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UZNESENIE O ZAČATÍ 
SPRÁVNEHO KONANIA 
A OZNÁMENIE O ZASADANÍ PODĽA 
PARAGRAFU 12(J) ZÁKONA O 
BURZE S CENNÝMI PAPIERMI Z 
ROKU 1934 
 

      
I. 

 
 Komisia pre cenné papiere („Komisia“) považuje za potrebné a primerané na 
ochranu investorov začať verejné správne konanie podľa paragrafu 12(j) Zákona o burze 
s cennými papiermi z roku 1934 („Zákon o burze“) proti odporcom Bio Oil National 
Corp., CSV International Holdings, Inc. (f/k/a Europa Acquisition VIII, Inc.), Greenpro 
Resources Corp. (f/k/a Lightwood Acquisition Corp.), Moxian Corp. a Opera Jet 
International Ltd. 
 

II. 
 
 Divízia pre výkon rozhodnutí po vyšetrovaní tvrdí, že: 
 

A. ODPORCOVIA 
 

1. Bio Oil National Corp. (č. CIK 1540700) je osoba porušujúcou svoj záväzok; 
ide o korporáciu registrovanú v štáte Delaware so sídlom v Kuala Lumpur, Malajzia, 
ktorá vlastní skupinu cenných papierov registrovaných Komisiou podľa paragrafu 12(g) 
Zákona o cenných papieroch. Bio Oil National je osoba porušujúca svoj záväzok 
pravidelného plnenia povinností voči Komisii tým, že nezaslala žiadne pravidelné správy 
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od zaslania formulára 10-Q za obdobie končiace 31. marcom 2012, v ktorom bola 
vykázaná čistá strata vo výške 750 $ za predchádzajúce tri mesiace.    

 
2. CSV International Holdings, Inc. (f/k/a Europa Acquisitions VIII, Inc.) (č. 

CIK 1500367) je zrušená korporácia registrovaná v štáte Nevada so sídlom v Pekingu, 
Čína, ktorá vlastní skupinu cenných papierov registrovaných Komisiou podľa paragrafu 
12(g) Zákona o cenných papieroch. CSV International Holdings je osoba porušujúca svoj 
záväzok pravidelného plnenia povinností voči Komisii tým, že nezaslala žiadne 
pravidelné správy od zaslania formulára 10-Q za obdobie končiace 31. januárom 2012, v 
ktorom bola vykázaná čistá strata vo výške 6 814 $ za predchádzajúcich šesť mesiacov.  

 
3. Greenpro Resources Corp. (f/k/a Lightwood Acquisition Corp.) (č. CIK 

1540698) je zrušená korporácia registrovaná v štáte Delaware so sídlom vo Wanchai, 
Hongkong, ktorá vlastní skupinu cenných papierov registrovaných Komisiou podľa 
paragrafu 12(g) Zákona o cenných papieroch. Greenpro Resources je osoba porušujúca 
svoj záväzok pravidelného plnenia povinností voči Komisii tým, že nezaslala žiadne 
pravidelné správy od zaslania formulára 10-Q za obdobie končiace 30. júnom 2012, v 
ktorom bola vykázaná čistá strata vo výške 1 500 $ za predchádzajúcich šesť mesiacov. 

 
4. Moxian Corp. (č. CIK 1540699) je zrušená korporácia registrovaná v štáte 

Delaware so sídlom vo Wanchai, Hongkong, ktorá vlastní skupinu cenných papierov 
registrovaných Komisiou podľa paragrafu 12(g) Zákona o cenných papieroch. Moxian je 
osoba porušujúca svoj záväzok pravidelného plnenia povinností voči Komisii tým, že 
nezaslala žiadne pravidelné správy od zaslania formulára 10-Q za obdobie končiace 30. 
júnom 2012, v ktorom bola vykázaná čistá strata vo výške 750 $ za predchádzajúcich 
šesť mesiacov. 

 
5. Opera Jet International Ltd. (č. CIK 1435615) je zrušená korporácia 

registrovaná v štáte Delaware so sídlom v Bratislave, Slovensko, ktorá vlastní skupinu 
cenných papierov registrovaných Komisiou podľa paragrafu 12(g) Zákona o cenných 
papieroch. Opera Jet International je osoba porušujúca svoj záväzok pravidelného plnenia 
povinností voči Komisii tým, že nezaslala žiadne pravidelné správy od zaslania formulára 
10-Q za obdobie končiace 31. marcom 2012. 
 

B. PORUŠENIE ZÁVÄZKU PRAVIDELNÉHO PLNENIA POVINNOSTÍ 
 

6.   Ako je podrobnejšie uvedené vyššie, všetci odporcovia porušujú svoj záväzok 
pravidelného plnenia povinností voči Komisii tým, že opakovane nesplnili svoju 
povinnosť zasielania pravidelných správ a nevšímali si listy o porušení svojich záväzkov 
zaslaných Divíziou pre financie korporácií, v ktorých boli žiadaní o dodržiavanie svojich 
záväzkov zasielania správ alebo zabudli aktualizovať adresu uvádzanú v ich spise 
vedenom Komisiou, ktorá takéto listy nedostala. 

