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 П О С Т А Н О В А № 97-ЗП
про накладання санкції за правопорушення
на ринку цінних паперів

м. Запоріжжя                                                                            01 червня 2011 року 
Я, уповноважена особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальник Запорізького територіального управління ДКЦПФР Здоронок Галина Іванівна, на підставі ст. 9 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів щодо відкритого акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний механічний завод» (скорочене найменування: ВАТ «Дослідно-експериментальний механічний завод», місцезнаходження: пр-т. Леніна, 20-В, м. Запоріжжя, 69063; р/р 26006108939 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 313827; код ЄДРПОУ: 01033326; тел./факс: (061) 224-42-07) в присутності головного спеціаліста відділу розслідування та правозастосування Запорізького територіального управління Полуляха Сергія Юрійовича,

В С Т А Н О В И Л А:

12.05.2011 за результатами аналізу дотримання вимог законодавства акціонерними товариствами, начальником відділу розслідування та правозастосування Запорізького територіального управління ДКЦПФР Пшеничною О.А., яка діє на підставі доручення № 2/д від 10.01.2011, порушено справу про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ «Дослідно-експериментальний механічний завод» за фактом правопорушення, а саме:
Пунктом 5 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що статути та внутрішні положення акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, підлягають приведенню у відповідність із нормами цього Закону не пізніше ніж протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом.
Приведенням діяльності акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, у відповідність із цим Законом є здійснення таких дій: 
	внесення змін до статуту товариства, які в тому числі передбачають зміну найменування акціонерного товариства з відкритого або закритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство чи з відкритого або закритого акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство за умови, що кількість акціонерів на дату внесення таких змін не перевищує 100 осіб, а також виконання всіх інших вимог цього Закону у статуті товариства;

приведення внутрішніх положень товариства у відповідність із вимогами цього Закону. 
Пунктом 1 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства» встановлено, що цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім другого речення частини другої статті 20, яке набирає чинності через 30 місяців з дня опублікування цього Закону.
Закон України «Про акціонерні товариства», опублікований в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр» № 202 від 29.10.2008, набрав чинності 30.04.2009 року.
Отже, у термін до 30.04.2011 товариства повинні були здійснити дії, зазначені вище.
ВАТ «Дослідно-експериментальний механічний завод» не здійснило зазначених вище дій, чим порушило вимоги п. 5 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства».
20.05.2011 Пшеничною О.А. за даним фактом порушення складений акт № 83-ЗП про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ «Дослідно-експериментальний механічний завод». Дане правопорушення скоєно вперше. 
Для надання пояснень та складання акту про правопорушення на ринку цінних паперів представник товариства не з’явився, хоча товариство було своєчасно повідомлено про дату та час складання акту своєчасно рекомендованим листом, що підтверджується відбитком поштового штемпелю на реєстрі відправленої рекомендованої кореспонденції від 12.05.2011 та поштовою квитанцією від 12.05.2011.
Акт про правопорушення на ринку цінних паперів № 83-ЗП від 20.05.2011 відправлено на адресу товариства своєчасно, що підтверджується відбитком поштового штемпелю на реєстрі відправленої рекомендованої кореспонденції від 23.05.2011 та поштовою квитанцією від 23.05.2011.
Постановою, винесеною начальником Запорізького територіального управління ДКЦПФР Здоронок Г.І. 20.05.2011, розгляд справи було призначено на 01.06.2011, про що товариству повідомлено своєчасно рекомендованим листом, що підтверджується відбитком поштового штемпелю на реєстрі відправленої рекомендованої кореспонденції від 23.05.2011 та поштовою квитанцією від 23.05.2011.
На розгляд справи представник товариства не з’явився.
В процесі розгляду справи встановлено наступне. 
Пунктом 5 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що статути та внутрішні положення акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, підлягають приведенню у відповідність із нормами цього Закону не пізніше ніж протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом.
Приведенням діяльності акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, у відповідність із цим Законом є здійснення таких дій: 
	внесення змін до статуту товариства, які в тому числі передбачають зміну найменування акціонерного товариства з відкритого або закритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство чи з відкритого або закритого акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство за умови, що кількість акціонерів на дату внесення таких змін не перевищує 100 осіб, а також виконання всіх інших вимог цього Закону у статуті товариства;

приведення внутрішніх положень товариства у відповідність із вимогами цього Закону. 
Пунктом 1 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства» встановлено, що цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім другого речення частини другої статті 20, яке набирає чинності через 30 місяців з дня опублікування цього Закону.
Закон України «Про акціонерні товариства», опублікований в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр» № 202 від 29.10.2008, набрав чинності 30.04.2009 року.
Отже, у термін до 30.04.2011 товариства повинні були здійснити дії, зазначені вище.
ВАТ «Дослідно-експериментальний механічний завод» не здійснило зазначених вище дій, чим порушило вимоги п. 5 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства».
Враховуючи вищевикладене та на підставі п. 5 ст. 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» № 448/96-ВР від 30.10.96, зі змінами, внесеними Законом України від 25.12.2008 № 801-VI, п. 1.13. р. XVII Правил розгляду справ про правопорушення на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням ДКЦПФР від 11.12.2007 № 2272,
П О С Т А Н О В И Л А:

За порушення законодавства про цінні папери винести відкритому акціонерному товариству «Дослідно-експериментальний механічний завод» попередження. 
Постанова набирає чинності з моменту її винесення.
Постанову направити особі щодо якої її винесено.
Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому законодавством порядку. 


Начальник управління                                                                       Г.І.Здоронок


