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 				П О С Т А Н О В А № 136-ЗП
про накладення санкції за правопорушення 
на ринку цінних паперів
м. Запоріжжя                   		   	   	                                  20.06.2011  
 
            Я, уповноважена особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальник Запорізького теруправління 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 публічного акціонерного товариства “Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат” (скорочене найменування: ПАТ  “Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат”, місцезнаходження: 69032 м. Запоріжжя, Південне шосе, 15, п/р № 260090230041 в АТ “Сбербанк Росії”, МФО 320627, тел./факс: (061) 2122438/2122757, код ЄДРПОУ: 00194122) в присутності Лисенка Олександра Вікторовича, який діє на підставі довіреності від 22.12.2010 № 011.11-55 
 
В С Т А Н О В И Л А:

23.05.2011 уповноваженою особою ДКЦПФР, головним спеціалістом відділу корпоративних фінансів та звітності Камановою П.Г., яка діє на підставі доручення від 10.01.2011 № 6/д, виданого начальником Запорізького теруправління ДКЦПФР Здоронок Г.І., порушена справа про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ  “Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат” за фактом порушення товариством ч. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України.  
       01.06.2011 Камановою П.Г. складений акт № 108-ЗП про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ “Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат”. Дане правопорушення скоєно вперше.
        Під час складання акта представник товариства Лисенко Олександр Вікторович, який діє на підставі довіреності від 22.12.2010 № 011.11-55, надав пояснення, підписані генеральним директором Котюком О.В., в яких вказано, що збільшення тарифів на електричну енергію автоматично впливає на значене підвищення витрат на виробництво продукції ВАТ „ЗАлК”. Постановою Верховної Ради України від 29.10.1992 № 2751-ХІІ встановлено, що не допускаються термінові тимчасова заборона (зупинення) чи припинення діяльності підприємства, якщо це може привести до виникнення аварійної ситуації. У судових інстанціях на цей час триває розгляд спору щодо повернення до державної власності контрольного пакету акцій підприємства, який знаходиться під арештом. А отже вирішення загальними зборами акціонерів ВАТ „ЗАлК” та реалізація підприємством питання щодо зменшення статутного капіталу на цей час є неможливим. Враховуючи законодавчу заборону припинення підприємства, а також неможливість зменшення підприємством статутного капіталу, з метою виконання вимог ст. 155 ЦК України керівництвом ВАТ „ЗАлК” на цей час ведеться кропітка робота з пошуку шляхів збільшення оборотних засобів та чистих активів підприємства. 
        Постановою, винесеною начальником Запорізького територіального управління ДКЦПФР Здоронок Г.І. 03.06.2011, розгляд справи було призначено на 20.06.2011, про що товариству повідомлено своєчасно замовленим листом, що підтверджується відбитком поштового штемпеля на реєстрі відправленої замовленої кореспонденції від 06.06.2011.  
        
          На розгляд справи з’явився представник товариства Лисенко О.В. Представник надав виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії ААА № 477313, згідно до якої зареєстровано публічне акціонерне товариство „Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат”. Також наданий Статут ПАТ „Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат” (тринадцята редакція), затверджений загальними зборами акціонерів 20.05.2011 (протокол № 15) та зареєстрований  у відділі реєстрації та єдиного реєстру Запорізької міської ради 31.05.2011 № 11031050022000086.     

В процесі розгляду справи встановлено наступне. 
Згідно даних, наведених в формі річного звіту ВАТ “Запорізький  виробничий  алюмінієвий комбінат” за 2010 рік “Інформація щодо вартості чистих активів емітента” вартість чистих активів ВАТ “ЗАлК” станом на 31.12.2010 року становила від’ємне значення 625120 тис. грн., а розмір зареєстрованого статутного капіталу товариства станом на 31.12.2010 складав 155682 тис. грн. Отже,  розмір чистих активів ВАТ “Запорізький  виробничий  алюмінієвий комбінат” на кінець звітного 2010 року був менший від  розміру його зареєстрованого статутного капіталу на цю ж дату, та менший від мінімального розміру статутного капіталу акціонерних товариств, встановленого законодавством на дату створення товариства. Товариство не здійснило дій щодо зменшення статутного капіталу або ліквідації, що є порушенням вимог ч. 3 ст.155 Цивільного кодексу України.
Відповідно до ч. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України, якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язано оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації.
Отже, законодавець зобов’язує товариство або зменшити розмір статутного капіталу, або, якщо це неможливо, ліквідуватися.
Надані товариством пояснення не свідчать про відсутність складу правопорушення, а підтверджують його, тому не можуть слугувати підставою для звільнення товариства від відповідальності. 

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 публічному акціонерному товариству “Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат” попередження. 
Постанова набирає чинності з моменту її винесення.	
Надіслати  дану постанову 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


Постанову мені оголошено. З правами особи, до якої застосовано санкцію, ознайомлений 20.06.2011.

Постанову отримав 20.06.2011 _______________(Лисенко О.В.)

