V New Yorku došlo k dohodě o odložení
(17. 03. 2016) Newyorskému Supreme Court doručil Častorálův americký právní zástupce S. Sorensen
čtyřbodové „Ujednání o odročení“, datované 16. 3. 2016, na kterém se dohodli s M. Careyem,
právním zástupcem Koženého.
Soudu sdělují, že se dohodli na následujícím:
1. Projednání Koženého návrhu na zamítnutí žaloby, které soudkyně E. Coinová určila na středu
23. 3. 2016, se odkládá na středu 6. dubna 2016.
2. Písemné vyjádření HPH k návrhu V. Koženého z 26. 2. 2016 na zamítnutí žaloby bude soudu
doručeno do 23. 3. 2016. Kožený své následné stanovisko k vyjádření HPH doručí soudu do 5.
4. 2016
3. Ujednání o odročení může vstoupit v platnost a bude protistranami považováno za originál.
4. Po podepsání oběma stranami bude toto Ujednání založeno do spisu.
Na internetové diskuzi se již objevila informace, že k tomuto Ujednání o odložení soud uvedl, že se
protistrany pokoušejí najít mimosoudní dohodu, což prý obě strany potvrdily. Jde nesporně zatím o
pouhou spekulaci, neboť nic takového v soudním spisu není založeno. K tomu autor spekulace ještě
uvedl, že když se Častorál s Koženým dohodnou 50 na 50, tak by společnost HPH, tedy likvidátor
Častorál získal 10 milionů dolarů, tedy zhruba čtvrt miliardy. Nicméně není to spekulace zase příliš od
věci. V situaci, kdy je Harvard na mizině, je Častorálovi každá koruna dobrá, natož čtvrt miliardy.
V elitním týmu Častorálových expertů by zavládla bezstarostná spokojenost a sám Častorál by byl
nepochybně rovněž na výsost spokojen. Vždyť dosud stačilo 150 milionů na deset zcela
bezvýsledných let a tady by bylo ještě o 100 milionů navíc. Kdo by na Častorálově místě takovou
dohodu nebral! Se spokojeností akcionářů by to bylo ovšem podstatně horší. Z té čtvrt miliardy by
v likvidačním zůstatku připadlo na akcii 15 korun, což by při vyplácení nestačilo ani na porto. Takže
výplata ze zisku za Aspen, tolik některými akcionáři vyvolávána, by se rozplynula, jako všechny sliby
rozdávané Častorálem do všech stran. Ovšem OSMA znovu upozorňuje, jde jen o pustou spekulaci,
nic víc.
Jisté indicie však pro takovou spekulaci nesporně jsou. Kožený již přece není pro Častorála
pravomocně odsouzeným zločincem, který rozkradl harvardský majetek, ale otcem zakladatelem
společnosti HPH. Zatím žádný náznak, že by Častorál začal na Koženém vymáhat způsobenou škodu
přes deset miliard korun, k jejíž náhradě byl v Praze odsouzen. Navíc Častorál velice ochotně
přispěchal, aby přičinlivě podpořil Koženého žalobu na zrušení předběžného opatření, které
znemožňuje převody harvardských akcií a chrání tak akcionáře před možnými Koženého záměry.
Nelze přehlédnout, že Častorál také přestal se svým blábolením, že K. Staněk s J. Sedláčkem vyvádějí
z HPH majetek, perou ho a legalizují ve prospěch pravomocně odsouzených zločinců Koženého a
Vostrého. Nicméně po 23. březnu 2016 budeme jistě vědět víc.

