НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ПОСТАНОВА №1833-ЦД-1-Е
про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів 

м. Київ                                                                                       14 серпня 2013 року

Я, т.в.о. директора Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – Грищенко Ірина Сергіївна на підставі наказу директора Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2013 року №69, уповноважена особа Комісії на підставі ст. 9 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», 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 «МЗБК», (далі – ПАТ «МЗБК»), (код ЄДРПОУ: 01373986, адреса: Чапаєвське шосе, 14, м. Київ, 03045, п/р 26007013011057, ПАТ "Дочiрнiй банк Сбербанку Росiї", МФО 320627), (керівник та\або представник юридичної особи на розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів не з'явився),

ВСТАНОВИЛА:

відповідно до Акту про правопорушення на ринку цінних паперів № 1857-ЦД-1-Е від 01.08.2013 року при розгляді особливої інформації емітента цінних паперів ПАТ «МЗБК» факт порушення ПАТ «МЗБК» вимог ст. 41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок” та п. 14 розділу І „Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів”, затвердженого рішенням ДКЦПФР від ДКЦПФР від 19.12.06 №1591, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05.02.07 за №97/13364, а саме: подання не в повному обсязі ПАТ «МЗБК» особливої інформації  про зміну складу посадових осіб до територіального органу Комісії за місцезнаходженням емітента (відсутня електронна форма).
Повторність по цьому правопорушенню відсутня.
Відповідно до ст. 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» - особлива інформація про емітента - інформація, до якої належать відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
Строки, порядок і форми розкриття особливої інформації про емітента та додаткових відомостей, що містяться у такій інформації, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Особлива інформація про емітента є відкритою і в обсязі, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, підлягає оприлюдненню емітентом шляхом:
	розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів; 

опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; 
розміщення на власному веб-сайті.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює додаткові вимоги до розкриття особливої інформації про емітента та вживає заходів щодо її розкриття.
Відповідно до пункту 1 глави 3 розділу ІІ Положення №1591 - розкриття особливої інформації має здійснюватись шляхом оприлюднення у стрічці новин, опублікування в офіційному друкованому виданні, розміщення на сторінці в мережі Інтернет та подання до Комісії.
Розкриття особливої інформації здійснюється у такі строки:
	у стрічці новин - протягом одного робочого дня після дати вчинення дії, але не пізніше 10.00 години другого робочого дня після дати вчинення дії;

в офіційному друкованому виданні - протягом п'яти робочих днів після дати вчинення дії;
подання до Комісії - протягом десяти робочих днів після дати вчинення дії.
Відповідно до вимог п. 14 розділу І Положення №1591 - при поданні Інформації до Комісії емітент зобов'язаний надавати (надсилати) таку Інформацію у паперовій та електронній формах. 
Відповідно до вимог п. 14.1. розділу І Положення №1591 - Інформація в електронній формі складається відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру, та надається на електронному носії інформації.
До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ПАТ «МЗБК» надало електронну форму особливої інформації за вх. №4108/ЗВ від 05.08.2013 року.
До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ПАТ «МЗБК» письмових пояснень, клопотань та/або заперечень надано не було.
ПАТ «МЗБК» подало не в повному обсязі особливу інформацію до територіального органу Комісії за його місцезнаходженням в термін, визначений чинним законодавством, за що статтею 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 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,
ПОСТАНОВИЛА:

За подання не в повному обсязі особливої інформації до Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в термін, визначений чинним законодавством, накласти на ПАТ «МЗБК» штраф у розмірі 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1020 (одна тисяча двадцять) гривень.
	Дану постанову направити особі, щодо якої її винесено.

Штраф перерахувати на рахунок, відкритий в Управлінні Державної казначейської служби за місцезнаходженням платника, за балансовим рахунком 3111, код бюджетної класифікації 21081100, символ банку 106, протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови. Копію платіжного документу направити до Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або суду у встановленому законодавством порядку.



Уповноважена особа Комісії                                                            Грищенко І.С.

