                                                                  ПАТ «Готельний комплекс «Братислава»
           					       ---------------------------------------------  
            02192, м. Київ, вул. А. Малишка, 1
            
РОПОРЯДЖЕННЯ № 106 - КФ
 
про  усунення  порушень  законодавства  про  цінні  папери

м. Київ                                                       	                            “01” березня 2010р.

Уповноважена особа, директор департаменту корпоративних відносин Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку – Капцова Тетяна Петрівна, за дорученням Голови Комісії від 11.01.10 р. № 2-КФ, на підставі документів, наданих ПАТ «Готельний комплекс «Братислава», адреса: 02192, м. Київ, вул. А._Малишка, 1, ідентифікаційний код юридичної особи 04820622, р/р 260080132227 в ЗАТ «Сбербанк Росії» м. Києва, МФО 320627 на заміну свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів у зв’язку зі зміною найменування та форми існування акцій
ВСТАНОВИЛА: 

Порушення ПАТ «Готельний комплекс «Братислава» вимог законодавства про цінні папери, а саме: положення підп. 19.2 п. 19 статуту товариства не відповідають вимогам частини 5 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства».

Враховуючи вищевикладене та на підставі пункту 10 статті 8 Закону України “Про державне регулювання на ринку цінних паперів в Україні”, пункту 2 розділу ХІV Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Комісії від 11.12.07 №2272,
РОЗПОРЯДЖУЮСЬ:

1.	У термін до 01.08.10 р. усунути порушення чинного законодавства про цінні папери та до 15.08.10 р. письмово проінформувати Уповноважену особу Комісії про виконання цього розпорядження.
2.	Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на департамент корпоративних відносин.
За невиконання або несвоєчасне виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери юридичні особи несуть відповідальність до пункту 8 частини 1 статті 11 Закону України “Про державне регулювання на ринку цінних паперів в Україні”.
Розпорядження про усунення порушень може бути оскаржено до суду у порядку, встановленому законодавством.
До сплати терміну виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери, таке розпорядження може бути переглянуто або термін виконання розпорядження може бути продовжено, за письмовим клопотанням порушника, уповноваженою особою, якою винесено розпорядження.

                      

                    Уповноважена особа Комісії                                           ______________








































Ремньова І.В.
254-23-30

