
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 svolání mimořádné valné hromady společnosti HPH 

 

Žadatel je akcionářem společnosti HPH, přičemž ke dni 25.7.2018 zastupuje na 

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

25.7.2018 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 svolání mimořádné valné 

hromady společnosti s tímto programem: 

1) Zahájení, volba orgánů valné hromady 

 

2) Zprávy likvidátorů, představenstva a dozorčí rady o jejich činnosti do dne 

konání mimořádné valné hromady, 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. 

 

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

v dceřiných společnostech ovládaných přímo či nepřímo společností HPH. 

 

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

včetně způsobu vypořádání dosud nevyplacených podílníku trustu číslo 1.  

 

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. 

 

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

způsobených v minulosti v důsledku jednání členů orgánů společnosti. 



7) Zpráva likvidátorů ohledně záměrů a výhledu pokračování a dokončení 

likvidace společnosti HPH, včetně zajištění financování likvidace. 

 

8) Závěr 

 

Akcionářům je známo, že společnost HPH připravuje řádnou valnou hromadu, na 

které má být navrženo mimo jiné i snížení a zvýšení základního kapitálu, avšak 

považují za nezbytné, aby byli před tím dostatečně informováni o skutečnostech 

uvedených v bodech 2) - 7). Není možné činit strategická rozhodnutí bez informací, 

jaké jsou záměry likvidace společnosti, včetně vztahů k trustům číslo 1 a 2, či jakou 

činnost vyvíjí v ovládaných společnostech a jaký je jejich majetek a není ani možné, 

aby likvidátoři nepředložili vizi likvidace společnosti a vlastní komplexní návrh řešení 

současné situace v společnosti.  

 

S výjimkou volby orgánů valné hromady se přitom jedná o zprávy, k nimž valná 

hromada nevydává usnesení, avšak je v zájmu akcionářů seznámit se všemi 

informacemi uvedených v bodech 2) - 7). 

 

Žadatel tímto žádá, aby společnost, jednající výše uvedenými likvidátory, svolala 

valnou hromadu v souladu se zákonem o obchodních korporacích v zákonem 

určeném termínu a v nezměněném programu. 

 

V Praze, dne 25. července 2018 

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

                                                                                          RNDr. Petr Kaňovský 

                                                                             za skupinu kvalifikovaných akcionářů 

 


