НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ


ПОСТАНОВА №1277-ЦД-1-Е
про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів 

м. Київ                                                                                    12 червня 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 начальника відділу супроводження справ про правопорушення на ринку цінних паперів - Керімова Раміла Ракіфовича у відношенні Публічного акціонерного товариства  «Дніпро-Спецгідроенергомонтаж» (далі – ПАТ «Дніпро-Спецгідроенергомонтаж», Емітент, Товариство) (код за ЄДРПОУ 14183323; місцезнаходження: 03058, м. Київ, вул. Леваневського, 9, н/п №283; р/р: дані відcутні)., (керівник та/або представник юридичної особи на розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів не з'явився),

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до Акта про правопорушення на ринку цінних паперів №1290-ЦД-1-Е від 28.05.2013 року факт порушення ПАТ «Дніпро-Спецгідроенергомонтаж» вимог:
- п. 3 ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» - акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Дніпро-Спецгідроенергомонтаж», скликаних на 17.04.2013 року проводилась не на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, а на підставі Списку реєстрації акціонерів на загальних зборах ПАТ «Дніпро-Спецгідроенергомонтаж»  підписаного головою та членами реєстраційної комісії. 
Відповідно до вимог п. 3 ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» - Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.
Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.
-	п. 1 ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме - для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Дніпро-Спецгідроенергомонтаж» скликаних на 17.04.2013р., зареєструвалась посадова особа ПАТ «Дніпро-Спецгідроенергомонтаж», а саме член правління – Поливаний С. В., як представник (за довіреністю) акціонерів Поливаного В. Д., Поливаної Л. А. та ТОВ «Вікторія-СГЕМ».
Відповідно до вимог п. 1 ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» -Представником  акціонера  на загальних зборах акціонерного  товариства  може  бути  фізична  особа  або   уповноважена   особа юридичної особи, а також  уповноважена   особа  держави  чи територіальної громади.
Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи  не можуть   бути представниками   інших  акціонерів товариства  на загальних зборах.
До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ПАТ «Дніпро-Спецгідроенергомонтаж» письмових пояснень, письмових заперечень або письмових клопотань надано не було.
ПАТ «Дніпро-Спецгідроенергомонтаж» 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 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 ПАТ «Дніпро-Спецгідроенергомонтаж» 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.

