7 Cmo 313/2016
Vrchnímu soudu v Praze
nám. Hrdinů 1300
140 04 Praha 4 - Pankrác
_________________________
Věc: Vyjádření akcionáře RNDr. Petra Kaňovského k řízení o
jmenování dvou dalších likvidátorů HPH
Třikrát
_______________________________________________________
1) Podatel, RNDr. Petr Kaňovský, r.č. 761228/3987, bytem Letovická 10, Brno 621 00 je
akcionářem HPH (vlastní 4 197 akcií o jmenovité hodnotě 4 197 000 Kč) a má tedy právní
zájem na výsledku řízení ohledně návrhu na jmenování dvou dalších likvidátorů.
2) Podatel na základě plných mocí ke dni 7.12.2016 zastupuje dalších 87 akcionářů a
k tomuto dni disponuje hlasovacími právy k akciím o jmenovité hodnotě 176 939 000 Kč,
což činí 1,07% základního kapitálu společnosti.
3) Za situace, kdy likvidátor společnosti podává opakovaně návrh na prohlášení konkursu na
majetek HPH, přestože v účetní závěrce vykazuje vlastní kapitál k 31.10.2016 ve výši
27 106 006 000 Kč, a za situace, kdy nedisponuje finančními prostředky pro zajištění
kvalitního právního zastupování v řízeních v ČR a zahraničí (což je vidět už z toho, že
jeho návrhy insolvenční návrhy soud odmítl z důvodu nesplnění příslušných náležitostí),
podatel souhlasí s potřebou jmenování dvou dalších likvidátorů, v souladu s usnesením
Městského soudu v Praze ze dne 9.2.2016, sp.zn. 73 Cm 321/2015 – 90 a jeho
odůvodněním, a proto navrhuje, aby Vrchní soud toto rozhodnutí potvrdil.
4) Nad rámec uvedeného podatel odmítá nařčení navrhovatele, že by byl spolupracujícím
akcionářem s likvidátorem. Je právem akcionáře domáhat se neplatnosti usnesení valných
hromad, a je věcí společnosti, zda označí skutečnosti v žalobě uvedené za nesporné. Jedná
se o rozhodování nezávislého soudu, a pokud soud rozhodl ve prospěch žalob, pak nelze
podatele vinit za tuto činnost, protože důvodem pro neplatnost byla porušení zákonů při
svolání a konání těchto valných hromad, nikoliv činnost podatele, dokonce ani nikoliv
činnost likvidátora společnosti.

V Brně, dne 7. prosince 2016

…………...................................
RNDr. Petr Kaňovský

