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ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
ЗАПОРІЗЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
вул. 12 Квітня, будинок 1, м. Запоріжжя, 69037
телефон/ факс: (061) 224-03-31; e-mail: tu@zp.ssmsc.gov.ua

П О С Т А Н О В А № 13-ЗП
про накладення санкції за правопорушення 
на ринку цінних паперів

м. Запоріжжя                                                           		                        08.05.2012

Я, Уповноважена особа ДКЦПФР, начальник Запорізького територіального управління ДКЦПФР Здоронок Г.І, на підставі ст. 9 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, у відношенні публічного акціонерного товариства “Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат” (скорочене найменування ПАТ “Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат”, місцезнаходження: Південне шосе, 15, м. Запоріжжя, 69032; код ЄДРПОУ: 00194122; п/р № 260090230041 в АТ “Сбербану Росії”, МФО 320627; тел./факс: (061) 212-24-38), в присутності головного спеціаліста відділу розслідування та правозастосування Лисенко Наталії Сергіївни,

В С Т А Н О В И Л А:

09.04.2012 уповноваженою особою Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальником Запорізького територіального управління ДКЦПФР Здоронок Галиною Іванівною порушено справу про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні публічного акціонерного товариства “Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат” за фактом не виконання розпорядження № 359-ЗП про усунення порушень законодавства про цінні папери, відповідно до якого у термін до 04.02.2012 товариство повинно було здійснити дії, передбачені ч. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України.
19.04.2012 начальником Запорізького територіального управління ДКЦПФР Здоронок Г.І. складений акт № 6-ЗП про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ПАТ “Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат”. Дане правопорушення скоєно вперше протягом року.
Для дачі пояснень та підписання акта про правопорушення представник товариства не з’явився, хоча товариство було своєчасно повідомлено про дату та час складання акту про правопорушення, що підтверджується відбитком поштового штемпеля на реєстрі відправленої замовленої кореспонденції від 10.04.2012. Акт № 6-ЗП про правопорушення на ринку цінних паперів від 19.04.2012 надіслано на адресу товариства, що підтверджено відбитком поштового штемпеля на реєстрі відправленої замовленої кореспонденції від 19.04.2012.
Постановою, винесеною начальником Запорізького територіального управління ДКЦПФР Здоронок Г.І. 25.04.2012, розгляд справи було призначено на 08.05.2012, про що товариству повідомлено своєчасно замовленим листом, що підтверджується відбитком поштового штемпеля на реєстрі відправленої замовленої кореспонденції від 25.04.2012.
На розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів представник товариства не з’явився.
В процесі розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів встановлено наступне.
ПАТ “Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат” скоїло правопорушення, відповідальність за скоєння якого передбачена п. 8 ч. 1 ст. 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, а саме: 
ПАТ “Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат” (далі – товариство) не виконало розпорядження № 359-ЗП про усунення порушень законодавства про цінні папери, відповідно до якого товариство у термін до 04.02.2012 повинно було здійснити дії, передбачені ч. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України.
	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. 
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.
ПАТ “Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат” не здійснило жодної дії, передбаченої даною нормою права, що є порушенням вимог ч. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України.
На момент розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів даних щодо виконання товариством розпорядження № 359-ЗП від 03.10.2011, у ЗТУ ДКЦПФР не має.
Враховуючи вищевикладене та на підставі п. 8 ч. 1 ст. 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” № 448/96-ВР від 30.10.1996р., зі змінами, внесеними Законом України від 25.12.2008р. № 801-VI,

П О С Т А Н О В И Л А:

За невиконання розпорядження уповноваженої особи ДКЦПФР щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів, накласти на публічне акціонерне товариство “Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат” штраф у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 17000 (сімнадцять тисяч) гривень. 
Штраф стягується в доход Державного бюджету України по коду бюджетної класифікації 21081100, на рахунок № 31116106700007 в Управлінні Держказначейства в Запорізькій області, МФО 813015, одержувач: державний бюджет Орджонікідзевського району м. Запоріжжя, код ЄДРПОУ: 34677145.
Постанова набирає чинності з моменту її винесення.	
Штраф може бути добровільно сплачений у 15-денний термін з дня отримання даної постанови, про що товариство повинно повідомити Запорізьке теруправління ДКЦПФР у 5-денний термін.
Надіслати  дану постанову особі, щодо якої її винесено. 
Рішення може бути оскаржено протягом десяти днів до  Державної комісії з цінних  паперів та фондового ринку або  суду у встановленому законодавством порядку.    

Начальник управління                                  	                             Г.І. Здоронок

