НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ПОСТАНОВА №1138-ЦД-1-Е
про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів

м. Київ                                   		                                  18 липня 2012 року

Я, директор Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - Жупаненко Віктор Миколайович, уповноважена особа Комісії на підставі ст. 9 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.02.2012 року №285, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у присутності начальника відділу - Керімова Раміла Ракіфовича та представника юридичної особи - Михайлюк Лесі Віталіївни, що діяла на підставі довіреності від 04.07.2012 року, у відношенні публічного акціонерного товариства «Трест «Київелектромонтаж» (надалі – ПАТ «Трест «Київелектромонтаж») (код за ЄДРПОУ 04012750; місцезнаходження: 01003, м. Київ, вул. Саксаганського, 67; розрахунковий рахунок: №260098102848 у ВАТ КБ «Хрещатик», МФО 300670; телефони, факс,  інші засоби зв’язку: (044) 287-12-44),
ВСТАНОВИВ:

відповідно до Акту про правопорушення на ринку цінних паперів від 10.07.2012 року №1155-ЦД-1-Е факт порушення ПАТ «Трест «Київелектромонтаж» вимог п. 10 ст. 8. Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», а саме: невиконання Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 10.05.2012 року №339-ЦД-1-Е.
Відповідно до Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 10.05.2012 року №339-ЦД-1-Е необхідно було у термін до 11.06.2012 року усунути порушення, а саме:
- п. 10 ст. 8 та ст. 9  Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та п. 7 розділу ІІІ «Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств», затвердженого рішенням ДКЦПФР від 22.12.2009 року №1607 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.04.2010 року за №310/1765, а саме: неподання ПАТ «Трест «Київелектромонтаж» на запит керівника контрольної групи від 22.03.2012 року інформації (належним чином засвідчених копій документів).
Відповідно до запиту керівника контрольної групи від 22.03.2012 року необхідно було у термін до 12 год. 00 хв. 23.03.2012 року подати до Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку наступну інформацію (належним чином засвідчені копії документів), а саме:
1. Довідку про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій ПАТ «Трест «Київелектромонтаж», згідно Реєстру власників іменних цінних паперів станом на 16.03.2012 року, складеного ТОВ «Консалтинг-Реєстр»; 
2. Довіреності від акціонерів-юридичних осіб, що були підставою реєстрації для участі у загальних зборах  ПАТ «Трест «Київелектромонтаж», скликаних на 22.03.2012 року; 
3. Перелік акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах ПАТ «Трест «Київелектромонтаж», скликаних на 22.03.2012 року; 
4. Протоколи (рішення) реєстраційної комісії щодо подовження терміну реєстрації акціонерів до 14 год. 45 хв. для участі у загальних зборах  ПАТ «Трест «Київелектромонтаж», скликаних на 22.03.2012 року.
11 червня 2012 року за вх. №4124 ПАТ «Трест «Київелектромонтаж» листом від 08.06.2012 року №556 (згідно штампу пошти на конверті дата відправки - 08.06.2012 року) на виконання Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 10.05.2012 року №339-ЦД-1-Е було надано до Центрального територіального департаменту Комісії відповідні копії документів, проаналізувавши які встановлено невиконання ПАТ «Трест «Київелектромонтаж» Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 10.05.2012 року №339-ЦД-1-Е, в частині ненадання ПАТ «Трест «Київелектромонтаж» Переліку акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах ПАТ «Трест «Київелектромонтаж», скликаних на 22.03.2012 року.
ПАТ «Трест «Київелектромонтаж» листом від 08.06.2012 року №556 (згідно штампу пошти на конверті дата відправки - 08.06.2012 року) на виконання Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 10.05.2012 року №339-ЦД-1-Е було надано до Центрального територіального департаменту Комісії відповідні копії документів, проаналізувавши які встановлено невиконання ПАТ «Трест «Київелектромонтаж» Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 10.05.2012 року №339-ЦД-1-Е, в частині ненадання ПАТ «Трест «Київелектромонтаж» Переліку акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах ПАТ «Трест «Київелектромонтаж», скликаних на 22.03.2012 року.
Відповідно до п. 10 ст. 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право, зокрема, надсилати емітентам, особам, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, фондовим біржам та саморегулівним організаціям обов'язкові для виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери та вимагати надання необхідних документів відповідно до чинного законодавства.
До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ПАТ «Трест «Київелектромонтаж» листом від 06.07.2012 року №660/1 (вх. №5063 від 11.07.2012 року) надало письмові пояснення. 
ПАТ «Трест «Київелектромонтаж» не виконало розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 10.05.2012 року №339-ЦД-1-Е, за що ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» передбачена відповідальність юридичних осіб.
Враховуючи вищевикладене, керуючись п. 10 ст. 8, п. 14 ст. 8, ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та п. 3 Розділу VII, п. 1 Розділу XIV, п. 1.8. Розділу ХVІІ «Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій», затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2007 року №2272 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 12.02.2008 за №120/14811 (із змінами та доповненнями),
ПОСТАНОВИВ:

1. За невиконання розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів накласти на ПАТ «Трест «Київелектромонтаж»  штраф у розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17000 (сімнадцять тисяч) гривень.
2. Винести у відношенні ПАТ «Трест «Київелектромонтаж»  розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери;
3. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію.	

Штраф перерахувати на рахунок, відкритий в Управлінні Державної казначейської служби за місцезнаходженням платника, за балансовим рахунком 3111, код бюджетної класифікації 21081100, символ банку 106, протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови. Копію платіжного документу направити до Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або суду у встановленому законодавством порядку.

Уповноважена особа Комісії                                                                          Жупаненко В.М.

