НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ПОСТАНОВА №2811-ЦД-1-Е
про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів 

м. Київ                                                                            06 листопада 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 провідного спеціаліста - Пушнової Ірини Олександрівни та представника юридичної особи – Волокітіна Олександра Володимировича, який діяв на підставі довіреності №534 від 05.11.2013 року, у відношенні Публічного акціонерного товариства «Дніпро - Спецгідроенергомонтаж» (далі по тексту – ПАТ «Дніпро - СГЕМ»), (місцезнаходження: вул. Леваневського, буд. 9, нежитлове приміщення № 283, Солом`янський р-н, м. Київ, 03058, код за ЄДРПОУ 14183323, п/р № 26009201902800 в АТ «Укрсиббанк» МФО 351005; тел./факс (044) 453-42-00, 453-42-06), 

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до Акта про правопорушення на ринку цінних паперів від 24.10.2013 року №2856-ЦД-1-Е факт порушення ПАТ «Дніпро - СГЕМ» вимог пункту 1 частини 3 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» - Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпро-СГЕМ», скликаних на 17.04.2013 року, яке опубліковане в  офіційному друкованому виданні Комісії «Відомості ДКЦПФР» від 11.03.2013 року № 47(1551) не містить інформацію щодо місцезнаходження товариства.
Відповідно пункту 1 частини 3 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: «Повідомлення  про проведення загальних зборів акціонерного товариства має містити такі дані, зокрема: повне найменування та місцезнаходження товариства»:
До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ПАТ «Дніпро - СГЕМ» було надано письмові пояснення від 06.11.2013 року за вх. №12253, що були розглянуті Уповноваженою особою Комісії.
ПАТ «Дніпро - СГЕМ» 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 ПАТ «Дніпро - СГЕМ» штрафну санкцію у розмірі 100  неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1700 (одна тисяча сімсот) 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 до суду у встановленому законодавством порядку.



Уповноважена особа Комісії                                                   Жупаненко В.М.

