Informace z New Yorku a z Kypru
(12. 12. 2015) V New Yorku byla do spisu ve věci Aspen založena zpráva bahamského policisty o
předání soudních dokumentů, týkajících se nároku na 22 miliónů dolarů (výnos z prodeje horské
chaty), který uplatňuje společnost HPH.
Policista ve své zprávě sděluje, že 3. prosince 2015 večer ve 22.40 zastihl V. Koženého na parkovišti,
když přicházel ke svému vozu. Tam Koženému do jeho rukou dokumenty předal.
Policista také zaznamenal, že šlo o vůz Ford Expedition bílé barvy, rok výroby 2004 a podle registrace
zjistil, že automobil patří matce Koženého, paní Jitce Stehlíkové-Chvatíkové. Ke své zprávě přiložil tři
fotografie tohoto vozu. Když chtěl vyfotografovat i Koženého, ten rychle sedl do vozu a ujel. K tomu
policista poznamenal, že Koženého zná osobně, protože jej viděl ve vězení na Bahamách. Také V.
Koženého popsal jako asi 120 kg vážícího muže ve věku 50-54 let, vysokého 6 stop a dva palce.
Ještě před předáním na parkovišti se policista pokusil zastihnout Koženého na adrese, kde bydlí se
svou přítelkyní a dcerou. Správnost adresy mu potvrdili Koženého sousedé a jeden z nich mu ukázal i
Koženého vůz. Ovšem když mu nikdo neotevřel, přestože bylo zřejmé, že někdo doma je, rozhodl se
počkat na blízkém parkovišti a tam Koženému dokumenty předat, což se mu podařilo.
Tímto předáním je určitá naděje, že by kauza Aspen mohla pokračovat, alespoň k vyjasnění, jakým
způsobem newyorský soud zohlední současný úpadkový stav HPH a zda vyhoví uctivé žádosti
likvidátora Častorála a sníží společnosti HPH stanovenou kauci 660 tisíc dolarů na pouhých 500
dolarů.
Na Kypru zatím nic nového, jen nikosijský soud stanovil termíny jednání. Ve věci spojených žádostí
trustu č. 1 a trustu č. 2, týkajících se správy těchto trustů, je jednání nařízeno na 11. a 12. února 2016.
Pro jednání, ve kterém společnost HPH Cayman žádá o vstup do řízení ve věci žaloby společnosti
Frabran a spol. proti Daventree Trustees, soud určil termín na 13. ledna 2016.

