Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel
(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní
valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla
k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
Jak se zdá odmítá tak plnit své zákonné povinnosti, vyplývající ze skutečnosti, že je
harvardským likvidátorem a ještě k tomu jmenovaný soudem. Častorálovo ignorování zákonů zřejmě
soudy vůbec nezajímá a je vskutku neuvěřitelné, co všechno v našem „právním“ státě této
pozoruhodné postavě prochází. Kdopak asi nad ním drží ochrannou ruku, to podezření je vskutku na
místě…
Takže došlo k očekávanému. Pochopitelně po totálním vyrabování společnosti HPH opět
zbaběle na valnou hromadu nepřišel. Ovšem nebyl sám, kdo s touto valnou hromadou měl těžko
překonatelné problémy. Akcionář Kaňovský, velký to bijec za práva harvardských akcionářů, se sice
dostavil, leč setrval jen do schválení změny stanov (druhý bod programu) a pak zmizel. Přitom tolik
volal po informacích a pro řádnou valnou hromadu před měsícem dokonce sestavil obsáhlý soupis
toho, co chtěl vědět. Že by ten enormní zájem, s jakým své otázky prosazoval, pojednou pominul? Je
ovšem fakt těžké, jen tak se postavit před akcionáře a vysvětloval koketování s Koženým…
Tentokrát akcionář Kaňovský upustil při schvalování stanov od divadýlka s odhlášenými
akciemi, kterými pak přece nemohl hlasovat, když je sám odhlásil, takže celé hlasování bylo podle
Kaňovského neplatné. Ovšem nebyl by to Kaňovský, kdyby tuto valnou hromadu přece jen opět
nepoznamenal. Ačkoliv zastupuje 88 akcionářů, kteří mají 164 783 hlasů, registroval jen sebe a
Harvardskou burzovní společnost, patřící do Koženého sféry. Před svým zmizením ovšem ještě stačil
vznést pětibodový protest.
A tak napadá – nezastupoval náhodou rozporuplným způsobem své zájmy a přitom i zájmy
HBS, tedy Koženého? Jednoduše řečeno, Kaňovský bude nesporně vždy usilovat, aby likvidační
zůstatek byl vyplacen akcionářům, zatímco strana Koženého bude dělat vše, aby k výplatě akcionářů
nedošlo. Nebo snad Kaňovský má již s Koženým uzavřenou dohodu? Pochopitelně dohodu o
vyplácení akcionářů a nikoho jiného. Ovšem to by Kaňovský musel na této VH splnit oznamovací
povinnost, což se nestalo. Nicméně jedno je evidentní – Kaňovský je s Koženým zřejmě zadobře, když
jej tento odsouzený zločinec (jak jej nazývá Častorál, nebo již ne?) pověří zastupováním svých zájmů.
Jinak došlo k jedinému - byly schváleny změny stanov navržené akcionářem Jiříkem, když
návrh představenstva neprošel. Nejpozději po víkendu má být představenstvu předána účetní
závěrka i s auditem a do konce příštího týdne bude posouzena dozorčí radou. Při sestavování účetní
závěrky auditor několikrát Častorála žádal o spolupráci, leč ten nekomunikoval. Při sestavování
závěrky vyšlo najevo, že Častorál vedl účetnictví nezákonným způsobem. Také zatím z neznámých
důvodů Častorál navýšil americkému advokátovi v New Yorku (kauza Aspen) odměnu zhruba na 36 až
40 procent ze získané částky. Což znamená, že při získání celé sumy za Aspen, by právník dostal
zhruba 10 milionů dolarů.
Jistě zajímavou je informace, že skartaci více jak třetiny harvardských listin, včetně
dokumentů účetních, vyšetřuje policie. Výsledek vyšetřování bude stát rozhodně za pozornost:
údajný archivář Severa tvrdí, že ke skartaci dal souhlas likvidátor Častorál, ten to zase odmítá s tím, že
k žádné skartaci nedal pokyn. K tomu samozřejmě odmítá, že za takové zničení dokumentů nese
odpovědnost. Prostě jak v něčem je Častorál, tak se lže a zapírá na všechny strany.

