jednoduché. Těžko totiž likvidátor Častorál dal znalci k dispozici účetnictví HPH, takže se
znalec musel spokojit s tím, co vyčetl z poslední harvardské závěrky za rok 2014. Nezbylo mu tedy nic
jiného, než stanovit cenu jedné akcie HPH v rozsahu 1 Kč až 1 500 Kč, když vzal v úvahu Častorálem
deklarovaných fiktivních téměř 26 miliard. A pak ať se děje vůle boží a neviditelné ruky trhu. Takže
akcionáři, kteří věřili, že by se z této dražby mohli dozvědět aktuální cenu jedné harvardské akcie, se
nedozvědí bohužel nic.