 
7.   Paragraf 13 Zákona o burze a uvádzané pravidlá vyžadujú, aby emitenti 

cenných papierov zaregistrovaní podľa paragrafu 12 Zákona o burze zasielali Komisii 
aktuálne a presné informácie formou pravidelných správ, a to aj ak je registrácia podľa 
paragrafu 12(g) dobrovoľná. Konkrétne pravidlo 13a-1 vyžaduje, aby emitenti zasielali 
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ročné správy a pravidlo 13a-13 vyžaduje, aby domáci emitenti zasielali štvrťročné 
správy.   
 

8.   Na základe uvedených skutočností odporcovia porušili paragraf 13(a) Zákona 
o burze a uvedené pravidlá 13a-1 alebo 13a-13. 
 
 
 
 

III. 
 
 Vzhľadom na tvrdenia Divízie pre výkon rozhodnutí považuje Komisia za 
potrebné a primerané začať na ochranu investorov verejné správne konanie s cieľom 
rozhodnúť:  
 
 A. či tvrdenia uvedené v časti II. sú pravdivé a v súvislosti s tým umožniť 
odporcom brániť sa proti takýmto tvrdeniam; a 
 
 B. či je na ochranu investorov potrebné a primerané pozastaviť na obdobie 
nepresahujúce dvanásť mesiacov, alebo zrušiť registráciu pre každú skupinu cenných 
papierov zaregistrovaných podľa paragrafu 12 Zákona o burze, ktorých vlastníkmi sú 
odporcovia uvedení v časti II. tohto dokumentu a všetci nástupcovia podľa pravidiel 12b-
2 alebo 12 g-3 Zákona o burze a všetky nové firemné názvy všetkých odporcov. 

 
IV. 

 
 TÝMTO NARIAĎUJEME, aby verejné vypočutie na prevzatie dôkazov ohľadne 
otázok podľa uvedeného bodu III. bolo zvolané na pevne stanovený čas a na stanovenom 
mieste za prítomnosti sudcu v oblasti správneho práva, ktorý bude ustanovený v ďalšom 
rozhodnutí podľa pravidla 110 Procesných pravidiel komisie [17 C.F.R. § 201.110]. 
 
 ĎALEJ NARIAĎUJEME, aby odporcovia zaslali odpoveď na tvrdenia uvedené v 
tomto rozhodnutí do desiatich (10) od doručenia tohto rozhodnutia, ako ustanovuje 
pravidlo 220(b) Procesných pravidiel komisie [17 C.F.R. § 201.220(b)]. 
 
 Ak odporcovia zabudnú poslať požadované odpovede alebo sa nezúčastnia 
vypočúvania po riadnom oznámení, odporcovia a každý nástupca podľa pravidiel Zákona 
o burze 12b-2 alebo 12g-3 a všetky nové firemné názvy všetkých odporcov môžu byť 
považované za osoby, ktoré si nesplnili svoju povinnosť, a môže byť proti nim nariadené 
začatie konania vo veci tohto rozhodnutia, ktorého tvrdenia môžu byť považované za 
pravdivé, ako to ustanovujú pravidlá 155(a), 220(f), 221(f) a 310 Procesných pravidiel 
komisie [17 C.F.R. §§ 201.155(a), 201.220(f), 201.221(f) a 201.310]. 
 
 Toto rozhodnutie bude doručené odporcom osobne, doporučenou alebo expresnou 
poštou alebo inými prostriedkami, ktoré povoľujú Procesné pravidlá komisie. 
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 ĎALEJ NARIAĎUJEME, aby sudca v oblasti správneho práva vydal úvodné 
rozhodnutie do 120 dní od doručenia tohto rozhodnutia podľa pravidla 360(a)(2) 
Procesných pravidiel komisie [17 C.F.R. § 201.360(a)(2)]. 
 
 Ak nedôjde ku vzdaniu sa práva správnym spôsobom, žiadny úradník alebo 
zamestnanec Komisie zaoberajúci sa výkonom funkcie vyšetrovania alebo stíhania v 
tomto alebo v akomkoľvek vecne súvisiacom konaní nebude mať povolené zúčastňovať 
sa alebo radiť pri rozhodovaní o tejto záležitosti, okrem svedka alebo právneho poradcu v 
konaní podľa oznámenia. Keďže toto konanie je nie „tvorbou predpisu“ v zmysle 
paragrafu 551 Zákona o správnom konaní, nevzťahujú sa na neho ustanovenia paragrafu 
553 o oddialení dátumu účinnosti akéhokoľvek konečného opatrenia komisie. 
 
 Za komisiu. 
 
 
       Jill M. Peterson 
       Asistent tajomníka 
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