НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ


ПОСТАНОВА №40-ЦД-1-ДУ
про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів

м. Київ                                                                                             "03" лютого 2016 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 головного спеціаліста відділу супроводження справ про правопорушення на ринку цінних паперів юридичного управління – Борецького Богдана Володимировича та представника юридичної особи – Леонової Олександри Леонідівни (довіреність №6 від 16.01.2016 року) у відношенні публічного акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» (далі по тексту - ПАТ «Банк Кредит Дніпро», код за ЄДРПОУ 14352406; місцезнаходження: вул. Мечникова, буд. 3, м. Київ, 01601; інформація про банківські реквізити та засоби зв'язку відсутня),

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до Акта про правопорушення на ринку цінних паперів №45-ЦД-1-ДУ від 21.01.2016 року порушення ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" вимог частини 2 статті 7 Закону України «Про депозитарну систему України»: на підставі Ухвали про забезпечення позову Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області від 25.08.2015р. по справі №184/1622/15-ц (номер провадження 2/184/554/15) депозитарна установа ПАТ «Банк Кредит Дніпро» не внесла зміни до системи депозитарного обліку по блокуванню прав власності на 11667 штук простих іменних акцій ПрАТ «Виробничо-комерційна фірма «Херсонвинпром» (код ЄДРПОУ 31881330) на рахунку депонента Дубіни Юрія Івановича № 300145-UA10421912 відкритий у депозитарній установі ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах № 421912 від 12.05.2015р.) до завершення 03.09.2015р. робочого дня (відповідно до журналу вхідної інформації депозитарної установи ПАТ «Банк Кредит Дніпро», Ухвала отримана ПАТ «Банк Кредит Дніпро» 03.09.2015р. за вх. № 553).
Відповідно до виписки про операції з цінними паперами за період з 05.01.2015 року по 16.10.2015 рік зазначено, що 04.09.2015р. заблоковані 11667 штук простих іменних акцій ПрАТ «Виробничо-комерційна фірма «Херсонвинпром» (код ЄДРПОУ 31881330) на рахунку депонента Дубіни Юрія Івановича № 300145-UA10421912 відкритого у депозитарній установі ПАТ «Банк Кредит Дніпро».
Відповідно до вимог частини 2 статті 7 Закону України «Про депозитарну систему України» - депозитарна установа вносить зміни до системи депозитарного обліку щодо встановлення обмеження стосовно цінних паперів конкретного власника до завершення робочого дня, коли отримано відповідне рішення, крім випадку, встановленого частиною третьою цієї статті.
До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" листом від 21.01.2016 року б/н (вх. №38/З від 21.01.2016 року) надано письмові пояснення.
Розглянувши матеріали справи, уповноважена особа Комісії встановила, що ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" не внесла зміни до системи депозитарного обліку щодо встановлення обмеження стосовно цінних паперів конкретного власника відповідно до Ухвали про забезпечення позову Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області від 25.08.2015р. по справі №184/1622/15-ц (номер провадження 2/184/554/15) до завершення робочого дня, коли ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" було отримано відповідне рішення, чим порушено вимоги частини 2 статті 7 Закону України «Про депозитарну систему України» за що п. 5 ст. 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» передбачена відповідальність юридичних осіб з огляду на таке.
Встановлено, що ухвалою Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області від 25.08.2015 року по справі №184/1622/15-ц (Номер провадження 2/184/554/15) задоволено заяву про забезпечення позову по цивільній справі та накладено арешт на акції прості іменні у бездокументарній формі Приватного акціонерного товариства Виробничо-комерційна фірма «Херсонвинпром» код ЄДРПОУ 31881330 у кількості 11667 штук, загальною номінальною вартістю 116670,00 грн.
Встановлено, що депозитарною установою ПАТ «Банк Кредит Дніпро» вищезазначену ухвалу від 25.08.2015 року отримано 03.09.2015 року за вх. №553.
11667 штук простих іменних акцій ПрАТ «Виробничо-комерційна фірма «Херсонвинпром» (код ЄДРПОУ 31881330) на рахунку депонента Дубіни Юрія Івановича № 300145-UA10421912 відкритого у депозитарній установі ПАТ «Банк Кредит Дніпро» заблоковано 04.09.2015 року, тобто не до завершення робочого дня, коли отримано відповідне рішення.
Відповідно до вимог частини 2 статті 7 Закону України «Про депозитарну систему України» - депозитарна установа вносить зміни до системи депозитарного обліку щодо встановлення обмеження стосовно цінних паперів конкретного власника до завершення робочого дня, коли отримано відповідне рішення, крім випадку, встановленого частиною третьою цієї статті.
