НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ


ПОСТАНОВА №990-ЦД-1-Е
про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів 

м. Київ                                                                                     09 липня 2014 року

Я, уповноважена особа Комісії - 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 11.09.2012 року №1239, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у присутності заступника начальника управління - начальника відділу супроводження справ про правопорушення на ринку цінних паперів юридичного управління - Керімова Раміла Ракіфовича та представників Публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд» - Лисюка Максима Олександровича (довіреність від 15.05.2014 року) та Коновалік Наталії Миколаївни (довіреність від 15.05.2014 року) у відношенні Публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд» (далі по тексту – ПАТ «ХК «Київміськбуд»), (код за ЄДРПОУ 23527052), місцезнаходження: 01010, м. Київ, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА,  БУДИНОК 4/6, банківські реквізити: п.р. № 26007148319 в АБ «Укргазбанк», МФО 320478, засоби зв’язку: (044) 280-53-60),

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до Акта про правопорушення на ринку цінних паперів №948-ЦД-1-Е порушення ПАТ "ХК "КИЇВМІСЬКБУД" вимог ст. 9 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (із змінами та доповненнями) п. 2. розділу ІV Порядку проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР 04.09.2012р. № 1178 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.09.2012р. за № 1643/21955 (Далі по тексту Правила № 1178) - неподання ПАТ «ХК «Київміськбуд» документів або письмових пояснень на п. 17 та 19 запиту про надання документів (інформації) від 20.05.2014р., неподання підтверджуючих документів щодо призначення (обрання) Голови Наглядової ради та укладені з Головою та членами Наглядової ради договори (контракти), тощо, та неподання підтверджуючих документів представників акціонерів в Наглядовій раді ПАТ «ХК «Київміськбуд» Порайко Миколи Васильовича, Арустамяна Едуарда Максимовича та Клочка Олега Зіновійовича як вимагалось запитом про надання документів необхідних для проведення перевірки від 20.05.2014 р.
Відповідно до пункту 17 запиту про надання інформації ПАТ "ХК "КИЇВМІСЬКБУД" необхідно було в термін до 23.05.2014 року надати інформацію з дотриманням хронології настання подій за період з 01.01.2012р. по 28.04.2014 щодо цінних паперів ПАТ «Домобудівний комбінат №3», а саме, щодо кількості цінних паперів, загальної відсоткової частки у статутному капіталі ПАТ «Домобудівний комбінат №3», реквізитів документу на підставі якого відбувався перехід прав власності, дати укладання угоди, підстави для укладання угоди в табличній формі.
Відповідно до пункту 19 запиту про надання інформації ПАТ "ХК "КИЇВМІСЬКБУД" необхідно було в термін до 23.05.2014 року надати копію рішення уповноваженого органу ПАТ “ХК “Київміськбуд” щодо відчуження цінних паперів ПАТ «Домобудівний комбінат №3».
До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ПАТ "ХК "КИЇВМІСЬКБУД" листом від 23.06.2014 року №03160/0/2-14 (вх. №6505 від 24.06.2014 року) надано письмові пояснення, які розглянуто Уповноваженою особою Комісії. Також вищезазначеним листом ПАТ "ХК "КИЇВМІСЬКБУД" надано копії документів щодо призначення Порайко Миколи Васильовича, Арустамяна Едуарда Максимовича та Клочка Олега Зіновійовича уповноваженими представниками Київської міської ради в наглядовій раді ПАТ "ХК "КИЇВМІСЬКБУД" (довіреності), а також документи щодо призначення (обрання) голови наглядової ради ПАТ "ХК "КИЇВМІСЬКБУД" (Порайка Микола Васильович). Решти документів, які вимагались запитом, надано не було. Натомість листом від 23.06.2014 року №03160/0/2-14 (вх. №6505 від 24.06.2014 року) надано пояснення, згідно яких, зокрема, зазначено – «витребування трудових контрактів, наказів на призначення, тощо – є безпідставними, оскільки вказані документи лише регламентують відносини між акціонерним товариством, як роботодавцем та посадовою особою, як найманим керівником, а саме права і обов'язки сторін, встановлення відповідальності та інше».
Розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів та надані письмові пояснення, заслухавши пояснення представників ПАТ "ХК "КИЇВМІСЬКБУД", встановлено, що ПАТ "ХК "КИЇВМІСЬКБУД" не подало інформацію (копій документів) до Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до запиту від 20.05.2014 року, за що пунктом 7 статті 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» передбачена відповідальність юридичних осіб з огляду на таке.
Відповідно до пункту 3 статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства» порядок роботи, членів наглядової ради та виплати їм винагороди визначається цим Законом, статутом товариства, положенням про наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.
Відповідно до ст. 9 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» - Уповноважені особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, крім іншого, мають право:
- безперешкодно входити до підприємства, в установи, організації за службовим посвідченням та мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;
- вимагати необхідні документи та іншу інформацію у зв'язку з реалізацією своїх повноважень.
Згідно п. 2 Розділу ІV Порядку проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР 04.09.2012р. № 1178 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.09.2012р. за № 1643/21955 - Посадові особи емітента (уповноважених особи емітента) під час проведення перевірки зобов’язані: своєчасно надавати робочій групі документи, копії документів, виписки, витяги з документів та іншу інформацію у терміни, встановлені письмовими запитами про надання документів, необхідних для проведення перевірки. Документи на ці запити надаються керівнику робочої групи із супровідним листом із зазначенням переліку наданих документів та дати їх надання.
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 статті 6 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» - державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Інші державні органи здійснюють контроль за діяльністю учасників ринку цінних паперів у межах своїх повноважень, визначених чинним законодавством.
Відповідно до статті 2 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» державне регулювання ринку цінних паперів здійснюється зокрема з метою:
	реалізації єдиної державної політики у сфері випуску та обігу цінних паперів та їх похідних;
	захисту прав учасників фондового ринку; 
	дотримання учасниками ринку цінних паперів вимог актів законодавства;
	контролю за прозорістю та відкритістю ринку цінних паперів.

Відповідно до пункту 2 статті 2 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» учасники фондового ринку - емітенти, інвестори, саморегулівні організації та професійні учасники фондового ринку
Відповідно до пункту 7 статті 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує до юридичних осіб фінансові санкції за неподання, подання не в повному обсязі інформації та/або подання недостовірної інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За ті самі дії, вчинені повторно протягом року у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Протягом року дана дія вчинена ПАТ "ХК "КИЇВМІСЬКБУД" вперше.
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 неподання інформації до Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до запиту від 20.05.2014 року, накласти на ПАТ "ХК "КИЇВМІСЬКБУД" штрафну санкцію у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1700 (одна тисяча сімсот) гривень.
	Винести у відношенні ПАТ "ХК "КИЇВМІСЬКБУД" 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                                                   Жупаненко В.М.

