
Žadatel: RNDr. Petr Kaňovský, nar. 28.12.1976, Slunečná 6, Brno 634 00  

Akcionář společnosti:   Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci, IČ 

44269595, Uhelný trh 414/9 ,  Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále společnost HPH) 

Jednající likvidátory: doc. Ing. Zdeněk Častorál, DrSc., Tomko a partneři, v.o.s. a 

JUDr. Dagmar Mixová 

 

 

Věc: Žádost o doplnění programu valné hromady společnosti HPH 

 

Žadatel je akcionářem společnosti HPH, přičemž ke dni 21.8.2018 zastupuje na 

základě plných mocí dalších 87 akcionářů společnosti HPH. Žadatel tak ke dni 

21.8.2018 disponuje akcionářskými právy od 88 akcionářů majících 165 743 akcií 

společnosti HPH, a proto s těmito akcionáři tvoří skupinu kvalifikovaných akcionářů 

dle §365 odstavec 3 zákona o obchodních korporacích.  

 

Žadatel tímto za skupinu kvalifikovaných akcionářů žádá o doplnění programu řádné 

valné hromady společnosti svolané na 13. 9. 2018 o tyto body: 

1) Změna stanov společnosti: 

Zařazuje se mezi svolané body 1 a 2 

Návrh usnesení:  

Valná hromada mění článek 15 odstavec 4 stanov společnosti, který nově zní: „Nejvyšší 

počet hlasů jednoho akcionáře je 10 000 hlasů.“ (§353 odst. 2 zákona o obchodních 

korporacích.  

2) Zprávy likvidátorů, představenstva a dozorčí rady o jejich činnosti za uplynulou 

část roku 2018, o aktuálním stavu majetku společnosti, včetně všech pohledávek a 

závazků společnosti HPH a o průběhu soudních sporů, v nichž je společnost HPH 

angažována, v České republice i zahraničí, včetně výhledu jejich dalšího 

pokračování. 

Zařazuje se mezi svolané body 7 a 8 

Odůvodnění: s ohledem na to, že akcionáři mají provádět v bodech 8 a 9 zásadní rozhodnutí 

týkající se změn základního kapitálů, je nezbytné, aby se před tím seznámili s aktuálním 

stavem ve společnosti, včetně výhledu. 

2) Zprávy likvidátorů, představenstva a dozorčí rady k činnosti společnosti HPH 

v dceřiných společnostech ovládaných přímo či nepřímo společností HPH. 



Zařazuje se mezi svolané body 7 a 8 

Odůvodnění: s ohledem na to, že akcionáři mají provádět v bodech 8 a 9 zásadní rozhodnutí 

týkající se změn základního kapitálů, je nezbytné, aby se před tím seznámili s aktuálním 

stavem ve společnosti, včetně výhledu. 

 

3) Zpráva likvidátorů o záměrech řešení situace ohledně trustu číslo 1 a číslo 2, 

včetně způsobu vypořádání dosud nevyplacených podílníku trustu číslo 1.  

Zařazuje se mezi svolané body 7 a 8 

Odůvodnění: s ohledem na to, že akcionáři mají provádět v bodech 8 a 9 zásadní rozhodnutí 

týkající se změn základního kapitálů, je nezbytné, aby se před tím seznámili s aktuálním 

stavem ve společnosti, včetně výhledu. 

4) Zpráva likvidátorů ohledně záměrů a výhledu pokračování a dokončení likvidace 

společnosti HPH, včetně zajištění financování likvidace.  

Zařazuje se mezi svolané body 7 a 8 

Odůvodnění: s ohledem na to, že akcionáři mají provádět v bodech 8 a 9 zásadní rozhodnutí 

týkající se změn základního kapitálů, je nezbytné, aby se před tím seznámili s aktuálním 

stavem ve společnosti, včetně výhledu. 

 

5) Zprávy likvidátorů, představenstva a dozorčí rady o přehledu půjček poskytnutých 

společnosti HPH, včetně okolností jejich vzniku, jejich podmínek a možnostech 

splacení či refinancování nyní i v budoucnu. 

Zařazuje se mezi svolané body 7 a 8 

Návrh usnesení: „Valná hromada ukládá společnosti, aby vyhlásila výběrové řízení na 

poskytnutí dlouhodobého úvěru k zajištění financování likvidace společnosti a ke splacení či 

refinancování stávajících půjček a závazků“. 

 

6) Zprávy likvidátorů, představenstva a dozorčí rady o uplatňování náhrady škod 

způsobených v minulosti v důsledku jednání členů orgánů společnosti. 

Zařazuje se mezi svolané body 7 a 8 

Odůvodnění: je potřebné, aby akcionáři byli informováni o škodách, které způsobili členové 

orgánů společnosti a o možnostech jejich vymáhání. 

 

V Praze, dne 21.sprna 2018 

                                                        ……………………………………… 

                                       RNDr. Petr Kaňovský, za skupinu kvalifikovaných akcionářů 