Закон України «Про депозитарну систему України» (№5178-VI від 06.07.2012 року) (далі – Закон №5178-VI від 06.07.2012 року) визначає правові засади функціонування депозитарної системи України, встановлює порядок реєстрації та підтвердження прав на емісійні цінні папери та прав за ними у системі депозитарного обліку цінних паперів, а також порядок проведення розрахунків за правочинами щодо емісійних цінних паперів.
Відповідно до частини 1 статті 6 Закону №5178-VI від 06.07.2012 року - депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах (далі - депозитарний облік).
Відповідно до частини 2 статті 6 Закону №5178-VI від 06.07.2012 року внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів конкретного власника здійснюється виключно депозитарними установами (у визначених законодавством випадках - Національним банком України або депозитаріями-кореспондентами), в установленому Комісією порядку на підставі:
- інформації, що подається Центральним депозитарієм, у разі вчинення правочину щодо цінних паперів на фондовій біржі щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, веде Центральний депозитарій;
- інформації, що подається Національним банком України, у разі вчинення правочину на фондовій біржі щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, веде Національний банк України;
- розпорядження, що подається кожним депонентом, що є стороною правочину, - у разі вчинення депонентами однієї депозитарної установи правочину щодо цінних паперів поза фондовими біржами без додержання при розрахунках принципу "поставка цінних паперів проти оплати";
- розпорядження, що подається депонентом та Центральним депозитарієм або Національним банком України у разі вчинення депонентами різних депозитарних установ правочину щодо цінних паперів поза фондовими біржами без додержання при розрахунках принципу "поставка цінних паперів проти оплати";
- розпорядження та інших документів (у випадках, встановлених Комісією), що подаються депонентом, - у разі встановлення або зняття обмеження прав на цінні папери та прав за цінними паперами відносно прав цього депонента;
- документів, визначених Комісією, у разі спадкування, правонаступництва чи в інших установлених Комісією випадках;
- рішення суду або уповноваженого законом державного органу або його посадової особи.
Відповідно до частини 1 статті 7 Закону №5178-VI від 06.07.2012 року арешт на цінні папери або інше обмеження прав на цінні папери конкретного власника (далі - обмеження стосовно конкретного власника) накладається (встановлюється) та скасовується (знімається) в порядку, встановленому цією статтею, на підставі рішення суду або уповноваженого законом державного органу чи його посадовою особою.
У разі встановлення або зняття обмеження стосовно конкретного власника суд або уповноважений законом державний орган чи його посадова особа зобов'язані подати відповідне рішення депозитарній установі, в якій відкрито рахунок у цінних паперах цьому власнику, та Центральному депозитарію або Національному банку України, які відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, здійснюють облік таких цінних паперів.
Відповідно до частини 2 статті 7 Закону №5178-VI від 06.07.2012 року депозитарна установа вносить зміни до системи депозитарного обліку щодо встановлення обмеження стосовно цінних паперів конкретного власника до завершення робочого дня, коли отримано відповідне рішення, крім випадку, встановленого частиною третьою цієї статті.
Встановлено, що депозитарною установою – ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», внесено змін до системи депозитарного обліку щодо встановлення обмеження стосовно цінних паперів конкретного власника - Дубіни Юрія Івановича, після завершення робочого дня, коли отримано відповідне рішення суду (рішення суду отримано – 03.09.2015 року, а обмеження встановлено – 04.09.2015 року).
Оцінивши докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи уповноважена особа Комісії дійшла до висновку, що ПАТ «Банк Кредит Дніпро» порушено вимоги частини 2 статті 7 Закону України «Про депозитарну систему 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.
Відомості про наявність повторного вчинення правопорушення особою, щодо якої складено акт про правопорушення на ринку цінних паперів, відсутні.
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,

ПОСТАНОВИВ:

За порушення вимог законодавства про цінні папери, накласти на ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" 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                                                                 Жупаненко В.М.

