НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ПОСТАНОВА №453-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 №414-ЦД-1-Е факт порушення ПАТ «Київспецтранс» вимог п. 1 ст. 36 Закону України “Про акціонерні товариства”, а саме: опублікування в офіційному друкованому органі – «Бюлетень. Цінні папери України» №222 (3522) від 21.11.12 не в повному обсязі інформації (повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ВАТ «Київспецтранс» 21.12.2012 року не містить: посадової особи товариства, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами порядку денного).
Відповідно до п.1 ст. 36 Закону України “Про акціонерні товариства” від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами:
До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ПрАТ «Київспецтранс» було надано письмові пояснення вих. № 652/01 від 11.03.2013 р. (вх. №2408 від 12.03.2013 р.), що були розглянуті Уповноваженою особою Комісії.
ПАТ «Київспецтранс» опублікувало не в повному обсязі інформацію, за що ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» передбачена відповідальність юридичних осіб.
Враховуючи вищевикладене на підставі пункту 14 статті 8, статті 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та пункту 3 розділу VII, пункту пункту 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 опублікування не в повному обсязі інформації, накласти на ПрАТ «Київспецтранс» штрафну санкцію у розмірі 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1020 (одна тисяча двадцять) гривень.
	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.

