НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ


ПОСТАНОВА №516-ЦД-1-КУА
про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів 

м. Київ                                                                                         07 травня 2014 року

Я, Уповноважена особа Комісії - Жупаненко Віктор Миколайович, директор Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на підставі статті 9 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.09.2012 року №1239, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у присутності начальника відділу супроводження справ про правопорушення на ринку цінних паперів - Керімова Раміла Ракіфовича у відношенні товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Прімоколект – Капітал» (далі по тексту – ТОВ «КУА «Прімоколект – Капітал»), (код за ЄДРПОУ 36676934); місцезнаходження: 03067, м. Київ, бул. Івана Лепсе, буд. 4; (інформація про банківські реквізити п/р №26504704600126 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805.), засоби зв'язку: +38 (044) 351-18-78), (керівник та/або представник юридичної особи на розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів не з'явився),

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до Акта про правопорушення на ринку цінних паперів №458-ЦД-1-КУА від 23.04.2014 року факт порушення ТОВ "КУА "ПРІМОКОЛЕКТ- КАПІТАЛ" вимог п. 10 ст. 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів», а саме: невиконання Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери №64-ЦД-1-КУА від 12.02.2014 року (термін виконання до 20.03.2014 року).
Розпорядження виносилось у зв’язку з порушенням ТОВ «КУА «Прімоколект – Капітал» вимог пункту 3 розділу VII «Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів», затвердженого рішенням Комісії від 19.07.2012р. №995 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2012 року за №1346/21658, (далі – Положення №995), а саме: працівники ТОВ "КУА "ПРІМОКОЛЕКТ- КАПІТАЛ" - суб’єкта первинного фінансового моніторингу, не беруть участь в освітньо-практичних заходах. 
Листом від 18.03.2014 року №01-19-03/14 (вх. №3292 від 24.03.2014 року) ТОВ «КУА «Прімоколект-Капітал» повідомило про усунення порушень згідно Розпорядження ЦТД НКЦПФР про усунення правопорушень законодавства про цінні папери №64-ЦД-1-КУА від 12.02.2014 р. проте жодних підтверджуючих документів надано не було, у зв’язку з чим листом за вих. №04/03/2143 від 01.04.2014 року Центральним територіальним департаментом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку надіслано запит про надання документів, які б підтверджували усунення порушень законодавства про цінні папери, встановлені Розпорядженням про усунення порушень законодавства про цінні папери від 12.02.2014 року № 64-ЦД-1-КУА. Листом від 07.04.2014 р. №01-07-04/14 (вх. №3710 від 08.04.2014 р.) ТОВ «КУА «Прімоколект-Капітал» на виконання запиту  надано пакет документів.
Згідно з пунктом 2 розділу VII Положення №955 - для забезпечення належного рівня підготовки працівників до виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, суб'єктом первинного фінансового моніторингу розробляється та реалізується програма навчання (далі - Програма навчання), яка є окремим внутрішнім документом та щороку затверджується керівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу або особою, яка виконує його обов'язки.
Відповідно до пункту 3 розділу VII Положення №955 - усі працівники суб'єкта первинного фінансового моніторингу, що задіяні у проведенні фінансового моніторингу, беруть участь в освітньо-практичних заходах відповідно до Програми навчання.
Проведення кожного заходу Програми навчання підтверджується записом у ній із зазначенням дати проведення заходу, підписом особи, що проводила захід, та підписами працівників суб'єкта первинного фінансового моніторингу, які брали участь у заході.
Відповідно до пункту 4 розділу VII Положення №955 - освітньо-практичні заходи залежно від посадових обов'язків працівників суб'єкта первинного фінансового моніторингу здійснюються за такими напрямами:
а) вивчення законодавства України, міжнародних документів (рекомендації FATF, директиви ЄС, конвенції, типології відмивання коштів) з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
б) ознайомлення та вивчення внутрішніх документів щодо проведення первинного фінансового моніторингу;
в) практичні заняття щодо реалізації Правил;
г) вивчення досвіду щодо виявлення операцій клієнтів, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму;
ґ) ознайомлення із заходами вивчення клієнтів і перевірки інформації щодо їх ідентифікації;
д) вивчення заходів з моніторингу операцій клієнта;
е) практичне застосування критеріїв ризику.
Згідно з пунктом 5 розділу VII Положення №955 - навчання або підвищення кваліфікації працівників суб'єкта первинного фінансового моніторингу проводиться не рідше одного разу на рік.
Відповідно до вимог п. 10 ст. 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» зазначено: «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.»
Відповідно до пункту 10 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право 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.
Відповідно до п. 8 ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» за невиконання або несвоєчасне виконання рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або розпоряджень, постанов або рішень уповноважених осіб Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів передбачена відповідальність юридичних осіб у вигляді штрафіф у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За ті самі дії, вчинені повторно протягом року - у розмірі від п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
За період діяльності ТОВ «КУА «Прімоколект – Капітал» повторного порушення за правопорушення на ринку цінних паперів не було.
До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ТОВ "КУА "ПРІМОКОЛЕКТ- КАПІТАЛ" письмових пояснень, письмових заперечень або письмових клопотань надано не було.
Враховуючи вищевикладене, Уповноважена особа Комісії дійшла до висновку, що ТОВ "КУА "ПРІМОКОЛЕКТ- КАПІТАЛ" не виконало розпорядження Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів №64-ЦД-1-КУА від 12.02.2014 року, за що п. 8 ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» передбачена відповідальність юридичних осіб.
Враховуючи вищевикладене на підставі пункту 10 статті 8, пункту 14 статті 8, статті 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та пункту 3 розділу VII, пункту 1 розділу XIV, пункту 1 розділу ХVІІ «Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій», затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.12 №1470 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05.11.12 за №1855/22167,

ПОСТАНОВИВ:

За невиконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №64-ЦД-1-КУА від 12.02.2014 року, накласти на ТОВ "КУА "ПРІМОКОЛЕКТ- КАПІТАЛ" штрафну санкцію у розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17000 (сімнадцять тисяч) гривень;
	Винести у відношенні ТОВ "КУА "ПРІМОКОЛЕКТ- КАПІТАЛ" Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери;
	Дану постанову направити особі, щодо якої її винесено.
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 п'ятнадцяти робочих днів до центрального апарату Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або суду у встановленому законодавством порядку.



Уповноважена особа Комісії                                                         В.М. Жупаненко

