НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ПОСТАНОВА №1106-ЦД-1-Е
про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів 

м. Київ                                                                                     23 липня 2014 року

Я, 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 головного спеціаліста відділу супроводження справ про правопорушення на ринку цінних паперів – Пушнової Ірини Олександрівни та представника юридичної особи – Авраменка Сергія Петровича (довіреність від 01.07.2014 року №66), у відношенні Публічного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» (далі ПАТ «АК «Київводоканал»), місцезнаходження: вул. Лейпцизька, буд. 1-а, м. Київ, 01015; код за ЄДРПОУ 03327664; поточні рахунки в національній валюті - №26000001002552, №26043002002552, №26044001002552, депозитний рахунок -  № 26152001002552, кредитний рахунок - №20631001002552 в ПАТ «Радикал Банк» (МФО 399111) тел./факс телефон: (044) 254-55-31, 226-30-38, 280-27-92, факс: (044) 254-32-61),

ВСТАНОВИВ:

відповідно до Акту про правопорушення на ринку цінних паперів №1068-ЦД-1-Е від 08.07.2014 року порушення ПАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ" вимог п. 5 Глави 1 Розділу ІІ «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013р. № 2826 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12.2013р. за № 2182/24712 - ПАТ «АК «Київводоканал» подало особливу інформацію про зміну складу посадових осіб до Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не протягом семи робочих днів після дати вчинення дії (особлива інформація про зміну складу посадових осіб подана до Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 03.04.2014р. за вх. № 669/зв.). Дата вчинення ПАТ «АК «Київводоканал» дії 06.03.2014р.
До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ПАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ" листом за вх. №8010 від 23.07.2014 року надано письмове клопотання про об'єднання справ про правопорушення на ринку цінних паперів в одне провадження, яке було розглянуто під час розгляду справи та в задоволенні якого було відмовлено.
Відповідно до пункту 3 розділу IV 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 якщо вчинено декілька правопорушень, то справи про правопорушення порушуються, а акти про правопорушення на ринку цінних паперів складаються уповноваженою особою окремо по кожному учаснику ринку цінних паперів, виду його діяльності на ринку цінних паперів та/або виду санкції, яка передбачена за кожне правопорушення.
Розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів, встановлено, що ПАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ" не подало особливу інформацію до територіального органу Комісії за його місцезнаходженням в строк, визначений чинним законодавством, чим порушено вимоги законодавства про цінні папери, за що пунктом 7 статті 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» передбачена відповідальність юридичних осіб з огляду на таке.
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 5 глави 1 розділу ІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 року №2826 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 24.12.2013 року за №2180/24712 - розкриття особливої інформації має здійснюватись шляхом оприлюднення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, опублікування в офіційному друкованому виданні, розміщення на сторінці в мережі Інтернет та подання до Комісії.
Розкриття особливої інформації здійснюється у такі строки:
	у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії - 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 семи робочих днів після дати вчинення дії.
Відповідно до пункту 7 статті 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує до юридичних осіб фінансові санкції за неподання, подання не в повному обсязі інформації та/або подання недостовірної інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За ті самі дії, вчинені повторно протягом року у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Протягом року ця дія вчинена ПАТ «АК «Київводоканал» вперше.
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,

ПОСТАНОВИВ:

За неподання особливої інформації до Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в строк, визначений чинним законодавством, накласти на ПАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ" 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 п’ятнадцяти днів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або суду у встановленому законодавством порядку.

Уповноважена особа Комісії                                                   Жупаненко В.М.

