НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
ПОСТАНОВА №452-ЦД-1-Е
про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів 

м. Київ                                                                                    11 квітня 2013 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 – Костяного Івана Володимировича та представника юридичної особи – Чирви Василя Івановича, який діяв на підставі довіреності №39 від 09 квітня 2013 року, у відношенні ПрАТ «Київспецтранс», що є правонаступником ПАТ «Київспецтранс» (місцезнаходження: 04208, м. Київ, пр-т. Правди, 85, код ЄДРПОУ: 02772037, тел. 0444004954, факс 0444499262, п/р № 2600800990502 в ПАТ КБ «Хрещатик», МФО 300670), 

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до Акта про правопорушення на ринку цінних паперів від 12.03.2013 року №413-ЦД-1-Е факт порушення ПАТ «Київспецтранс» вимог: пункту 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» а саме, проведення чергових загальних зборів не до 30 квітня 2012 року.
Відповідно до п. 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ПрАТ «Київспецтранс» було надано письмові пояснення вих. № 651/01 від 11.03.2013 р. (вх. №2407 від 12.03.2013 р.), що були розглянуті Уповноваженою особою Комісії.
ПАТ «Київспецтранс» порушено вимоги законодавства про цінні папери, за що п. 5 ст. 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» передбачена відповідальність юридичних осіб.
Враховуючи вищевикладене на підставі пункту 5 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та пункту 3 розділу VII, пункту 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 ПрАТ «Київспецтранс» санкцію у вигляді попередження.
	Дану постанову направити особі, щодо якої її винесено.

Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  або до суду у встановленому законодавством порядку.



Уповноважена особа Комісії                                                 Жупаненко В.М.

