Mail od pana Karla Staňka z 16.8.2018 22:34
Pane Kaňovský,
dosud dozorčí rada stále nemá veškeré informace, k vámi požadovanému přezkumu
činnosti orgánů společnosti, zvláště když jde stále o zatím připravovanou záležitost,
jak nakonec sám ve své žádosti uvádíte. Navíc orgán akciové společnosti, v tomto
případě dozorčí rada, nemůže jednotlivým akcionářům sdělovat informace o jejich
společnosti, aniž by pro ostatní akcionáře nebyla zajištěna možnost tyto sdělené
informace sdílet také. Nakonec proto se povinně každoročně pořádají valné
hromady, na kterých dostává informace o své společnosti každý akcionář, který se
na jednání VH dostaví. Dozorčí rada plně chápe váš enormní zájem, ovšem nemůže
pro vaši individuální žádost krátit práva ostatních akcionářů. Proto po dohodě s
představenstvem budou v nejbližších hodinách informace představenstva zveřejněny
na stránkách hphas.cz, takže přístup k těmto informacím bude mít každý akcionář
HPH.
K. Staněk předseda DR
Citace §370 zákona o obchodních korporacích
Kvalifikovaný akcionář může požádat dozorčí radu, aby v záležitostech uvedených v
žádosti přezkoumala výkon působnosti představenstva. Dozorčí rada přezkoumá
výkon působnosti představenstva bez zbytečného odkladu a nejpozději do 2 měsíců
ode dne doručení žádosti písemně informuje kvalifikovaného akcionáře o výsledcích
provedeného přezkumu.
Písemná žádost z 19.6.2018
Věc: Žádost o přezkum činnosti orgánů společnosti (dle §370 ZOK)
Vážený pane předsedo dozorčí rady,
dovoluji se obrátit na dozorčí radu a na Vás, jako jejího předsedu, abyste se vyjádřili
k připravované kapitalizaci části pohledávky společnosti Eurohost, s.r.o., včetně toho,
zda vůbec byla společnost HPH byla vůbec oprávněna se společností Eurohost,
s.r.o. uzavřít bez výběrového řízení smlouvu o prodloužení úvěru, když přitom ani
společnost Eurohost, s.r.o. nemá poskytování úvěrů v předmětu podnikání.
Zároveň si dovoluji požádat o přezkoumání, zda byly využity všechny jiné způsoby
financování, například možnost prodeje některých aktiv, refinancování úvěru a
podobně, případně i úpisu akcií bez kapitalizace části pohledávky EuroHostem, s
přihlédnutím i k tomu, že se společnost HPH nachází v likvidaci.
Žádám též o sdělení, zda návrh představenstva ohledně úpisu akcií a kapitalizace
části pohledávky je v souladu se zájmy společnosti a její akcionářů.

Seznam plných mocí k ověření, že zastupuji skupinu kvalifikovaných akcionářů,
předloží k nahlédnutí osobně v případě vyžádání a domluvy s vámi pan Ladislav
Zavadil, mobil ……………. mail ……………………….
V Brně, dne 19. června 2018
………………………………………
RNDr. Petr Kaňovský
za skupinu kvalifikovaných akcionářů
Informace ze stránek hphas ze dne 17.8.2018
https://www.hphas.cz/soubor/zprava-predstavenstva-oduvodnujici-navysenizakladniho-kapitalu/
Shrnutí
Žádost o přezkum se týkala:






zda společnost HPH byla vůbec oprávněna se společností Eurohost, s.r.o.
uzavřít bez výběrového řízení smlouvu o prodloužení úvěru, když přitom ani
společnost Eurohost, s.r.o. nemá poskytování úvěrů v předmětu podnikání.
zda byly využity všechny jiné způsoby financování, například možnost prodeje
některých aktiv, refinancování úvěru a podobně, případně i úpisu akcií bez
kapitalizace části pohledávky EuroHostem, s přihlédnutím i k tomu, že se
společnost HPH nachází v likvidaci.
zda návrh představenstva ohledně úpisu akcií a kapitalizace části pohledávky
je v souladu se zájmy společnosti a její akcionářů.

Dozorčí rada byla povinna provést přezkum a sdělit výsledky písemně do 2 měsíců
od podání žádosti, k tomuto zatím nedošlo.

