
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 
 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  А    № 106-ПО-1-Е 
про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів 

 
 

м. Полтава                                                  30 вересня 2013 року  
 
 

Я, Уповноважена особа Комісії – Валенко Олександр Анатолійович, начальник Полтавського 
територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у 
подальшому  - Комісія), на підставі ст. 9 Закону України “Про державне регулювання ринку 
цінних паперів в Україні” та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
№1239 від 11.09.2012р. “Про надання повноважень уповноваженої особи Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку посадовим особам Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку” у відношенні приватного акціонерного товариства “Райз-Максимко” (код 
ЄДРПОУ 30382533; юридична адреса (місцезнаходження): 37240, Полтавська обл., Лохвицький р-
н, м. Червонозаводське  вул. Матросова, буд.10;  телефон (05356) 3-70-90, факс (044) 585-2444; 
банківські реквізити: р/р 2600600110171 в ПАТ “КБ”Фінансова ініціатива”, м. Київ, МФО 
380054),- 
 

В С Т А Н О В И В : 
 

На підставі аналізу регулярної річної інформації за 2012 рік, поданої приватним 
акціонерним товариством «Райз-Максимко» (надалі – Товариство) до Комісії (вх. № 03/872 від 
28 травня 2013 року) встановлено, що Товариство здійснює свою діяльність  на ринку цінних 
паперів з порушенням вимог чинного законодавства, а саме:  

Товариство у 2012 році не скликало загальних зборів акціонерів, що є порушенням 
вимог пункту 5 статті 159 Цивільного кодексу України та статті 32 Закону України “Про 
акціонерні товариства”. 

Постанова про порушення справи про  правопорушення на ринку цінних паперів, 
складена Уповноваженою особою Комісії – начальником територіального управління                                                                                                                                                                                                                                                                 
Валенком О.А., була направлена Товариству рекомендованим листом 12.09.2013р. (вих. 
№02/1282). 

На підписання акту про правопорушення на ринку цінних паперів № 103-ПО-1-Е від 
20.09.2013р. представник Товариства не з’явився та пояснень не надав. Акт про правопорушення 
на ринку цінних паперів був направлений Товариству рекомендованим листом 20.09.2013р. 
разом з постановою про розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів 
вих.№02/1310. 

Представник Товариства на розгляд справи не з’явився. Згідно з п.1 р. VI Правил розгляду 
справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, 
затверджених рішенням Комісії від 16.10.2012р. №1470 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції 
України 05.11.2012р. за №1855/22167, справу може бути розглянуто у разі відсутності керівника 
або представника Товариства. 

Розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів відбувався за участю 
головного спеціаліста відділу контрольно-правової роботи та правозастосування Оскоми І.В. 
 

 
Враховуючи  вищевикладене,  на підставі пункту 5) статті 8 Закону України “Про державне 

регулювання ринку цінних паперів в Україні”, пункту 2.1 розділу XVII 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 
16.10.2012р. №1470, - 

 
п  о  с  т  а  н  о  в  и  в : 

 
1. За порушення законодавства про цінні папери винести у відношенні приватного 

акціонерного товариства «Райз-Максимко» письмове попередження. 
2. 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              ___________________         Валенко О.А. 
 
 
 


