НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ


ПОСТАНОВА №723-ЦД-1-КУА
про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів 

м. Київ                                                                               "20" травня 2015 року

Я, уповноважена особа Комісії – т.в.о. директора Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – Алексейчук Руслана Василівна, на підставі ст. 9 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.09.2012 року №1239 та наказу директора Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2015 року №42, 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 керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Прімоколект-Капітал» - Стецюри Олексія Ігоровича у відношенні Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Прімоколект-Капітал» (далі по тексту – ТОВ «КУА «Прімоколект-Капітал», Товариство), (код за ЄДРПОУ 36676934); місцезнаходження 03035, м. Київ, ВУЛИЦЯ СУРИКОВА, будинок 3 А, Телефон 1: 044 4989287,Телефон 2: 044 4989286, інформація про банківські реквізити відсутня),

ВСТАНОВИЛА:

Відповідно до Акта про правопорушення на ринку цінних паперів №270-ЦД-1-КУА від 07.05.2015 року факт порушення ТОВ "КУА "ПРІМОКОЛЕКТ- КАПІТАЛ" вимог пункту 3 частини V «Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.09.2013  № 1753, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 жовтня 2013 р. за №1689/24221 (далі - Положення № 1753), а саме: право грошової вимоги за кредитним договором №010/0060/82/06735/8 від 07.11.2007р., було залучено до активів Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Прімоколект Венчурний Фонд-1», управління яким здійснює ТОВ «КУА «Прімоколект-Капітал», хоча сума наданого фізичній особі кредиту становила менше 1500 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі станом на дату укладення такого договору надання кредиту.
Згідно статті 76 Закону України «Про державний бюджет України на 2007 рік» розмір мінімальної заробітної плати з 1 жовтня 2007 року становив 460 гривень.
Відповідно до Витягу з акта прийому-передачі прав вимоги до Договору комісії №20140815-1СС від 15.04.2014р., укладеного між ТОВ «КУА «Прімоколект-Капітал» та ПАТ «КБ «Стандарт», сума кредиту за договором №010/0060/82/06735/8 від 07.11.2007р., укладеним між  гр.  Івашкевичем С.С. та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» становила 2 500,00 (дві тисячі п’ятсот) грн.
Відповідно до пункту 3 частини V Положення № 1753 до складу активів венчурного фонду можуть входити боргові зобов'язання. Такі зобов'язання можуть бути оформлені векселями, заставними, договорами відступлення права вимоги, позики та в інший спосіб, не заборонений законодавством.
Венчурний фонд має право надавати кошти у позику. Позики за рахунок коштів венчурного фонду можуть надаватися тільки юридичним особам за умови, що не менш як 10 відсотків статутного капіталу відповідної юридичної особи належить такому венчурному фонду.
Компанія з управління активами венчурного ІСІ має право залучати до складу активів такого ІСІ права вимоги за кредитними договорами, кредиторами за якими виступають банківські установи, шляхом укладання договорів відступлення права вимоги, оцінка вартості яких проведена з урахуванням ризиків невиконання боржником своїх зобов’язань та була здійснена не пізніше одного місяця до укладання такого договору. 
Право вимоги за кредитним договором, укладеним банківською установою з фізичною особою, може бути залучене до складу активів венчурного ІСІ, якщо сума наданого такій фізичній особі кредиту становить не менше 1500 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі станом на дату укладення такого договору надання кредиту.
До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ТОВ "КУА "ПРІМОКОЛЕКТ- КАПІТАЛ" листом від 20.05.2015 року (вх. №437/З від 20.05.2015 року) надано письмові пояснення, відповідно до яких – «12.05.2015 на підставі договору про відступлення права вимоги укладеного з ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Капітал», право грошової вимоги за договором №010/0060/82/06735/8 від 07.11.2007 року передано ТОВ «ФК «Кредит Капітал». З 13.05.2015 року право грошової вимоги відносно Івашкевича Сергія Сергійовича із складу активів ЗНВПІФ «Прімоколект Венчурний Фонд-1» виключений». В підтвердження було надано копію договору про відступлення права вимоги від 12.05.2015 року та Інформацію про склад, структуру та вартість активів фонду ЗНВПІФ «Прімоколект Венчурний Фонд-1» станом на 18.0.2015 року. Також ТОВ "КУА "ПРІМОКОЛЕКТ- КАПІТАЛ" надано довідку від 20.05.2015 року за підписом керівника та головного бухгалтера ТОВ "КУА "ПРІМОКОЛЕКТ- КАПІТАЛ", згідно якої «станом на 20.05.2015 року право грошової вимоги до Івашкевича Сергія Сергійовича щодо заборгованості за кредитним договором №010/0060/82/06735/8 від 07.11.2007 року у складі активів Закритого не диверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Прімоколект Венчурний Фонд-1» не перебуває».
Всебічно, повно та об'єктивно дослідивши обставини справи, заслухавши пояснення керівника ТОВ "КУА "ПРІМОКОЛЕКТ- КАПІТАЛ" встановлено, що ТОВ "КУА "ПРІМОКОЛЕКТ- КАПІТАЛ" порушено вимоги законодавства про цінні папери та нормативних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, за що п. 5 ст. 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» передбачена відповідальність юридичних осіб з огляду на таке.
Згідно з пунктом 2 частини 1 Положення №1753 склад та структура активів ІСІ визначаються регламентом ІСІ відповідно до вимог Закону України "Про інститути спільного інвестування", цього Положення та інших законів України.
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 дотримання учасниками ринку цінних паперів вимог актів законодавства, реалізації єдиної державної політики у сфері випуску та обігу цінних паперів та їх похідних.
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.
Згідно з пунктом 4 статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» одним із основних завдань Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є захист прав інвесторів шляхом застосування заходів щодо запобігання і припинення порушень законодавства на ринку цінних паперів, застосування санкцій за порушення законодавства у межах своїх повноважень.
Відповідно до пункту 5 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право у разі порушення законодавства про цінні папери, нормативних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку виносити попередження, зупиняти на термін до одного року розміщення (продаж) та обіг цінних паперів того чи іншого емітента, дію ліцензій, виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анулювати дію таких ліцензій.
Протягом року ця дія вчинена ТОВ «КУА «Прімоколект-Капітал» вперше.
Враховуючи вищевикладене на підставі пункту 5 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та пункту 3 розділу VII, пункту 2.1. 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,
ПОСТАНОВИЛА:

За порушення вимог законодавства про цінні папери та нормативних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, накласти на ТОВ "КУА "ПРІМОКОЛЕКТ- КАПІТАЛ" санкцію у вигляді попередження.
	Дану постанову направити особі, щодо якої її винесено.

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                                                    Р.В. Алексейчук

